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AGURRA

2011. urtea azken egunetara iritsi zaigu. Gabonetan gaude eta, ondorioz he-

rriko haurrak ilusioz beterik ditugu, Olentzero eta Erregeak bidean datoz …

Helduok ere bakoitzak bere familiarekin elkarturik, egun hauek ahalik eta ilusio 

handienarekin disfrutatuko ditugu.

2011 urteak berri eta bizipen gazi-gozoak izan ditu guztiontzat. Hala ere, uste 

dut orokorrean krisiaren ondorioak era batera edo bestera, ia familia gehiene-

tara iritsi direla. Krisi honek eraginda pertsona ugari dago gure arten ezinean 

eta honek benetan kezkatzen gaitu.

Udala bera ere, gero eta diru-sarrera murritzagoekin zerbitzu berdinei aurre 

egiten saiatu da 2011 urtean zehar, hala ere, aurreikusita zeuden hainbat 

dirusarrera ezin izan da lortu eta honek eragina izango du Aurrekontuetan.  

2012rako murrizketak egin beharko dira, eta premien lehentasunak markatu 

beharko ditugu guztion artean.

Hala ere, 2011 urtean berri onik ere izan dugu, ETAk armak uzteko erabakia 

hartu baitu behingoz eta azken berrogei urte hauetan gizarte honi zor zion  

askatasuna itzuli dio. Uste dut urte itxaropentsuak datozkigula eta guztion 

artean  giza harreman duin eta askeak eraikitzeko baldintzak izango ditugula.

Besterik gabe, aurten ere, zegamar guztion artean 2011n egin dugun historia 

biltzen saiatu gara. Egunero egunero, herriko edozein txokotan jazo dena jaso 

eta idatzita utzi dugu, hori baita Urtekari honen xedea, Zegama eta zegama-

rren berri, gure kultura eta mundu ikuskeraren berri, bere esanahirik sakone-

nean idatzi eta ezagutzera ematea.

Besterik gabe, mila esker urtekari hau osatzeko laguntza eman diguzuen  

herritar eta elkarte guztioi. 

Herritar 
adiskidea, 
agur!

GABONAK ONDO PASA
Zorionak eta Urteberri on!
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Apirila:  1  Erlezain Eguna

Maiatza:  20  Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia

 27-28 Arantzazura peregrinazioa

Uztaila:  1  Aizkorriko Lagunen Eguna

Abuztua:   23-26  San Bartolome jaiak

Azaroa:  10  San Martin Feria
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Gure eskerrik beroenak

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

Zegamako Urtekaria 2011
© Zegamako Udala
Lege-gordailua: SS-1324/11
Zegamako Udalak ez du bere  
gain hartzen Urtekarian adierazitako 
esanen eta iritzien erantzukizunik. 
Halaber, adierazi, argitaratutako 
argazkiak Elkarte bakoitzak  
Udalari utzitakoak direla.

Aitxuri Herri Eskola: 943 800 042
Haurreskola: 943 800 087
Tobera Musika Eskola: 943 801 570
Osasun Zentroa: 943 801 306 / 943 027 700
Eguneko Zentroa: 943 801 610
Udal Gimnasioa: 943 802 023
Udal Liburutegia: 943 802 137
Turismo Bulegoa: 943 802 187
Ostatua: 943 801 051
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: 943 161 010 / 943 162 150
Ur Zerbitzuak: 902 302 222
RENFE (Beasain): 902 240 202
SOS Deiak, Suhiltzaileak: 112
Taxia (Arantza Ormazabal): 645 006 737

Goierrialdea Autobusak: 943 885 969
Goitur: 943 161 823
Goieki: 943 161 537
Goimen: 943 161 244
Ordiziako Zerbitzu Forestala: 943 881 793
Goierri Beheko Industrialdea: 943 880 617
Goierritarra: 943 882 719
Goierriko Hitza: 943 160 056
Goierri Telebista: 943 085 477
Partzoneria: 943 801 006
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

BESTE TELEFONO BATZUK

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

UDALA

2011EKO HERIOTZAK

2011KO JAIOTZAK

EUSTAKIA ESCUDERO GARCIARENA  2011/02/01
FRANCISCA LARREA AZURMENDI  2011/01/05
SINFOROSO ALZOLA MURGIONDO  2011/01/17
MIREN ARANTZAZU ORMAZABAL MUJIKA  2011/01/30
FERMIN LARREA GORROTXATEGI  2011/02/02
CANDIDO AIZPEOLEA MUÑOA  2011/03/07
ANDRES LARREA MENDIZABAL  2011/03/09
MERCEDES BERASATEGI ASURMENDI  2011/03/13
JOAKINA ARANA LARREA  2011/03/22
ANICETO GOROSPE ZABALETA  2011/03/24
JOSE MANUEL ARIZKORRETA ELARRE 2011/03/27
KAIETANO MUJIKA ETXEBERRIA  2011/05/26
FRANCISCA BERASATEGI ARRIZABALAGA  2011/05/28
MARIANO SANZ ELORZA  2011/06/11
MANUELA ALDALUR JAUREGI  2011/08/20
MARIA GOIA GOROSPE  2011/09/20
JUAN AGUSTIN IBARBURU ARRUABARRENA  2011/10/28
RUFINA OTAEGI LAZKANO  2011/11/08
FELISA ORMAZABAL GORROTXATEGI  2011/11/29
FELIPA ARRIETA ARRIETA  2011/12/01

UDANE INZA RODRIGUEZ  2011/01/01
MARA GALLEGO MONROY  2011/03/01
JUNE LASA MUJIKA  2011/03/03
ANDER OTAEGI VIDAL  2011/03/10
EKAITZ URBITARTE ALDA  2011/03/10
NATALE JIMENEZ UGARTEMENDIA  2011/03/26
HEBER MARTIN GOIKOETXEA  2011/04/05
JARE URBIZU RODRIGUEZ  2011/04/15
ADEI MARTINEZ MOYANO  2011/04/16
ENEKO OTEGI ARIZTIMUÑO  2011/04/27
MOHAMED JAHJAH  2011/06/01
YERAI RODRIGUEZ PEREZ  2011/06/08
ITZIAR ZABALETA DELGADO  2011/06/18
ELENE IRASTORZA KATALINA  2011/07/05
XABAT URKIA BARANDIARAN  2011/07/19
NOA OTAEGI ARIZKORRETA  2011/07/29
LAIA IZAGIRRE AIZPEOLEA  2011/08/02
AIALA LASA UGARTE  2011/08/03
JUNE OYARBIDE GIRON  2011/08/19
MAIA PEREZ AGIRRE  2011/08/21
AIZPEA GARMENDIA ARRONDO  2011/08/25
MIREN GARAZI ALBIZU GOROSPE  2011/09/07
OIHAN GOIA ELORZA  2011/09/12
MOHAMED LAABBAS AMEKRANE  2011/09/15
ENARE PEREZ GONZALEZ  2011/10/05
ALAIA HERRERA APAOLAZA  2011/10/18
SARA ZUÑIGA ARANA  2011/11/06
ELENE MORILLO MENDOZA  2011/11/10

2010EKO HERIOTZAK
SABINO ZABALETA ZABALETA  2010/12/31
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Gogoratzen jarrita, hainbat gauza 

gogoratzen dut nire haurtzaroko 

Zegamatik. Beharbada orain ilobak harritu 

egiten dituen batzuk aipatzeko: eskola 

Tokitxoko ondoan zegoen, eta arboladi 

txiki bat eskola eta errekaren artean, 

hor ibiltzen ginen jolasean errekreoan. 

Bazegoen beste eskola bat ere: elizaren 

ondoko Jauregi etxetik aurrera zuzen 

segituta, ezkerrera Zirkulo Karlista zegoen, 

goiko partean sala handi batekin –hor 

ikusi genituen guk lehenengo filmeak- 

eta behean mojen kolegioa. Ni ere ibili 

nintzen. Aurreraxeago erreka, bitsez 

gainezka ia beti, azpiko ura askotan ikusi 

ere egiten ez zela, papelerarengatik. 

Erreka pasata, frontoia. Frontoi atzean 

zerreria bat eta Alkoholerako tximini 

handia. San Bartolome auzoa oraindik 

ez zegoen. Frontisaren eskuinera etxe 

zuri bat zegoen, erreka aldera. Goiko 

solairuan musika bandak ensaioak 

egiten zituen, beheko partea ganadu 

kartzela bezala daukat gogoan: behiak, 

behorrak, astoak egoten ziren preso, 

eta guk belarra botatzen genien leihotik. 

Behiak eta behorrak ez dakit zergatik. 

Astoak estraperloan harrapatu zituztela, 

esaten zen. (Kontrabandoari esaten 

zitzaion estraperloa). Beste kartzela bat 

udaletxeko behebarruan zegoen, baina 

ez dakit zeinentzako. Umeok pelotan 

udaletxeko eta elizako arkupeetan jokatu 

ohi genuen frontoian baino gehiago.

Lan egunaren erlojua papelerako adarra 

zen. Zegama baserritarra zen, baina herriko 

jende askok baserrian eta fabrikan, bietan 

lan egiten zuen. Hala egiten zuen gure aita 

zenak ere; fabrikako istripu batean hil zen. 

Aitari eta Joxepa arreba zaharrenari zor 

diet nik nire irakurzaletasuna; hau da, gero 

nire bizi guztian egin nahiko eta beharko 

dudana. Aitari kanta eta bertsozaletasuna 

ere bai. Arretxen Brabanteko Jenobebaren 

bertso-liburua urrea baino estimatuagoa 

zegoen, armario batean gordeta.

Maisuak, abadeak, herriko “jende jaunak” 

edo jauntxoak, denok gogoratu ohi 

ditugu. Giménez Caballero-tarrek itzal 

handia zuten (Don Ángel, Don Ernesto; 

azkeneko hau, falangista ilustrea, geroago 

ZEGAMAKO OROITZAPENAK

NIRE ZEGAMA 

NEURE BARRUKO 

ZEGAMA DA  

Joxe Asurmendi Otaegi
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liburuetan aurkituko nuen). Juan Telleria 

hil zenean eskolan libre izan genuen. 

Mundu guztiak daki “Cara al sol” himno 

falangistaren egilea zegamar hori izan zela. 

Baina musika horren iturria autore beraren 

“Amanecer en Cegama” omen da, eta 

hori inork ez dugu ezagutzen. Jauregiko 

presako petrilean eserita umeoi gozokiak 

ematen gogoratzen dut Juan Telleria. 

Haren emazteak bizkaieraz egiten zuen. 

Eskolan “Cara al sol”, “Isabel y Fernando” 

eta hainbat kanta falangista kantatzen 

genuen. Mutil eta mutiko falangisten 

banda bat ere etorri izan zen pare bat aldiz 

Zegamara 1950 aldera. Haiek entzutera 

joan gabe Maskarrean behizai egotera 

zigortu ninduen aitak, Arantzazura joan 

nahi nuela esana nuelako etxean. Aitari ez 

zitzaion batere gustatu.

Hauek, eta antzekoak, gogoratzen jarri 

eta gogoratzen diren kontuak dira. Hor 

daude golkoan kajoi batean gordeta 

bezala. Ez dira, ordea, benetan nire 

arimaren eta nortasunaren zati bihurtuta 

dauden oroipenak. Nik beti esaten dut, 

oso Zegamakoa naizela. Baina gero 

Zegamakoa izate hori nire kasuan zer 

den ez da erraza esatea. Ez dut harreman 

asko Zegamarekin, jende gutxi ezagutzen 

dut. Seguruenik beste edozeinentzat 

inportantziarik batere gabeko gauzatxoak 

dira niretzat inportanteenak, neu ere 

konturatu gabe. Inpresio batzuk, 

istante batzuk arima barruan. Behin, 

Drensteinfurten bizi nintzela, Gabon 

gauean, festako lagunak utzi eta nire 

gelan geratu nintzen, idazten. Alemanian 

Gabonak oso goratik ospatzen dituzte, 

eta ezaguna da, atzerrian daudenentzat 

Gabonak sorterriaz gogoratzeko egunak 

izaten direla. Nik ez dut sorterri minik 

inoiz sentitu. Baina gau hartan, neure 

pentsamenduetan nengoen, eta goizeko 

ordu txikietan, batbatean Ugatseko 

uraren usain fuerte bat sentitu nuen gelan. 

Gainera, apenas daukat usaimenik. Nik 

ez nuen Zegaman pentsatzen, baina 

bera piztu zen nire barruan, bere kasa, 

Ugatseko uraren usainaren forman. 

Holako gauzak dira nire barruko Zegama. 

Arratsaldeko argitasun bat, usain bat, 

askotan hitz bat, nik Zegaman bakarrik 

entzun izan dudana... 

Aspaldiko urteotan uda partea Kolonian 

eman ohi dut. Uztail-abuztu aldeko 

arratsalde argietan enara eta enarakume 

bandak txilioka zirkuluak egiten hasten 

dira kale eta teilatu gainetan, hegoaldera 

migrazioa prestatzen. Ume tonto bat 

bezala begira-begira egoten naiz: 

Zegama da! Nire haurtzaroan Zegaman 

kale inguru guztia dena zelai eta soro zen, 

eta txori asko. Normalean enara bakarka 

ibiltzen da hegan. Baina kumeak egin eta, 

udaren buruan bandatan ibiltzen hasten 

dira, txilioka. Umetan harrituta egoten 

nintzen txorien jirabueltak miresten. Orain 

Zegamako enarak dira urtero txilioka 

Koloniatik pasatzen direnak. 

Jende askok itsasoa maite du, nire 

arimako paisaia mendia da. Aizkorri, 

noski, zegamar guztientzat bezala. Arkaitz 

handiago eta potenteagoak asko daude. 

Baina ez da hori. Aizkorri aurpegi bat da, 

alaia, gaiztoa, kanbiatzen dena, nagusi 

handi baten edo izaki mitologiko baten 

antzera gure arimaren zoruan grabatuta 

daramaguna. Aizkorriko argia, iluna, 

trumoi zartadak, ni ibili naizen bideetan 

nirekin ibili dira. Eta ez da Aizkorri bakarrik. 

Zegama inguratzen duten beste mendi 

mantsoen forma leunak, borobilduak, 

nekaturik nagoenetan, arimaren deskan-

tsurako paisaiaren ereduak dira. Ez da 

egia, mendiek horizontea itxi egiten 

dutela. Oazurtzagain, Mendieta, Elortxiki, 

Arranoaitz, Hirumugarrietak, arratsaldeko 

eguzkitan, mugagaberantz jaso eta ireki 

egiten dute ostertza.

Zegama hau, nik bera baino, berak nauka 

ni, esango nuke. 

Gero, beste Zegama bat ere badago 

nire barruan, neuk distantziatik erakarria, 

ez bera oharkabe-oharkabe nire ariman 

txikitan sartua. Ni hamar urterekin joan 

nintzen Arantzazura; nire barruko Zegama 

umetakoa da, hortaz. Edo, ezta hori ere. 

Arantzazun erdara ikasi behar genuen, 

ordura arteko mundua ahaztu, beste 

batera jarri. Lehenengo lau urteetan ez 

ginen behin ere etxera joaten; gero bi 

urtetan segidan hogeiren bat egunerako; 

hurrengo zortzi urteetan inoiz ez. Beraz, 

hamairu urte horietan hilabete eta 

erdi inguru egongo nintzen Zegaman. 

Ondorengo hamar urteetan atzerrian bizi 

izan naiz, Alemanian gehienbat, orain 

Donostia eta Alemania artean. Arantzazun 

beste mundu bat ikasten genuen bitartean 

(latina, grekoa, frantsesa, ingelesa),  

Zegamako mundua nik berehala 

ahaztu nuen. Hamazazpi urterekin edo, 

Nafarroako Erriberri-Oliten hasi nintzen 

euskalduna nintzela ohartzen. Nire mundua 

euskal mundua izango zela erabaki nuen. 

Segurako Joseba Intxaustirekin zeharo 

atzendua neukan euskara berrikasten 

hasi nintzen. Eta Alesandro Arrieta 

Lartzagurengoarekin orduak eta orduak 

aritzen nintzen umetako mundu galdua 

birreskuratu nahita: Zegamako hitzak, 

esaldiak, sorginen eta tartaloen ipuinak, 

berak oso gogoan zeuzkan, eta hura 

maisu nuela, koaderno batean notak 

hartzen nituen. Uste dut, ez diodala inoiz 

behar bezala eskertu, eta lerro hauekin 

nire aspaldiko zorra aitortu eta eskerrona 

adierazi nahi nioke. 

Ni orain, neure modura, Zegama ikasten 

ari naiz beti. Etxera –Arretxera- joaten 

naizenean, inoiz ez naiz zerbait berri ikasi 

gabe bueltatzen: hitz bat, esaera bat. 

(Oso euskara ona egiten da Zegaman). 

Inaxita eta Joxean Ormazabalek asko 

irakatsi didate. Nire liburuak egiten 

Ariztimuñoko Joan Larrea zenaren alaba 

bixkiek laguntzen didate, Mila eta Pili, 

eta Mendietako Jakatarrek argitaratzen 

dituzte (eta zuzentzailea Xabier Mendi-

guren beasaindarra izaten dut!). Semaforo 

aurrean ere, edo zerbait itxaron behar 

dudanean edonon, ezin egoten naiz 

irakurtzen hasi gabe. Horregatik autoan 

Pio Berasategiren libururen bat daukat beti 

eskura: Zegamako ipuinak, Zegamako 

airea.

Joxe Asurmendi Otaegi



11. EREMUKO OLABERRIA  
II ORUBEAREKIKO  
XEHETASUN AZTERLANA

Lur eremu bat eraikigarri denean, 
ezinbestekoa izaten da lur hori nola 
sailkatu eta nola ordenatuko den era-
bakiak hartzea. Honi “Xehetasun Az-
terlana” deitzen zaio hirigintzan eta 
bertan finkatzen da eraiki eta urbani-
zatuko direnen xehetasunak. Hone-
la, 2011ko otsailaren 14an egindako 
bilkuran, Ormazpei S.L. enpresak 
sustaturik, Udalbatzarrak 11. Ere-
muko-Olaberria II izeneko Xeheta-
sun Azterlana behin betiko onartzea 
erabaki zuen, legeak agintzen dituen 
izapide administratibo guztiak bete 
ondoren. Ondorioz, eremu horretan 
eraikuntzak egiterakoan Xehetasun 
Azterlan honetan jasotakoak bete 
beharko dira eta besteak beste, ho-
nako hauek onartu dira:

ZEGAMAKO 
UDALA

Olaberriako II. orubea

Eraikinaren gehienezko altuerak:

Hegalaren kota: 

+ 9,50 m.

BLOKEAK

Sestra lerroan azalera eraikigarria: 

6909 m2 (t).

Soto (garajeen) azalera eraikigarria: 

3209 m2 (t)

Perfila: 

S+BS+1+EA.

Eraikinaren gehienezko altuerak:

Hegalaren kota: 

+ 12,00 m.

ZEHAZTUTAKO ANTOLAKETA

Lorategi eta eremu berdeak: 

1768 m2
Hiri errepideak: 

1787 m2
Oinezkoentzako eremuak: 

2694 m2

ERANSKINA: HIRIGINTZAKO 
ARAUAK ETA ERAIKINAREN 
BALDINTZAK

Partzelaren azalera: 
15.113 m².

Lerrokadurak eta sestra-lerroak:

Planoetan azaltzen direnak nahi-
taezkoak dira.

Etxebizitzen gehiengo kopurua 
eta erregimena: 

82 etxebizitza “tasatu” izaerarekin. 
14 bifamiliako etxebizitza eta 68 
blokean.

Azalera eraiki eraikigarria: 
8.625 m2.

BIFAMILIAKOAK

Sestra lerroan azalera eraikigarria: 

4.200 m2 (t).

Soto (garajeen) azalera eraikigarria:

1743 m2 (t)

Perfila: 

S+BS+1+EA.
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UDALA



Otsailaren 28ko Udalabatzarrak, 
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 
polikiroldegiko eta gimnasioko teilatuetan 
eguzki-instalazio fotovoltaikoak jartzeko 
hitzarmena sinatzea erabaki zuen 
ahobatasunez.

Bai, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta bai 
Zegamako Udalak, borondatea azaldu 
zuten iturri berriztagarrien bitartez, energi 
eraginkorra eta iraunkorra sortu eta 
emateko. Hori dela eta, hainbat ekimen 
burutu dituzte gune, teilatu eta eraikin 
publikoak xede horretarako erabili ahal 
izateko; honela, Udalak, egokitzat jo 
ondoren, polikiroldegiko eta gimnasioko 
teilatuetan eguzki-instalazio fotovoltaikoak 
jartzea, berauek Gipuzkoako Foru 
Aldundiari dohain eskaintzea erabaki zuen 
helburu honetarako. Honela, hitzarmen 

horretan ezarritakoari jarraiki, Gipuzkoako 
Foru Aldundiak aipatutako eraikinen 
teilatuetan 20 Kw (polikiroldegia) eta 15 
Kw (gimnasioa) inguruko eguzki instalazio 
fotovoltaiko jarri ditu.

Gipuzkoako Foru Aldundiak berriz, 
dohainik utzi dizkio Zegamako Udalari 
eguzki-instalazio fotovoltaikoak, behin 
instalatu ondoren. Une horretatik aurrera, 
instalazio horien mantenua eta geratzen 
diren gorabeherak Zegamako Udalaren 
ardurapekoak izango dira bete-betean.

Horretaz gain, Zegamako Udalak bere 
gain hartu ondoren teilatuaren eta 
instalazioaren erabilera norbanakoei 
lagatzeko betebeharra, apirilaren 11ko 
Udalbatzarrak  Zegamako polikiroldegia 
eta gimnasioko estalkian instalazio 

fotovoltaikoen erosketa eta herri 
jabariarekiko administrazio-emakida 
arautzen duen Baldintza Ekonomiko eta 
Administratiboak arautzen dituen Plegu 
eredua eta bere eranskinak (Zegamako 
Udala Fotovoltaika I.E.E.ren -Interes 
Ekonomikoen Elkartea- estatutuak barne) 
onartzea erabaki zuen eta espedienteari 
hasiera ematea.

Honela, plaka fotovoltaikoen lehen 
salmenta eskaintzan guztira 8 eskatzaile 
izan dira eta 47 plaka erosteko eskaera 
egin dute hauek. Salgai dauden plaka 
guztiak ez direnez saldu, azaroaren 7ko 
Udalbatzarrak, eskaera egin dutenei, 
plaka gehiago erosteko aukera ematea 
erabaki du, oraingoan, eros daitezkeen 
plaka kopuruan mugarik jarri gabe.

POLIKIROLDEGIKO ETA GIMNASIOKO ESTALKIETAN 
EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOAK JARTZEKO 
HITZARMENA

Kiroldegiko teilatuan 
plaka fotovoltaikoak
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Aitxuriko gimnasioko 
teilatuen plaka 
fotovoltaikoak



Martxoaren 16ko Udalbatzarrak, 
ahobatasunez, “Nazioen Mundua” taldeak 
aurkeztutako mozioa onartzea erabaki 
zuen. Hona hemen onartutako mozioa 
hitzez-hitz:

“GOIERRITARROK 
ERABAKITZEKO 

ESKUBIDEAREN ALDE”
Eguneroko itxituretatik irte enta langa 
pasatzeko erabaki sakona hartu 
dugu. Litekeena da guk denok Euskal 
Herriarentzat proiektu, egitura, nahiz 

etorkizun ezberdinak nahi izatea. Baina 
demokrazian oinarritutako printzipio 
baten aldeko jarrerak elkartzen gaitu, 
giza eskubide zibil eta politiko guztiak 
errespetatuz, autodeterminazioaren edo 
erabakitzeko eskubidearen aldekoak, hain 
zuzen ere.

Mezu hau gizarteratzea, joera eta 
ideologia ezberdinekoak elkarrekin egin 
beharreko bidea dela uste dugu, harik eta 
bide horrek erabakitzeko eskubidearen 
bidegurutzeraino eramaten gaituen arte, 
behintzat.

Horregatik guztiagatik, ondokoa 
aldarrikatu eta onartzen dugu:

•  Euskal Herria nazio naturala da.

•  Euskal Herriak bere etorkizuna 
erabakitzeko eskubidea du.

•  Euskal Herritarrok dugu 
autodeterminatzeko eskubidea.

•  Eskubide demokratiko unibertsala 
denez, Euskal Herrian eta nazioartean 
eskubide horren eskaera egingo dugu.

•  Herritarrei publikoki honen berri eman.

NAZIOEN MUNDUA TALDEAREN MOZIOA

Udaleko lan arriskuen prebentziorako egitasmoa martxan
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UDALEKO OSASUN 
ARRISKUEN EGITASMOA 

Otsailaren 28ko Udalbatzarrak, Ze-
gamako Udaleko Lan Arriskuen 
Prebentziorako Egitasmoa eta bere 
Jardunbide Gidak onartzeko propo-
samena aztertu ondoren, ahobata-
sunez onartzea erabaki zuen. Egin-
dako azterketaren arabera, hainbat 
hutsune hatzeman direnez, egi-
tasmoan jasotako lehentasunezko 
gakoari jarraituz, premiazkoenetik 

hasita poliki-poliki hutsuneak zuzen-
tzen hasia da Udala.

GIPUZKOAKO FORU 
ALDUNDIAREKIN 
BATERA ZERBITZUAK 
KONTRATATZEA

Krisiaren eraginez, Udal administra-
zioa ere, Gipuzkoako Foru Aldun-
diarekin batera, hainbat egitasmo 
abian jarTzen ari da, administrazio-
ak hainbat zerbitzu ematerakoan, 

hilabetero jasaten dituen gastuak 
murrizteko helburuarekin. Egitasmo 
horietako bat, Udal guztiek beren 
aldetik kontratatzen ditugun zerbi-
tzu ezberdinak, (argindarra, segu-
roak, gasa…) era bateratuan egitea 
da eta horretarako otsailaren 28 
udalbatzarrak. ahobatasunez, Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren esku-
ratze zentralizatuko sistemari- foru 
kontratazioaren zentralari atxiki-
tzeko erabakia hartu zuen. Honela, 
udalak, askatasuna izango zerbi-
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 URTARRILEKO 
   PREZIOA PREZIO BERRIA IGOERA

Eguneko Zentroa A-O 76,51 78,59 % 2,71

Eguneko A-O Erreserba 57,38 58,94 % 2,71

Etxez etxeko laguntza 18,23 18,72 % 2,71

Eguneko zentroko erbailtzaileak

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA 

ETA EGUNEKO ZENTROKO 

ZERBITZUEN PREZIO 

GAURKOATUAK ONARTZEA 

Udalbatzarrak, 2009ko abenduaren 

21ean egindako bilkuran, Zegamako 

Udaleko Gizarte Zerbitzuen etxez etxe-

ko laguntzako lanen eta Eguneko Zen-

troaren erabiltzaileei arreta pertsonaliza-

tua eskaintzeko zerbitzuaren kontratua 

GSR (Gestión de Servicios Residencia-

les. Erkop.) enpresari esleitu zion. GSR 

enpresako ordezkaria den Iñaki Roa 

Bediak Udal honi jakinarazi zion idatzi 

baten bidez, Hitzarmen Kolektiboaren 

ezarpenaren ondorioz, etxez-etxeko 

zerbitzua eskain-tzeko zerbitzuan eko-

nomi desoreka handia sortzen ari zela. 

Ondorioz eta desoreka hau ekidin as-

moz, martxoaren 30eko Udalbatzarrak, 

ahobatasunez, honako tarifa hauek 

onartu zituen 2011 urterako.

2010                  2011

tzu guztietan edota nahi duenetan 
bakarrik sistema honetara atxikitze-
ko. Egun, argindarraren hitzarme-
na, dagoeneko Gipuzkoako Foru 
Aldundiarekin batera hitzartutako 
prezioan ari da Udala ordaintzen 
eta, urtarrilaren 11ko Udalbatzarrak, 
posta zerbitzua ere prezio hobean 
lortu asmoz, Gipuzkoako Foru Al-
dundiarekin batera lehiaketan parte 
hartzea erabaki zuen.

UDALERRIKO KULTUR 
ETA KIROL ELKARTEEI 
DIRULAGUNTZA BANAKETA

Otsailaren 14ko Udalbatzarrak, 
2010 urteari zegokion dirulaguntza 
herriko kultur eta kirol elkarteen ar-
tean banatzeko prozedura martxan 
jartzea erabaki zuen. 

Aurreko urteetan bezala, herriko kul-
tur eta kirol elkarteen artean 11.500 

E banatzea aurreikusi zen eta mar-
txoaren 7a ezarri zen epe bezala 
eskaerak aurkezt zitzaten herriko 
elkarteek. Honela maiatzaren 12ko 
Udalbatzarrak honako banaketa hau 
egitea erabaki zuen ahobatasunez:

Kultur Elkarteak

Orkatz Abesbatza .... 3.600,00 E. 
Gazte Herexa ........... 1.500,00 E.

Kirol Elkarteak

Amezti ...................... 1.400,00 E.
Elkartu Nahi ............. 1.750,00 E.
Aizkorri F.T. .............. 1.850,00 E.
Tartalo Etxe P.E. ...... 1.400,00 E.

GIMNASIOA ETA 
IGERILEKUEN KUDEAKETA

Aurten arte, udal igerilekuaren zer-
bitzua kudeatzeko pleguak soilik 
bideratzen baziren ere, aurtengo 
udan, gimnasioa ere abian zela iku-

sirk, Udalak bi azpiegitura hauek 
batera kudeatzea interesgarria izan 
zitekeela baloratu zuen, batez ere bi 
zerbitzuak erabiltzen zituzten herri-
tarrentzat. Honela, “Zegamako po-
likiroldegiko gimnasioko eta Udal-
igerilekuko (eta taberna) zerbitzuak 
kudeatzeko” kontratazioa bidera-
tzea onartu zen, maiatzaren 2an 
ospatu zen Udalabatzarrean, hori 
bideratuko zuen  Baldintzen Plegua 
ahobatasunez onartuz. Kontrata-
zio hau prozedura negoziatuaren 
bidez egitea onartu zen.  Zerbitzu 
hau emateko aurrekontua 60.000,00 
eurotan (BEZ barne) ezarriz. Maia-
tzaren 20ko erabakiz. Legeak eza-
rritako prozedura negoziatua bi-
deratu ondoren, maiatzaren 20an, 
Goierriko Kirol Teknikoak enpresari 
esleitzea erabaki zen, udal igerileku 
eta gimnasioaren kudeaketa. Enpre-
sa honek Edurne Ormazabal zega-
marra hartu du bertako arduradun 
moduan.
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OSTATUAREN 
KUDEAKETARAKO 
EPEA LUZATU DA

Zegamako Udalak eta egun Zega-
mako Ostatua ustiatzen duen Mari 
Karmen Izagirre Asurabarrenaren 
hitzamena, 2011ko uztailaren 24an 
iraungitzen bazen ere, Zegamako 
Udalak, maiatzaren 2ko Udalbatza-
rrean, ahobatasunez, 2013ko aben-
duaren 31 arte Hitzarmena luzatzea 
erabaki zuen. Alde batetik, ustiatzai-
learen lan bizitzako azken txanpa 
urte pare batekoa zela ikusirik eta 
bestetik Udala, nahiz herritarrak 
Mari Karmen Izagirrek ematen duen 
zerbitzuarekin gustora zeudela kon-
tutan hartu zen. Arrazoi horietaz 
gain legealdi bukaeran hitzarmena 
moztea ere unerik koxkorrena zela 
baloratu zuen Udalak.

KALITATEA FUNDAZIOAREKIN 
HITZARMENA

Aurten ere Zegamako Udala eta Ka-
litatea Fundazioaren artean akordioa 
lortu da 2011 urterako elkarlan hitzar-
mena sinatuz. Ondorioz, Zegamako 

Udalak, 2011 urtean zehar Kalitate 

Fundazioko produktuen sustape-

na egingo du eta horien truke 550 

motxila eman dizkio dohain Udalari 

Zegama-Aizkorri Mendi Maratoiko 

korrikalarien artean banatzeko.

Eskolabeldun produktuen 
promozioa egiteko 

konpromezua du Udalak

Mari Karmen Izagirre beste 2 urtez Ostatuan
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Udal gimnasioko Spinning-gela Askotariko makinak erabiltzaileen eskura

AIZKORRIKO ATARIAren 
WEB ORRI BERRIA

Anduetza Etxean zegoen Egur Mu-
seoaren eraldaketa egin ondoren, 
hau da Imanol Artolak egindako en-
bor bilduma berkokatu eta bertako 
gai nagusia Aizkorri-Aratz Parke 
Naturala ezarri ondoren, zentru hau 
ezagutzera eman asmoz, egun duen 
gaiari atxikitutako Web orria egite-
ko premiaren aurrean, martxoaren 
30eko Gobernu Batzarrak, Aizko-
rriko Ataria Intrepretazio Zentroaren 
Web orri berria egiteko lanak abian 
jartzea erabaki zuen. Aurrekontua, 
17.570 Etako gehi BEZa ezarriz. 

Honela, web orria egitearen lana, 
kontratu txikien prozedura erabiliz, 
martxoaren 30eko Gobernu Batza-
rrak, 19.784,03 Etan (BEZ barne) 
esleitzea erabaki zuen, Vilau Media, 
S.L. enpresari. Web orria egun abian 
da eta helbidea honakoa da: 

www.zegamaturismoa.net

GIMNASIOKO KIROL 
TRESNEN EROSKETA

Martxoaren 16ko Gonbernu bat-
zarrak, gimnasioko kirol tresnak 
erosteko modua adostu zuen. Hain 
zuzen ere, “leasing” bidez” ko eros-
keta egitea erabaki zuen. Zentzu ho-

rretan, kirol-tresnen hornidura aurre-
kontua 60.000,000 eurotakoa (gehi 
BEZ) zenez, prozedura negoziatu 
bidez, hiru aurrekontu eskatu on-
doren, martxoaren 30eko Gobernu 
Batzarrak, Argysan etxeari esleitzea 
erabaki zuen 68.438,57 Etan (BEZ 
barne).

Bestalde,  kirol tresnen  eroske-
ta burutzeko, “leasing” sistema 
hobetsi ondoren Udal Gorporazio-
ak ahobatsunez, Udalak 3 entitate 
desberdinekin negoziaketa egin 
ondoren, abuztuaren 3ko batzor-
dean “La Caixa” etxeari esleitzea 
erabaki zuen. Honela, Udalak hi-
lero  1.217,67 E ordainduko dizkio 
“La Caixa”  entitateari  5 urtetan eta 
ondoren, tresna horiek, Zegamako  
Udalaren jabetzakoak izango dira.

TXISTULARI TALDEARI 
LAGUNTZA 

Zegamako Udalak, herriko txistulari 
taldearen zerbitzuak urtean zehar 
askotan behar izaten ditu. Arantza-
zuko Peregrinazioan, San Juanetan, 
San Bartolometan, San Martinetan, 
eta edozein omenaldi nahiz inaugu-
razio denean ere, bai txistulari eta 
bai dantzariren baten laguntza fin-
fin jasotzen du. 

Zerbitzu hauengatik, duela lau bat 
urterarte ekintzako hainbesteko bat 
ematen zitzaien. Udalak, zerbitzu 

hauek idatziz jaso eta hitzarmen ba-
tean jasotzea proposatu ondoren, 
azaroaren 7ko Gobernu Batzarrak, 
txistu taldearekin hitzarmena sinatu 
eta 2000Eko laguntza ematea era-
baki zuen.

UDAL ERAIKUNTZA ETA 
INSTALAZIOEN ALDIKAKO 
IKUSKAPEN ELEKTRIKOA 

Indarrean dagoen legeak hala es-
katuta, Tentsio Baxuko Araudi Ele-
ktroteknikoan ezarritakoaren arabera 
(842/2002 Errege Dekretua), Uda-
lak bere eraikuntza eta azpiegituren 
tentsio baxuko instalazio elektrikoen 
aldikako ikuskapena bideratu beha-
rra du. Honela tramite hau egin gabe 
egoteak, udala arriskuan jartzen zue-
la ikusirik (sare elektrikoan sute bat 
eman ezkero, seguroek aurre ez egi-
tea) Udalak prozedura hau lehenbaile-
hen egitea adostu zuen, urriaren 3ko 
Gobernu Batzarrean. Honela, ikuska-
tu beharreko instalazioen azterketa 
bideratu (19 instalazio) eta zerbitzu 
horien aurrekontua hainbat enpresei 
eskatu ondoren, aurkeztutako aurre-
kontuak ikusirik eta kontratu txikien 
prozedura erabiliz, Toki Gobernu Bat-
zarrak, aho batez, ECA-Grupo Bureau 
Veritas enpresari, udal eraikuntza eta 
azpiegituren tentsio baxuko instalazio 
elektrikoen aldikako ikuskapen zerbi-
tzua esleitzea erabaki zuen 3.040,00 
(gehi BEZ) eurotan.



Herriko igogailua

Aseginolaza Anaiak kaleko 13 zenbakian igoigailuaren eraikitze lanak Txarape auzoko “D” blokean igogailua jartzeko lanak hasiak dira 

HERRIKO ETXEETAN 
IGOGAILUAK JARTZEKO 
IRIZPIDEAK

Azken urteotan, herriko hainbat 
etxeetan igogailua jartzeko kon-
tsulta teknikoak eskatu zaizkio Udal 
honi, ondoren, igogailua jarri dela-
rik hainbat eraikinetan. Igogailua 
jartzerakoan, Irisgarritasun Legeak 
eta Segurtasun Legeak ezartzen di-
tuen arauak betetzea ezinbestekoa 
da. Honela, araudi horietan, bes-
teak beste, etxeko harmaila zuloak 
zenbateko gutxieneko zabalera izan 
behar duen ezartzen da. Honela, 
puntu hau edozein eskaera egin 
aurretik, Udalak aurrez erabakita 
edukitzea garrantzitsua dela iku-
sita eta, Zegamako Udalak, Udal 
arkitektoaren txostena jarraituz, eta 
gainerako herrietan gai honi buruz 
hartutako erabakien ildo bera jarrai-
tuz, uztailaren 11ko Udalbatzarrean 
Zegamako udalerrian igogailuak 
jartzeko garaian, indarrean dagoen 

araudiak ezarritakoa jarraituz eta 
segurtasun neurriak bermatzeko 
helburuarekin, eskailerak mantendu 
beharko duten gutxieneko neurria 
0,80 metro-zabaleran ezartzea era-
baki zen ahobatasunez.
Bere ezean, igogailua eraikitzeko 
beste soluzio tekniko bat bideratu 
beharko dute eskatzaileek.

ZUHAITZAK 
BOTATZEKO AKORDIOA 
IBERDROLAREKIN

Iberdrolak, Ormaiztegi-Altsasu linea-
elektrikoaren eremuan Zegamako 
Udalaren lursailetan dauden zenbait 
zuhaitz botatzeko beharra jakinarazi 
zion Udal honi. Lan hauen helburua, 
sare elektrikoaren segurtasuna ber-
matu eta, era berean, elektra sareen 
inguruetan segurtasun eremu bat 
bideratzea izanik, urriaren 3ko Go-
bernu Batzarrak, Iberdrolak egin-
dako balorazioak ikuskatu ondoren 
hitzarmena sinatzea erabaki ziren.

TXARAPE AUZOKO D 
BLOKEAN IGOGAILUA

Txarape Auzoko D blokeko jabe-

kideek, Ikena 2001 S.L.k egindako 

proiektuan oinarrituz, igogailu bat 

jartzeko baimena eskatu ondoren, 

Zegamako Udalak, aurkeztutako 

proiektuak Udal arkitektoaren alde-

ko txostena jaso ondoren, irailaren 

21eko Gobernu Batzarrean, baime-

na ematea erabaki zuen. 

EUSKARA BIZIBERRITZEKO 
PLAN NAGUSIA

Pausoz pauso, Zegamako Udala 
euskara biziberritzeko lanean ari 
da. Honela, urriaren 3ko Gobernu 
Batzarrak,  Emun Koop. Elkarteari 
esleitu zion, 2011ko Euskara Bizi-
berritzeko Plana garatzearen lana, 
12.000 (BEZ barne) Etan.
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Nahiz eta hamarkada bat izango den, 

baliorik gabeko tresnak botatzeko hilean 

bi egun izendatuta daudela (hilabeteko 

2. eta 4. asteazkena), hala ere, baliorik 

gabeko tresnak ateratzeko egunik 

errespetatzen ez duenik badago tamalez. 

Ondorioz, gure herriaren sarrera-irteerak 

egoera oso koxkorra jasaten du, traste 

zaharrak biltzeko kamioia etortzeko 

eguna iritsi arte. Denok dakigun bezala, 

baliorik gabeko tresnak atera behar 

direnean, bakoitzak bere kalean dagoen 

zaborrak uzteko puntuan utzi behar 

ditu eta aurrez (asterte iluntzean atera 

asteazken goizean eramateko) Sasietako  

943 161 555 telefono zenbakira deitu 

behar du, adieraziz zaborrak zein puntutan 

utziko dituen.

BALIORIK GABEKO TRESNAK 
EDONON ETA NOIZ-NAHI

GOROSPERARAKO BIDEA 
EGOKITU DA 

Gorospelatik Gorosperainoko bidea 

oso egoera txarrean zegoela-eta, eta 

bertako bizilagunek Udal honi egin-

dako eskaerari erantzunez, maiatza-

ren 12ko Gobernu Batzarrak, Oiarbide 

S.L. enpresari bidea egokitzearen lana 

esleitu zion 10.856,00 Etan (BEZ bar-

ne). Aurrez, gainerako bideetan egin 

den modura, Gorospe auzoko jabeki-

deek Udalari kostuaren erdia ordain-

du zioten, hain zuzen ere, 5.397,90 E. 

Abuztuaren 3ko Batzarrak, Oiarbide 

S.L. enpresak, lana bukatu ondoren 

aurkeztutako 10.856,00 Etako faktura 

onartzea erabaki zuen.

Gorosperako bidea konponduta 

Itsura kaxkarra hartzen du 
herri sarrerak baliorik gabeko 

tresnak baimendutako 
egunetan ateratzen ez badira

Baimenduriko egunetatik 
kanpo traste zaharrak 
ateratzea debekatua
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HILERRIAN HORMA-HOBIAK 
JARRI DIRA

Hilerrian, hobi guztiak ia beteta zeu-

dela ikusirik, irailaren 19ko Gobernu 

batzarrak, hamar urte baino gehia-

go hilobiratuta zeuden gozpuzkinak 

ateratzea erabaki zuen, lekua egin 

asmoz. Honela, zegokien senitarte-

koei abisua eman ondoren, eta hala 

erabaki zuenaren gogoa bete asmoz, 

horme-hobiak jartzea erabaki zuen, 

lan hau Mikel Urbiztondori esleituz, 

5.275,78 Etan BEZ barne. Era hone-

tara behin 10 urte pasatutakoan nahi 

duenak errautsak edo gorpuzkinak 

hobi txiki hauetan gorde ditzake.

Baldintza jakin batzuk betetzen dituzten teilatupe eta behe solairuko lokalak etxebizitza bihurtu ahal 
izango dira aurrerantzean
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TEILATUPEAK ETXEBIZITZA 
BILAKATZEN

Iaz, azaroaren 8ko Udalbatzarrean, 
Zegamako Udalak, legeak agintzen 
zuen gutxieneko baldintzak betetzen 
zituzten teilatupe eta behe solairuko 
lokalak etxebizitza bihurtu ahal iza-
teko Araudia onartu zuen. Honela, 
araudi honetan oinarrituz, Gregoria 
Azurmendi Zabaletak, Buztinkale 
7ko teilatupea, etxebizitza bihurtze-
ko eskaera egin ondoren, maiatza-
ren 2ko Gobernu Batzarrean, Udal 
arkitektoaren aldeko txostena jaso 
ondoren, teilatupearen erabilera 
aldatzeko baimena emateko, egoi-
tza erabilerarako bihurtuz, erabakia 
hartu zen. Araudian jasotzen diren 
baldintzak jarraituz, besteak bes-
te, Zegamako Udalak hitzartutako 
prezioa duen etxebizitza tasatuen 
erregimenera atxikiko da etxebizitza 
berria 10 urterako. Honela, etxebi-
zitza hau saltzeko erabakia hartuz 
gero, Udal Araudiaren 9.2 artikuluan 
ezarritakoaren arabera, gehienez, 
2.040,0 E/m2 gehieneko salmenta 
prezioa izango du.

Hilerrian hobi 
berriak eraiki dira
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Santa Barbara kalean pibote berriak jarri dira

MENDIZ-MENDI MENDEZ-
MENDE

“Mendiz-mendi-mendez mende” da 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa 
Garapenak, parke naturalen ezagu-
penerako erabili duen lema. Honela, 
Zegamako Udalak ere, Gipuzkoako 
Parketxeen Sarearekin Hitzarme-
na sinatuta duenez elkarlanerako, 
apirilaren 11n “mendiz-mendi men-

dez-mende” izeneko autobusa izan  
genuen herriko plazan herritarrei 
gai honi buruzko informazioa eman  
asmoz.

SANTA BARBARA KALEAN 
PIBOTEAK 

Santa Barbara Kalean zeuden  
pibote borobilak, nahaiko baxuak 
zirenez, eta jende asko zebilen  

egunetan, herritarrek berauek  
ikusteko arazoak zituztela kontutan 
hartuta, Udalak, pibote altuagoak 
jartzeko erabaki hartu zuen 2010eko 
ekainaren 21eko Gobernu Batza-
rrean. Erositako zutikako pibote 
berrien kostua 6.744,24 Etako izan 
zen (BEZ barne). Honela, piboteak 
jartzearen lana, 2011ko martxoaren 
30eko Gobernu Batzarrak, Mikel 
Urbiztondori esleitu zion 900 Etan 
(BEZ barne).

“Mendiz-mendi mendez-mende” autobusa, parke naturalak ezagutaraziz
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“RED ELECTRICARI” OBRA 
BAIMENA IRUETXETAKO 
EREMUAN

Gobernu Batzarrak, 2011ko mar-
txoaren 30ean egin zuen bilkuran 
Red Electricari, Iruetxetako ere-
muan udal-lursail batean lanak egi-
teko baimena eman zion. Lan hauen  
helburua lurzorua eta kablearen 
arteko distantzia areagotuz segur-
tasun handiagoa lortzea zen eta 
Udalak onurgarria zela erabaki zuen 
hobakuntza hauek egitea.

ZUHAITZ EGUNA

Aurten ere, martxoaren hamarrean, 
Aitxuri Herri Eskolako ikasle eta 
irakasleekin elkarlanean, zuhaitz 
eguna ospatu zen Zegaman. Aurten, 
Jose Ramon Agirre Udal zinegotziaz 
gain, berrikuntza modura, Asier 
Galdos (paisajista) izan zen zuhaitz 
egunean azalpenak ematen. Zuhai-
tzak, Anduetza atzean sartu ziren 
eta bertan, egun landatuta dauden 
ekosistema desberdinen berri jaso 
zuten bertaratu ziren Aitxuri Herri 
Eskolako ikasle eta irakasleek ere.

XXXX

Iruetxeta aldeko herriko lur-sail batean hobekuntza lanak egin ditu Red Electricak

Aitxuriko ikasleak zuhaitz egunean, Asier Galdosen azalpenak entzuten



Maiatzaren 22an izandako udal eta foru 
hauteskundeen ondorioz, ekainaren 11 
Udal berriaren eraketa ekitaldia egin 
zen. Bertan, Udala osatzen duten 9 
zinegotzietatik 7k hartu zuten kargua, 
(Aitor Zabaleta Merinok eta Xabier 
Arakama Ruiz de Eginok beren ezin 
etorria aurrez adierazi zuten). Honela, 
kargua hartutako zinegotzien artean 
Alkatea aukeratzeari ekin zitzaion. Kargua 
hartutako 7 zinegotzien artean bozka egin 
ondoren, Zegama Lantzeneko ordezkaria 
den Edurne Albizu Ormazabalek 5 bozka 

jaso jaso zituen eta Bilduko ordezkaria zen 
Urko Gomez Roponek bi bozka. ondorioz, 
Zegama Lantzen Taldeko Edurne Albizu 
Ormazabal izan zen Alkate-Lehendakaria 
izendatua.

Utztailaren 4ko Udalbatzarrean hartu 
zuen Aitor Zabaletak zinegotzi kargua eta 
uztailaren 11ko Udalbatzarrean Xabier 
Arakama Ruiz de Eginok.

Bestalde, Alkateak dituen eskumenen 
barnean, Udal Gobernu Batzarreko 

kideak izendatu zituen ekainaren 29ko 

Alkatetzaren erabaki bidez: Edurne 

Albizu Ormazabal (Zegama Lantzen) Pili 

Elorza Intxausti (Zegama Lantzen), Urko 

Gomez Ropon (Bildu), ordezkoa, Joseba 

Izagirre Arozena (Zegama Lantzen). 

Horrezaz gaian, lehen Alkateordea 

Joseba Izagirre Arozena izendatu zuen, 

bigarren alkateordea, Pili Elorza Intxausti 

eta hirugarren Alkateordea, Urko Gomez 

Ropon.

UDAL BERRIAREN ERAKETA

FORU ETA UDAL HAUTESKUNDEAK
2011ko Udal hauteskundeak

ZEGAMA LANTZEN BILDU ARALAR P.P PSE-PSOE

 450 325 124 3  3

Udalaren eguneroko barne 
funtzionamenduan ere garrantzitsuak 
diren erabakiak hartu zituen Alkate-
Lehendakariak dituen eskumenen arabera. 
Hain zuzen ere, Legeak eskaintzen 
dizkion eskemenetatik, legez eskuordetu 
daitezkeen guztiak Udal Batzarrari eta Udal 
Gobernu Batzarrari eskualdatzea erabaki 
zuen Edurne Albizu Ormazabal Alkateak. 
Honela, Udal Batzarreko ohiko bilkurak 
astelehenetan, gaueko zotzietan, hilean 

behin egitea erabaki zuen,  uztailaren 4an 
egindako bilkuran.

Bestalde, kontuan izanik Edurne Albizu 
Ormazabal Udaleko Euskera eta Kultura 
Teknikaria zela 2007 arte, eta aurreko 
legealdian ere Alkate aukeratua izan 
ondoren, bere lanpostua eta Alkate 
izatearekin zuen bateraezintasuna zela 
eta, eszedentzia hartu zuela, oraingo 

legealdi honetan ere, eszedentzia hartzea 
erabaki zuen, hurrengo lau urtetarako.

Soldatari dagokionean, legealdi honetan 
ere, aurrekoan hartutako erabaki 
bera hartu zuen, hau da, Alkate-
Lehendakariaren soldata, langile moduan 
zuen berdina izatea, nahiz eta Eudel-
ek dituen erizpideen arabera, soldata 
handiagoa izan behar.

Ondoren, ondorengo lan taldeen banaketa eta lehendakarien 
izendapenak bideratu ziren, 2011-2015 legealdirako

BATZAR NAGUSIETARAKO 
HAUTESKUNDEEN EMAITZAK
2011ko Batzar Nagusiak

HAMAIKABAT PNV BILDU ARALAR PP PSE-PSOE EB/IU

 274 168 360 83 2 4 3

Turismoa Edurne Albizu Ormazabal

Ogasuna Edurne Albizu Ormazabal

Zerbitzuak Joseba Izagirre Arozena

Gazteria Joseba Izagirre Arozena

Gizarte Zerbitzuak Pili Elorza Intxausti

Mendiak Kelo Perez Cires

Hirigintza Pako Gomez Antón

Kultura Xabier Arakama Ruiz de Egino

Euskara Joseba Berasategi Telleria

Hezkuntza eta berdinatsuna Aitor Zabaleta Merino

Edurne Albizu Ormazabal Zegama Lantzen

Joseba Izagirre Arozena Zegama Lantzen

Pili Elorza Intxausti Zegama Lantzen

Kelo Perez Cires Zegama Lantzen

Pako Gomez Antón Zegama Lantzen

Urko Gomez Ropon Bildu

Joseba Berasategi Telleria Bildu

Xabier Arakama Ruiz de Egino Bildu

Aitor Zabaleta Merino Aralar

Joan den maiatzaren 22an, Batzar Nagusietarako eta Udaletako ordezkariak 
aukeratzeko hauteskundeak izan ziren. Hona hemen Zegaman izandako emaitzak:
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PNV AMAIUR PP PSE-PSOE IU/EZKER ANITZA UPYD EQUO BIDEZKO MUNDURANTZ PARTIDO ANIMALISTA
280 471 4 21 8 1 2 1 4  

Azaroaren 20an, Espainiako Gorteetarako ordezkariak aukeratzeko hausteskundeak egin ziren. Hona hemen Zegamako Emaitzak:

ESPAINIAKO GORTEETAKO HAUTESKUNDEEN EMAITZAK 2011 



BIODIBERTSITATEA 
BABESTUZ LURSAILAK 
EROSTEN

Zegamako Udalak, Eusko Jaurlari-
tzako Ingurumen eta Lurralde Plan-
gintza Sailak bideratzen dituen diru-
laguntzetara eskaera egin du urtero. 
Dirulaguntza horiek besteak beste, 
interes berezia duten guneetan eta 
Parke Naturalen barnean lursailak 
erosteko aukera ematen dute. Hone-
la, 2009 urteari zegokion dirulagun-
tza, 367.000 Etakoa aurtengo urria-
ren 31n bukatu dugu gauzatzen, 
izan ere, luzapena eskatu baitzuen 
Udalak. Honela esan, dirulaguntza 
honen barnean, Zegamako Uda-
lak besteak beste, 40 Ha. sail erosi 
ahal izan dituela, honela Udalaren 
patrimonioa areagotuz. Zehaztuz, 
27-087 saila erosi dugu, Aizkorgaña 
izenekoa, Aitamarreneko Alustiza 
eta Arangurentarrei, 43.387,66 Etan, 
Eguzkitzako Arakama sendiari, 27-
028 lursaila erosi diogu 36.518,34 
Etan, lursail honetan karobia da-
goenez, honen konponketa ere bi-
deratu da, Aran-tzadi Zientzia Elkar-
tearen eskutik, guztira 12.624,70 
Eko gastua eginez. Murgisarrin, 
6-007 lursaila erosi da, 37.555.00 
Etan Izaskun Odriozabala ande-
reari eta azkenik, 27-123 lursaila,  
Otzamuñoeta bezala ezagutua, ero-
si du Udalak, 88.490,50 Etan. Lurs-
ail hau lau bazkiderena zen. Esan, 
erosketa hauek Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Antolaketa eta 
Arrantza Sailak emandako diruz la-
gunduta egin direla, eta kostuaren 
% 100 eman diola Udal honi eta da-
goeneko, agindutako dirua Udalak 
jaso duela.

Udal honen asmoa, Jaurlaritzak, di-
ruz laguntzen duen neurrian (betie-

re % 100eko laguntza ematen badu) 
lursailak erosten jarraitzea da, ho-
nek Udalaren patrimonioa handitzen 
duelako. 

EUSKADIKO BTT ZENTROEN 
AZKEN FROGA ZEGAMAN

Irailaren 17an ospatu zen 2011ko 
Euskadiko Mendi Bizikleta irekiko, 
BTT Zentroen Openeko azken froga. 
Arratsaldeko 16:30etan abiatu ziren 
txirrindulariak eta herrigunea gaindi-
tu ondoren mendi aldera azken fro-
gako lehia egitera.

Guztira 7 maila desberdinetan izan 
zen partehartzea: Open maila, Sub 
23, Master 30, Jubenilak, neska 
openak, kadeteak eta beterano  
maila.

Carlos Coloma errioxarra Zegama 
aldera gerturatu zen, eta nahiz eta 
lehenengo itzulitik jaun eta jabe izan, 
zorte txarra izan zuen eta matxura 
mekaniko baten ondorioz, azken  
itzulia bukatzear zegoela, laisterketa 
bertan behera utzi behar izan zuen. 
2. postuan, Patxi Cia nafarra izan 
zen eta hirugarrenean, Ekleyson 
Marques Da Silva brasildarra.

Nesketan, jaun eta jabe, Olatz Odrio-
zola urnietarra izan zen.

Euskadiko Txapelketako Sailkapen 
nagusia, Patxi Cia nafarrak eskura-
tu zuen eta emakumezkoena Olatz 
Odriozolak.

ZEGAMAKO FROGAKO  
SAILKAPENAK:

ELITE MAILA:

1.- AITOR HERNANDEZ  
/ ERMUKO T.E. 01:34:54

2.- PATXI CIA / CAMILE CLUB 01:38:24

3.- EKLEYSON MARQUES DA SILVA  
/ LAGUNTASUNA C.C 01:39:13

MASTER 30

1.- ANDER PEREZ  
/ ELKARTU NAHI T.E. 01:46:41

2.-JOSE LUIS IÑORBE  
/ BIKEZONA.COM BILBAO  01:48:57

3.- IBON ORTIZ DE ZARATE
/UNION CICLISTA ERANDIO 01:52:37

JUBENILAK

1.- JONAHATAN LASTRA 
/ MENDIZ MENDI 01:24.46

2.- MIGUEL SANZOL 
/ ITURROTZ CLUB CICLISTA 01.25:16

3.- ANDER IBARGUREN 
/ TELLERIARTEKO TXIRRINDULARI ELK. 01.28:58

KADETEAK

1.- MATHIAS REKALDE 
/ ITURROTZ TALDEA 00.54:37

2.- ENEKO CORRALES 
/ MENDIZ MENDI TALDEA 00:57:31

3.- JOSU DIAZ 
/ SALTA MONTES GRUPO BTT 
/ CERAMICAS EGURZA 00:58:19

EMAKUMEZKOAK

1.- OLATZ ODRIOZOLA 
/ ITURROTZ CLUB CICLISTA 01: 46:57

2.- ESTIBALITZ GARCIA  
/MOTOENLACES.COM 01:49:28

3.- AINHOA EGAÑA  
/ HAMAIKAK BAT C.C. 01.50:12

MASTER 40

1.- JAVIER AGIRRE 
/ MENDIBILE ELKARTEA: A.D. 01:28:00

2.- ANTONIO PANIAGUA 
/ MENDIKUTE KIROL ELKARTEA 01: 31:02

3.- EDUARDO DEL COLLADO 
/ ELORRIOKO BANAN BANAN Z.E. 01.31.43

SUB 23

1.- LUIS GRASA 
/ ITURROTZ TALDEA 01: 49:57

2.- ALVARO OLASORO 
/ SALTAMONTES GRUPOBTT 01:51.27

3.- ASIER JUANBELTZ  
/ITURROTZ C.C. 01:52.39

Eliteko mutilen podiuma Eliteko emakumeen podiuma
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Gimnasioaren inaugurazio ofiziala, martxoaren 25an egin zen eguerdiko 

12:30etan. Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kiroletako eta kanpo 

Ekintzako diputatua zen Iñaki Galdos jauna izan zen gure artean, eta egun 

honetatik aurrera, beheko solairuko zerbitzuak irekita geratu ziren, hau da 

aldagelak eta komun publikoak. Gainerako instalakuntzen kudeaketarako 

enpresa aukeratzeko izapideak Udalak martxan jarri zituen eta maiatzren 12ko 

Osoko Bilkuran, Goierriko Kirol Teknikoak enpresari esleitu ondoren, maiatzaren 

16tik aurrera, bazkide egiteko harrera martxan jarri eta gimnasioaren zerbitzua 

jendaurrera ireki zen. Egun, 112 bazkide inguru daude bertan izena emanda 

eta esan daiteke, herritarrek harrera ona egin diotela azpiegitura honi.

GIMNASIOAREN INAUGURAZIOA ETA BAZKIDETZA

Iñaki Galdos gimnasioaren inaugurazioan Udal ordezkariekin batera Udal gimnasioa martxan

Isabel Elorza Puyadenak, Xabier 
Azurmendi III. Bekaren irabazleak,
“Errege Bidea, Santiago Bidea Igar-

tzatik San Adrianeraino” ikerketa 
lana bukatuta aurkeztu ondoren, 
Udalak, hau argitaratua izan zedin, 
prozedura martxan jartzea erabaki 
zuen otsailaren 28ko Tokiko Gober-
nu Batzarrean. 

Liburuaren argitalpen kostua 17.940 

Etako izanik, Udalak Gipuzkoako 

Foru Aldundiaren aurrean egindako 

eskaria onartuz, Gipuzkoako Foru 

Aldundiak kostuaren erdia bere 

gain hartzea erabaki zuen. Honela. 

Udalaren kontratazio zenbatekoa, 

8.970,00 E (BEZ barne) izan da.

Testa enpresa izan da lana argita-

ratzearen esleipenduna eta guztira 

1000 ale argitaratu dira. Ikerketa li-

buru honi esker, San Adriandik da-

torren Errege Bideak, gure herria-

rengan izan duen garrantzia lehen 

planora ekartzea lortu da. 

XABIER AZURMENDI III. BEKA
Isabel Elorzak 
liburua herritarrei 
aurkeztu zien
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OLABERRIKO FESTEI 
LAGUNTZA

Olaberriko festa batzordeak maia-

tzaren 7an festak berreskuratzeko 

ekimenaren barnean, eta bertatik 

iritsitako eskaerari erantzunez, Uda-

lak martxoaren 16ko Gobernu Batza-

rrean materiala eta bertan burutuko 

zituzten ekitaldietarako asegurua 

ordaintzea erabaki zuen.

GOIERRI TELEBISTARI ETA 
HITZARI LAGUNTZA

Apirilaren 11ko Udalbatzarrak, urte-

roko dirulaguntza onartzea erabaki 

zuen Goierriko euskara hutsezko 

bi komunikabideei. Komunikabide 

hauei, biztanleko bi eurotako lagun-

tza ematea erabakiz.

KORRIKA

Korrika Seguratik apirilaren 13an pa-

sako zela jakinik, martxoaren 30eko 

Gobernu Batzarrak, Zegamako Uda-

laren izenean kilometro bat erosteko 

erabakia hartu zuen eta zinegotziei 

Korrikan parte hartzeko gonbidape-
na luzatu zitzaien.

POLIKIROLDEGIKO 
IGOGAILUAREN 
MANTENIMENDUA

Martxoaren 30eko Gobernu Batza-
rrak, Polikiroldegian jarritako igo-
gailua martxan jarri ondoren, honen 
mantenimendu lanen kontratua, 
Ulahi-Orona enpresa instalatzaileari 
esleitu zion, 3.370,08 eurotan (BEZ 
barne) , hau da, hilero 280,84 E.

ZEGAMAKO HISTORIA 
IRUDITAN 

Udalari garrantzitsua iruditzen zaio, 
dokumentazio idatzizkoaz gain, iru-
diak jasotzen dituen dokumentazioa 
sortzea ere, izan ere, askotan, hitzek 
baino gehiago esaten baitu irudi ba-
tek. Ildo honi jarraituz, aurten Udalak 
hiru DVD argitaratu ditu bere ekime-
nez. Alde batetik, 2010 urtean zehar, 
herrian izandako ekimen gehienak 
bideoz hartu zituen Jose Marti Arto-
lak eta, irudi horiek jasotzen zituen 
DVDa banatu zen herritarren artean. 
Bestalde, Zegama-Aizkorri Mendi 
Maratoiak ere 10. edizioa zuela eta, 
aurreko 9 ekitaldiak jasotzen zituen 
beste DVD bat bidali zitzaien herri-
tar guztiei.

Eta azkenik, Jose Mari Artolaren 
bidez, hainbat herritarrek etxean  
zituzten antzinako Zegamako iru-
diak berreskuratu ondoren, lau DV-
Dtan bildu eta herritarren eskura jarri  
ziren.

INE erakundetik 2011ko urtarrilaren 

1eko udal erroldaren urteroko 

berrikuspena bidali ondoren, apirilaren 

11 Udalabatzarrak, 2011ko urtarrilaren 

1eko Zegamako erroldan 1561 pertsona 

erroldatuta daudela berrestu zuen.

Azken 10 urteetako bilakaera:

BIZTANLEAK ZEGAMAN:

2001eko urtarrilaren 1ean: 1386

2002ko urtarrilaren 1ean: 1395

2003ko urtarrilaren 1ean: 1406

2004ko urtarrilaren 1ean: 1412

2005eko urtarrilaren 1ean: 1429

2006ko urtarrilaren 1ean:  1446

2007ko urtarrilaren 1ean:  1461

2008ko urtarrilaren 1ean:  1478

2009ko urtarrilaren 1ean:  1503

2010eko urtarrilaren 1ean: 1521

2011ko urtarrilaren 1ean: 1561 

1561 BIZTANLE 
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9 maratoi urte biltzen dituen DVDa Jose Mari Artolak, herritarrek hartutako 
Zegamako antzinako irudiak 4 DVDtan bildu ditu

2010eko Zegamako ekitaldiak iruditan
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BIDEGORRIA 
INTXAUSTIRAINO

Poliki-poliki bidegorria gerturatzen ari 
da Zegamako herriguneraino. 2009ko 
azaroaren 5ean, Iturrioz Eraikuntzak 
S.A eta Coprisa Eraikuntza Publikoei 
adjudikatu bazitzaien ere, Kortaberri-
tik Intxaustirainoko eginda zegoen le-
hen proiektuaren exekuziorako lanak 
(Oria ibaiaren ertzetik), Gipuzkoako 
Foru Aldundiak, Oria ibaiaren ertzean 
bisoi europearra zegoela eta, eta 
bertako ekosistema hondatu ziteke-
ela kontutan hartuz, lehen proiektua 
aldatu egin zuen, honela, 2010eko 
azaroaren 9an onartu zuelarik Gi-
puzkoako Foru Aldundiko Diputatuen 
Kontseiluak proiektu Aldatua. Honela, 
bidegorria egiten 2011ko otsailean 
hasi ziren eta lanak hilabete hone-
tako (2011ko abendua) lehen astean 
bukatu ditu. Kortaberriko bideguru-
tzetik Intxaustirainoko obrak eta guz-
tira, 691.311,01 Eko (BEZ barne) au-
rrekontua izan du.

Udal honek, Gipuzkoako Foru Aldun-
diko arduradunekin hitzegin ondoren, 
2012 urtea, Intxaustitik herrigunera-
ino bidegorria egin dadin, proiektua 
idazteko hartuko dutela adierazi dute 
eta ea, hurrengo urterako diruren bat 
izaten den, bai bidegorria eta bai bi-
dea ere, elkarrekin egiteko.

ESKOLAN KONPONKETA 
LANAK

Aitxuri Herri Eskolaren mantenimen-

du lanak ere, Udalari dagozkionez 

eta bertako zuzendaritzatik udal honi 

jakinarazi zitzaionez, harmailetan 

azulejo mordoxka libratuta zeudela, 

abuztuaren 12ko Batzarrean, Mikel 

Urbiztondori, azulekoak konpon-

tzearen lana esleitzea erabaki zen 

1668,00 Etan (gehi BEZa). Bestalde, 

eskolen mantenimendurako Eusko 

Jaurlaritzako Hezkuntza sailak diru-

laguntza deialdia egiterakoan, gai 

honengatik dirulaguntza eskaera  

lutzatzea ere erabaki zen. Aitxuri Herri Eskolako eskaileretan azulejoak libratuta

Bidegorria martxan da 
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GIZARTE EKIMENAK

Zegamako Udalak bere aurrekontutik 
11.000 E banatu zituen giza elkarte 
ezberdinen artean aurrez onartutako 
Ordenantzaren arabera eta deialdi 
publikoa egin ondoren aurkeztutako 
eskaerak azterturik. Banaketa bi multzotan 
egin zen:

A. Gobernuz Kanpoko Erakundeak

B. Elkarte ezberdinak

A. Erakunde Ez 
Gubernamentalei diru 
banaketa (2010):

Izaki: Asociación Chernobil  1310 E

Esclavas del Sagrado  
Corazón de Jesús 1300 E

Sahararen alde  675 E

Maiatzak 20 proiektua: Sahara 675 E 
Felix Iñurrategi Baltistan 
Fundazioa  1000 E      

Oscar Romero  650 E

“Mundu Solidarioa Helburu” 650 E 

Denok Osasunaren Alde (DOA) 650 E 

GUZTIRA   6910 E

GKE 2010 URTEA 
ZEGAMAN

1. IZAKI: Asociación Chernobil 

Arduraduna: Axun Mendizábal Elizegi 
(Zegama).

Dirulaguntza: 1310E

Helburua: Chernobil zentraleko 
hondamendi nuklearraren eta bestelako 
katastrofeen adin txikiko biktimei laguntza 
humanitarioa eskaintzea.

Non: CHERNOBIL. 

2. VICTORIA URRIOLABEITIA : EEG

Arduraduna: Victoria Urriolabeitia 
Arangüena Peioren arreba (Zegama). 

Dirulaguntza: 1300E

Helburua: Peruko Piura herrian, 
txirotasun handia jasaten duten adineko 

gaixo abandonatuei laguntza ematea du 

helburu proiektu honek. 

Non: Piura (Peru)

3.- Felix Iñurrategi Baltistan 
Fundazioa: EEG

Arduraduna: Javier Sodupe (Zegama).

Dirulaguntza: 1000 E

Helburua: Hushe bailaran energia 

berriztatzaileak sartzeko bultzada eman, 

hori lortzeko teknologia egokia duen 

makinaria erabiliz.

Non: Valle de Hushé en Baltistan. 

PAKISTAN iparra.

4. SAHARAREN ALDE: 
Oporrak bakean

Arduraduna: Axun Apaolaza 

Dirulaguntza: 675 E

Helburua: 2011ko ekainaren 23tik 

abuztuaren 24 arte, aurtengo udan 

zegamara haur Saharauiar bat ekarri ahal 

izateko bidaiarentzat laguntza eskaera.  

5. MAIATZAK 20 
PROIEKTUA: SAHARA

Arduraduna: Elixabet Eizagirre Gil

Dirulaguntza: 675 E

Helburua: Oporrak Bakean Aterpetxean 

programa edo jarduera, saharar 

herriarekin elkartasuna erakustea da. 

Konkretuki Saharar errefuxiatu eremuetatik 

eratorritako haurrak euskal harrera 

familietan egoten dira, proiektuak dituen 
helburuak lortuz.

6. “OSCAR ROMERO” SOLIDARITZA 
BATZORDEA: EEG

Arduraduna: Milagros Andueza Aranburu 

(Bergara).

Dirulaguntza: 650 E

Helburua: Osasungarritasun baldintzak 

hobetzea El Salvadorreko, San Francisco 

asentamenduan ”La Puerta” kantoian, 

Tacuba herrian.

Non:  EL SALVADOR: San Francisco 

asentamenduan ”La Puerta” kantoian, 

Tacuba herria. 

7. “Mundu Solidarioa 
Helburu” Arrasate: EEG

Arduraduna: Leire Etxeberria Elorza 

(Arrasate).

Dirulaguntza: 650 E

Helburua: Nicaragua Diriamba herrian 

Carazo bailaran baliabide murritzak 

dituzten gazteen lanerako integrazioa eta 

ikas mailan laguntza ematearen ardura 

aurrera eramatea.

Non: Nicaragua Diriamba herrian Carazo 

bailaran.

8. Denok Osasunaren 
Alde (DOA): EEG

Arduraduna: Juan Jose Martinez 

Rodriguez

Dirulaguntza: 650 E

Helburua: Beni eta Santa Cruz (Bolivia) 

herrietako ospitaleekin laguntza 

programa, batez ere, asistentzia eremuan 

eta osasunean lanean ari diren langileen 

prestakuntza bultzatu.

Non: Beni eta Santa Cruz (Bolivia).

B. ELKARTE EZBERDINEI 
LAGUNTZAK:

Giza Elkarte ezberdinei, Zegamako 

Udalak 2010 urteko aurrekontutik 4.090 E 

laguntza banatu dizkie, modu honetara:

Guruze Gorria      1.880,00 E

Herriko Parrokia  800,00 E

Odol Emaileak 450,00E

ATZEGI 160,00 E

ASPACE 160,00 E

GIZAKIA HELBURU 160,00 E 

FONTILLES 160,00 E

HIES 160,00 E

MINBIZIAREN AURKA 160,00 E

GUZTIRA 4.090,00 E
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JUBILATU ETA 
PENTSIODUNENTZAT SOIN 
HEZIKETA IKASTAROA

Urrian hasi eta ekainera arte, ikasturtean 

zehar ematen den ikastaroa da. 

Berezitasuna garbi dago, jubilatu eta 

pentsiodunentzat bideratua dago; hau da, 

soin heziketa bai, baina patxadan. Astean 

bi egunetan biltzen dira, astearte eta 

ostegunetan eta Joakin Elkoro ordiziarra 

da ikastaroaren arduraduna. 

Soin heziketa Zegamako herritarrengan 

ikastaro erabat arrakastatsua dela esan 

daiteke. Urtez urte, ikasle ugari biltzen 

ditu, 2010-2011 ikastaroan 22 pertsona 

zeuden izena emanak, 2011-2012 

ikasturtean berriz 27. 

JUBILATUEN EGUNA

Urtero bezala aurten ere, Udalak 
antolaturiko Adinekoen Eguna uztailaren 
10ean izan zen. 

Urtero bezala, eguna txistularien 
kalejirarekin hasi zen; ondoren herriko 
Parrokian Meza, bertan, Joxe Agirre 
eta Txomin Garmendia bertsolariak eta 
Orkatz abesbatzak parte hartu zuten. 
Meza entzun ondoren herriko Ostatu 
Jatetxekoek polikiroldegian emaniko 
bazkaria dastatu ahal izan zen.

Bazkaria dastatu lagunartean eta 
Joxe Agirre eta Txomin Garmendiak 
bertsolariek, saio ederra emanez egin 
zen urtero moduan eta bazkalostean sari 
banaketa eta azkenik dantza saio bat.

Garrantzizko eguna beraz guztiontzat, 

horrelaxe urte askotan izan dadila!

ETXEBIZITZA BABESTUA 

2005eko urriaren 10ean Zegamako lehen 

onuradunarekin jarri zen martxan aurten 

iraila artekoan bi onuradun egon dira, 

baina urteko azken hiru hilabetekoan 

bi alta berri izan dira. Beraz, momentu 

honetan lau gizonezko onuradun bizi dira 

elkarrekin. 

Bertan bizi ahal izateko, onuradun 

bakoitzak tasa bat ordaindu behar izaten 

du eta zerbitzu guztiekin aurtengo tasa 

honen zenbatekoa, hilean 696,90 Ekoa 

izan da. Tasa hau, hala ere, Udaleko 

Gizarte Zerbitzuen balorazio baten 

ondoren zehaztuko da.

Ondorengo zerbitzuak eskaintzen ditu: 

Etxearen garbiketa, arropa garbiketa eta 

plantxa, Katering zerbitzua (otorduak), 

beharra izanez gero, mediku tratamenduen 

gestio eta kontrola, administrari lanak, 

autonomia eta laguntza beharrean 

gainbegiratzea.

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 urte osoan 

zehar plaza guztiak beteta izan ditugu. 

Orain arte gertatu ez den arren, momentu 

honetan zortzi plazak beteta eta itxaron 

zerrendan bi pertsona ditugu. Zentroa 

garairik hoberenean aurkitzen da.

Urtean zehar hiru baja eta hiru alta egon 

dira hamaika laguni zerbitzua eman 

zaie. Hamaika onuradun hauetatik bost 

zegamarrak dira, segurarrak hiru eta beste 

hiru mutiloar.

EGUNEKO ZENTROA ETA 
JUBILATUEN ARTEKO 
HARREMANEN HASERA

Eguneko Zentroa eta Jubilatuen Elkarteen 
arteko harremanak bultzatu nahian, zenbat 
ekintza bateratu eraman dira aurrera.

Aktibitate ezberdinak egin nahi dira, beti 
ere, GSRko dinamizatzailea den Irati 
buru delarik, hau da, bere gidaritzapean 
eramango dira ekintzak guztiak.

1. Lehen saioa: martxoaren 17an, bingo 
jokoa. 

2. Bigarren saioa: azaroaren 17an, bingo 
berezia.

Guzti hau aurrera eramateko, 15-20 bat 
bolondresen laguntza izan da lehenengo 
lau sesioetan, talde nahiko konstantea. 
Aurrera begira, espero da, aktibitate 
ezinbestekoa izatea.

Saioak Jubilatuen Elkartean egin dira eta 
arratsaldeko 16:30etatik 17:30etarako 

iraupena izan dute. 

ADINEKO EZINDUAK ZAINTZEN 
DITUZTEN FAMILIENTZAT 
PRESTAKUNTZA IKASTAROA

2009 urtean egin zen modura, Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Gizarte Politikarako 
Departamentuko  Sendian Programaren 
barruan eta Zegamako Udaleko Gizarte 
Zerbitzuen laguntzaz, “Zaintzailearen 
auto laguntzarako” modulo bat antolatu 
zen, zaintzaileak bere burua zaintzeko 
ezagutza handiagoa izan zezan.

Modulo hau bost saioz osaturik egon zen, 
bakoitza bi ordukoa izan zen. Zegamako 
Kultur Etxean martxoaren 4, 11, 17, 25 eta 
29an arratsaldeko 15:00etatik 17:00etara 
eman ziren eta Gloria Martin psikologoa 
izan zen hizlaria. 

BEGOÑA OLARTE



Antzerki tailerrean
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Hirugarren urtez Zegamako Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 
lankidetzan, martxan jarritako haur, nerabe eta gazteen Sustapenerako 
Sisteman esku-hartzeko planteamenduak aurrera darrai. Hain zuzen 
ere Gaztematika izenarekin egin da ezagun aurtengo urtean Gipuzkoa 
mailan. Gaztematika dokumentu bat da, zeina eragile eta entitate 
desberdinen arteko jarduera-sare egonkorra den; Gipuzkoako Foru 
Aldundiak, Gipuzkoako Udalek eta beste gizarte-eragile batzuen 
parte-hartzearekin osatutakoa. 

 Bide honetatik, aurreko urteetan egindako lanarekin jarraituz, 
2011ko helburu nagusietako bat nerabeen zerbitzua sendotzearena 
izan da. Honela, Kultur Etxean aurkitzen den gaztelekua Zegamako 
nerabeentzako erreferentzi puntu izan dadila lortu da, hau da, 12-
18 urte bitarteko zegamarrentzat elkargune garrantzitsu bihurtu 
da Bele Gazte Gaztelekua. Gaztelekuan urtean zehar ekintza, 
dinamika eta ikastaro ugari antolatu dira nerabeei zuzenduta, beti 
ere, nerabeen iritziak eta nahiak kontutan hartuta. Guztion artean 
hiru hilabetero programazio erakargarri bat burutzen saiatzen gara 
eta bide batez igarotako hiru hilabetekoaren ebaluazio sakon bat 
egiten du suspertzaileak nerabeekin batera. Gaztelekua astean lau 
egunez irekitzen da; astelehen, asteazken eta ostiraletan 18:30etatik 
20:00etara eta larunbatetan 16:00etatik 21:00etara. Bertan 
arreta zuzena eskaintzen duen gazteria suspertzailea egon ohi da 
nerabeekin batera. 

 Aurtengo beste giltzarri esanguratsuenetako bat, nerabeen artean 
parte-hartzearen sustapena lantzearena izan da. Nerabeek herrian 
antolatzen diren ekintza desberdinetan parte-hartu dezaten 
sustatu da, gaztelekuko programazioa eraikitzen parte-har zezaten 
ahalbidetu da eta antolatu diren ekintzen kudeaketan nerabeak 
protagonista izatea lortu da. Honez gain, gaztelekuko zaharrenek, 
hau da, 17-18 urtekoek, Foru Aldundiak abian jarritako proiektu 
berritzaile batean parte-hartu dute, Emanzipakzio programan hain 
zuzen ere. Emanzipakzio nerabeei zuzenduriko ekipamenduetako 
(gaztelekuetako) azken fasean dauden gazteen emantzipazioa 
bilatzen duen proiektu berritzailea izan da. Gazte hauen emantzipazio 
ibilbideetan laguntzera zuzendutako programa izan da; norberaren 
ekimenen garapenean, gazte taldeak elkarte bilakatzera gidatuz, 
gazteak hiritar parte hartze aktibora bultzatuz, etab. Egitasmo hau 
Gipuzkoako zazpi gaztelekurekin landu da, tartean Zegamako 
gaztelekua. Bi topaketa egin dituzte urtean zehar, bata Zarautzen 
eta bestea Irunen, bietan lan-asteburu bat eginez. Proiektuak egiten 
ikasi dute eta gazte talde bakoitzak bere herrian inpaktua izango 
lukeen eurek diseinatutako proiektu baten prestaketa eta garapena 
egin behar izan dute. Zegamarrek, apirilaren 16an I.go Gazte Eguna 
antolatu zuten, ekitaldiz betetako eguna hain zuzen ere. Esperientzia 

ZEGAMAKO HAUR, NERABE ETA GAZTEEN 
SUSTAPENEAN ESKU-HARTZEKO 
PLANTEAMENDUA

Bidarraira rafting egitera irteera Udalekuetako taldea

Bitxigintza ikastaroan

Henna bidezko tatuaia egiten



I.go Gazte Eguneko antolatzaileak

Murgizelain egindako bazkaria prestatzen

Futbito txapelketako finalistak

berritzaile hau oso positiboa izan da gazteentzat eta oso balorazio 
positiboa egin dute burututako proiektuaren gainean.

 2011ko helburuen artean azpimarratzekoa, 2010 urtearen amaieran, 
herri mailako gazte eragile eta udal mailan gazteria gaiekin lotura duten 
batzordearekin hasitako lana sakondu dugu. Gazteria batzordea bitan 
elkartu da urte honetan, ekainean eta abenduan. Egitasmo honekin 
hurrengo urteetan ere aurrera jarraituko da eta haur, nerabe eta 
gazteekin lotura duten gaiak jorratuko dira batzorde honetan.

 Bestalde eta uda hasierarekin batera, udako udaleku irekiak antolatu 
dira aurten ere. Denera 3 eta 10 urte bitarteko 59 haur izan dira 
udalekuetan parte hartu dutenak ekainaren 24tik uztailaren 29ra 
bitartean, sei hezitzailerekin batera; Jaun Perez (Argider Egimendiak 
ordezkatu zuen Jaun ondoren), Lierni Ortiz, Amaia Berasategi, Arantxa 
Berasategi, Borja Urzelai eta Uxue Gorrotxategi. Ekintza ugari egiteko 
aukera izan zuten haurrek bost aste hauetan eta udalekuen gainean 
haurrek, gurasoek eta hezitzaileek egindako balorazioa oso positiboa 
izan zen.

 2011an burutu da, Gipuzkoako Gazteriako Udal eta Foru Teknikarien 
arteko esperientzia parte-hartzaileen elkartrukea ere. Honetan 
Zegamako Udala Gipuzkoa mailan aitzindari izan da; 2010ean, 
nerabeentzako zerbitzua definitzeko (gaztelekua hain zuzen ere), 
prozesu parte-hartzaile bat eraman zen aurrera eta Zegamako Udaleko 
Gazteria Suspertzaileak lan hau Zegaman nerabe eta herritarrekin nola 
egin zen agertu zuen Aldundian esperientzia hauen elkartruke saioan. 
Bertaratuek positiboki baloratu zuten egindako lana. 

 Lerro hauetan aipatu, 2011an izandako Udal hauteskundeen ondoren, 
gazteria sailak zinegotzi berri bat duela lau urte hauetarako eta bera 
Joseba Izagirre izango da. Gazteria suspertzailearekin hainbat bilera 
egin ditu ekainetik abendura bitartean eta orain arte egindako lanaren 
informazioa helarazi zaio.

 Bukatzeko, Zegamako Udalak gazteria arloan baditu hurrengo 
urteetarako erronka eta lan-ildo nagusi batzuk eta epe motzean 
aipagarrienak bi dira; alde batetik, haurren atala diseinatu eta martxan 
jartzea eta bestetik begirale ikastaroa antolatzea Zegaman.

Ainitze Azurmendi

Gabonak ondo pasa eta
Urte Berri On!

ERAIKUNTZAK - Construcciones

Kale Nagusia, 48 Bajo IDIAZABAL

943 188 008 - 670 588 472
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Euskara Batzordean kezka hau askotan 
agertu da: herri honetan euskara 
gehienok jakin arren, gazteleraz hitz 
egiteko joera handia dugu, euskaldunon 
artean ere. 

Eskola, Haurreskola, Guraso Elkartea 
eta Udalaren artean, Euskara 
teknikariaren laguntzarekin, bi ekintza 
prestatu dira ikasturte honetarako.

Aholkularitza eta sentsibilizazio gida: 
eskolako umeek marrazkiak egin 
zituzten eta euskara erabiltzeko hainbat 
ideia eta jarraibide txertatuz udan 
osatu dugu. Gida hau eskolan landu 
da ikasleekin eta gero guraso guztiei 
banatu zaie. 

Tailerra: Euskal jolasak eta euskarari 
buruz hausnarketa egiteko tartea 
eskainiko duen tailerra.

Tailerra 2012ko urtarril-otsailean izango 
da, 1,5 orduko hiru saio izango dira, 
arratsaldeko 17:00ak aldera eta Euskal 
jolasak landuko dira. 

Tailerrera eskolako irakasleak eta 
jangelako begiraleak, haurreskolako 
hezitzaileak eta gurasoak eta herritarrak 
oro har gonbidatu ditugu. Izen ematea 
eskolan egingo da urtarrilaren 9tik 
aurrera. Gurasoen parte hartzea 
bultzatzeko tailerra egiten den bitartean 
zaintza zerbitzua egongo da.

EUSKARA PLANA
ZEGAMAN

EUSKALDUNTZE-ALFABETATZEA

Aurten ere irailean matrikulazio kanpaina egin dugu herrian bertan euskara ikasi 
nahi duenari aukera emateko. Esan behar da bost lagunek eman zuela izena 
baina talderik ezin izan dugula sortu. Izena emandakoen artean maila ezberdinak 
zeuden. Bost horietako lau beste herri batera joan behar izan dute euskara 
eskolak jasotzera, Segura, Beasain edo Lazkaora.

EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA

Abenduaren 3an zenbait ekintza antolatu dugu 2011. urtean. Jende askok esaten 
du nazioarteko egunen helburua egun horretan urtean zehar gainerako egunetan 
egiten ez duguna egitea dela, edo gogoratzen ez duguna gogoratzea.

Gure ustez edozein aitzakia da ona euskara dakigula eta euskaraz bizi gaitezkeela 
gogorarazteko, eta horregatik antolatu dugu egun hori Zegaman.

UDALA BERE BURUA 
ARAUTZEN

Udalak herritarrentzat erreferente 
izan behar du, eta euskararen gaian 
ere hala izan behar du, gero sektore 
ezberdinekin euskararen inguruko 
lanketa egin nahi bada behintzat. 
Horretarako euskararen erabilera 
administrazioan nolakoa izan behar 
den arautu dugu honelako gaiak arautu 
ditugu: herritarrei bidaltzen zaizkien 
paperetan euskarak zein tratamendu 
izan behar duen, nola nabarmendu 
euskara, barne mailako paperetan 
ere zein tratamendu izan behar duen, 
zerbitzu bat kontratatzerakoan zein 
irizpide erabili euskarari dagokionez… 
Baina guzti hori arautzeaz gain, arauen 
jarraipena nola egingo den ere zehaztu 
dugu betetzen direla ziurtatzeko. 

GURASOAK ETA UMEAK
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HERRIKO DENDARIAK EUSKARAREN ERABILERA 
HANDITU NAHIAN

Orain bi urte hasi ginen dendarientzako 
saioak antolatzen. Ondorio nagusi bat 
atera genuen, eta hauxe zen: orokorrean 
dendan erderaz gehiago hitz egiten dugula 
euskaraz baino, bai bezeroek eta bai 
dendariek berak. Iaz erremedioa jartzen 
saiatu ginen eta txanponari buelta eman 
nahi izan diogu: goazen euskaraz erderaz 
baino gehiago hitz egitera. 

Horretarako kartelak banatu ditugu herriko 
denda, taberna eta ile-apaindegietan. 
Batetik nahi izanez gero euskaraz egin 
daitekeela dioen kartela banatu da

Bestetik dendaren araberako kartelak ere 
banatu ditugu:

Xabier Bosch

AITOR PEREZ ARRIETA

Aurtengoa, profesional mailan lehiatu duen 8 urtea  izan da Aitorrena. 

Aurtengo denboraldia Italiako Lampre taldean burutu du, UCI 

Protourreko talde batean eta hori horrela izanik,  munduko lasterketa 

hoberenetan parte hartzeko aukera izan du. Lampre taldera AMPOren 

eskutik iritsi zen eta bertan Petacchi edo Escarponi bezalako 

txirrindulariekin topatzeko aukera izan du. Zereginik nagusiena 

taldeko liderrak babestea izan du eta horretan ikusi ahal izan dugu 

Espainiako itzulian eta Euskal herriko itzulian besteak beste.

Etorkizunean ez du bere burua Lampren ikusten eta beraz hasia da 

talde berri baten bila. Talde eskasia dela-eta garai gogorrak datoz 

txirrindularitzarentzat baina baikor da datorren urteari begira eta 

zorterik hoberena opa diogu!
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2011an hainbat kultur ekintza 
burutu ditugu. 
 
Hona hemen hurrenez hurren 

aipagarrienak:

KORRIKA

Apirilaren 1ean, iluntzeko 19:00etan, 
AEK-k antolatzen duen Korrikako 
dokumentala ikusteko aukera izan 
zen Kultur Etxea eta ondoren, To-
bera Musika Eskolako txistularien 
doinuak lagun, festa giroan kalejira 
egin zen herrian zehar euskararen 
alde.

AIZKORRIKO ATARIA 
DISKAREN AURKEZPEN-
KONTZERTUA

Apirilaren 1ean, iluntzeko 20:00etan, 
Juan Carlos Irizarrek kaleratu duen 
“Aizkorriko Ataria” diskoaren aurkez-
pen-kontzertua izan zen San Martin 
Parrokian. Bertan, Juan Carlos Iri-
zarrek berak, diskoan parte hartu 
duten zenbait musikarik, Orkatz 
abesbatzak eta Iker Zubeldiak par-
te hartu zuten. Kontzertuan, diskoko 
zenbait abesti jo zituzten eta baita 
beste zenbait euskal abesti herrikoi 
ere. 

DANTZA TOPAKETAK

Apirilaren 2an, Tobera Musika Esko-
lako dantzariek, Tolosako Udaberri 
dantza taldeak eta Legazpiko Ko-
rosti taldeko dantzariek, ikuskizun 
aparta eskaini zuten plazan. Euskal 
Herriko hainbat txoko ezberdinetako 
dantzak eskaini zituzten eta ikuski-
zuna ikusteko, jende mordoxka bil-
du zen plazan eguraldi ona lagun.

EZTIARI ETA HONEK 
GIZAKIARENTZAT DITUEN 
ONUREI BURUZ 
HITZALDIA

Erlezain Eguneko ekitaldien barruan, 
Silvia Cañas adituak hitzaldia eskai-
ni zuen Kultur Etxean eztiak eta er-
leek sortzen dituzten beste hainbat 
produktuk gizakiaren osasunerako 
dituzten onurei buruz. “Vida apico-
la” aldizkariko zuzendari den honek, 

KULTUR EKINTZAK

Aizkorriko Ataria diskaren aurkezpen-kontzertua

Dantzariek erakustaldi bikaina eman zuten plazan
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erakutsi bikaina eman zuen halaber 
ezti mota ezberdinei buruz erlezain 
egunean bertan burutu zen ezti das-
tatze gidatuan.

IPUIN KONTALARIAK

Apirilaren 19an, Lupe Lekuona ipuin-
kontalaria izan genuen Kultur Etxean 
“Animalien ipuinak” kontatzen eta 
apirilaren 20an berriz, “Tigreak eta 
astoa” ipuin entzunaldia izan zen 
herriko txikien gozamenerako.

“OBRAS SON AMORES” 
ANTZEZLANA IKUSGAI

ONCEko Donostiako “Oroimenak” 
antzerki taldeak “Obras son amores” 
antzezlana eskaini zuten maiatzaren 
6an Aitxuri Herri Eskolako gimnasio-
an. Etxeko obrak gaitzat zituen an-

tzezlan benetan dibertigarria izan 
zen eta bertara hurbildu zirenek biziki 

disfrutatu zuten antzezlana ikusten.

ESKULANAK, PINTURA, 
TAILA, MARRAZKETA 
ETA ARETOKO DANTZAK 
IKASTAROA

5 ikastaro eskaini dira aurten herrita-
rrentzat. Eskulanetan Inaxi Urreaga 
eta Itziar De la Granja izan ditugu 
irakasle eta urtero bezala arrakasta 
handia izan du tailer honek. Maria 
Luisa Gorrotxategik ematen duen 
pintura tailerrak eta Jabier Arrieta-
ren taila ikastaroak ere, hainbat he-
rritarren ikasteko grina piztu dute 
eta San Bartolome jaietan ikusteko 
aukera izan genuenez, lan benetan 
politak egin dituzte guztiek ikasleek. 

Urteroko ikastaro hauez gain, biga-
rrenez marrazketa eta aretoko dan-
tzak ikastaroak ere izan ditugu. Ma-
rrazketan Itziar De la Granja izan da 
irakasle eta aretoko dantzetan berriz 
Jenni Calero. 

ANTZINAKO ZEGAMA 
EZAGUTUZ IBILALDI 
GIDATUA

Aizkorriko Lagunen Eguneko egi-
tarauaren barruan, uztailaren 2an, 
Isabel Elorzaren gidaritzapean “An-
tzinako Zegama ezagutuz” ibilaldia 
burutu zen. Zine ondotik hasi eta 
Olaberrira arte Zegamako herri- 
gunean zehar burutu zen ibilaldia 
eta bertan, antzina Zegamako herri-
gunea nolakoa zen ezagutzeko pa-
rada izan zen. 

Zegamako gaztetxoak adi-adi ipuina entzuten
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GABONAK

Gabonak ez dira opor soilak, era 
batera edo bestera, arrazoi baten-
gatik edo beste batengatik, gehie-
nok gogoz itxaron ohi ditugun jaiak 
dira. Izatez urte sasoi hotza eta ilun 
samarra bada ere abendua, kale na-
hiz etxe barruak argiz eta kolorezko 
apaingarriz janzten ditugu argitasun 
eta berotasun berezia emanaz garai 
honi. Berotasun eta argitasun horren 
lekuko da haurrek garai horretan bizi 
izaten duten poza, eta baita Olen-
tzeroren etorrerarena ere.

Abenduaren 24a izaten da Gabon 
jaietako egunik aipagarriena. Goi-
zean goiz, eskola egunetako nagiak 
alde batera utzi eta baserritar jan-
tziak soinean dituztela haurrez be-
tetzen dira kaleak Olentzerori ozen 
kantatzeko xedearekin eta gauean 
opari sorta polita ekarriko dien es-
perantzarekin.  Goiz osoan zehar, 
Aitxuri Herri Eskolako ikasleak euren 
andereñoekin kalean zehar ibiltzen 
dira auzoz auzo herriko txoko guztiak 
alaitzen. Saioa amaitzean, Aizkorri 
Guraso Elkartekoek txokolate beroa 
prest zuten abenduaren 24eko goi-
zeko hotzari aurre egiteko.

Arratsaldean berriz, Aitxuriko ikas-
leek Gazte Herexa taldekoei pasa 
zien testigua; hauek izan ziren Ga-
bon arratsaldea baserriz baserri 
lehenik eta kalean zehar ondoren, 
kantuz alaitu zutenak. Bazkal os-
tean, gazte talde bat Otzaurte alde-
ra joan zen eta bestea berriz Barre-
nalde auzora. Honela, batzuk goitik 
eta besteek behetik, Gabon kantuz 
girotu zuten herri osoa. Iluntze alde-
ra bi taldeak herri-gunean bildu eta 
azken kantu saioak herriko kaleetan 
burutu zituzten Olentzeroren pre-
sentzian. 

Dena den, Errege Bezperak ere 
badu xarma. Olentzerok bezala, 
hauek ere ez dute hutsik egiten eta 
urtero etortzen dira gurera bisitatxo 
bat egin eta herriko haurren eskariak 
jasotzera. Olaberri aldetik iristen dira 
Zegamara urtero zaldian hiru errege 
magoak euren laguntzaileekin eta 
Eliza aukeratzen dute topagune he-
rriko haurrekin elkartu eta hauekin 
hizketalditxo bat izateko.  Behin Eli-
zako lanak amaituta, haurrak ohera 

joan bezain laster lan eskerga iza-
ten dute Zegamako haurrek eginiko 
eskari guztiak betetzen!

SANTA AGEDA BEZPERA

Otsailaren 4a, Santa Ageda bezpe-
ra, makilak hartu eta Santa Agedari 
eskainitako koplak etxez etxe kan-
tatzeko eguna izaten da Euskal He-
rrian. Honela, Zegaman ere, koadrila 
polita bildu zen makilak eskuan ohi-
tura honi eutsi asmoz. Zine aurrean 
elkartu ziren guztiak arratsaldeko 
18:00ak inguruan eta kalez kale ibili 
ziren koplak kantatuz Santa Age-
dari. Kantu saioa amaitu zutenean, 
merezitako luntx-a jaso zuten parte 
hartzaileek.

IDIAZABALDARREI 
HARRERA

“Korpus Kristi” aurreko igandean, 
ekainaren 19an, idiazabaldarrek San 
Adriana egin zuten bisita eta handik 
itzuleran, Zegaman jaso genuen 
hauen bisita. Idiazabalgo agintariak 
eta herritarrak izan ziren gurean eta 
ohikoa denez, Zegamako Alkateak 
harrera egin zien guztiei Gurutze 
Santu ermitan. Harrera egiteaz gain, 
une batez bada ere, Zegamako 
agintea ere eman zion Edurne Albi-
zu alkateak  Idiazabalgo Ioritz Imaz 
alkateari Zegamako aginte makila 
emanaz. Guztiak, txistularien la-
guntzaz Olaberri auzoan behera he-
rrirako bidea egin zuten eta plazan, 

Idiazabalgo udal langileak, ohitura-
ri jarraituz gozokiak eman zizkien 
euretara hurbildu ziren zegamarrei.  
Ondoren, Txurrerian hamaiketakoa 

egin ostean, aginte makila Edurneri 
itzuli eta Segura aldera abiatu ziren 
idiazabaldarrak.

ARANTZAZUKO 
PEREGRINAZIOA

Tradizio luzea duen eta herrian era-
bat errotua dagoen jaia dugu Aran-
tzazuko Erromesaldia; haur, gazte, 
heldu eta adineko, guztiek gogoz 
hartzen dutena zalantzarik gabe. 
Aurtengoan, ekainaren 12a eta 13a 
izan ziren egun seinalatuak eta egu-
raldi txukuna lagun, arrakastatsua 
izan zen urteroko moduan errome-
saldia.

Ekainaren 12an, igandean, goizeko 
8:00etan, 9:00etan eta 10:00etan 
autobusak izan ziren Zegama-
tik  Apeaderora jendea ibilaldiaren 
abiapuntura eramateko. Honela, 
bakoitzak bere erritmora, denek 
Arantzazurako bideari ekin zioten 
13:30etan Arriurdinen elkartzeko. 
Dena den, bidean zehar ere izan 
zen betarik mokadutxo bat egin eta 
indarrak berritzeko.

Honela, 13:30ak aldera, Arriurdinen 
elkartu ziren erromes guztiak Uda-
lak eskainitako bazkaria dastatzeko 
eta festa giroan bazkaloste eder bat 
pasatzeko. Haragiz eta tomatez hor-
nitutako ogitartekoak eta salda izan 
ziren dastatzeko eta ez zen kafe, 
pattar eta gozorik falta izan bazka-
riari amaiera ona emateko. Umorea, 
eguraldi ona, paisaia paregabea, 

aspaldian ikusi gabeko 
herritar ugari…. osagai 
paregabeak izaten ditu 
egun honek aitzakiarik 
gabe mendi buelta egi-
teko!

Arratsaldea aurrera joan 
ahala, Arriurdingo pa-
rajeak usten joan ziren, 
izan ere, jendea poliki-
poliki Arantzazu alde-
ra abiatu baitzen. Be-
hin Arantzazura iritsita 
hainbat aukera, batzuk 
berriro Zegamara itzuli 
ziren kotxez edo autobu-

sez eta beste hainbat berriz Arantza-
zun bertan gelditu ziren afari legea 
egin eta gaua pasatzeko. Arrazoi 
bat do beste zela, mendiz Arantza-

Arantzazura zihoazen erromesak gosaltzeko lekuan

TRADIZIOAK
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zura joateko aukerarik ez  eta Aran-
tzazun gaua pasa nahi zutenentzat, 
autobusa jarri zen iluntzean Zega-
matik Arantzazura joateko. 

Astelehenean, ekainaren 13an, goi-
zeko 8:00etan autobusa atera zen 
Zegamatik Arantzazura, errome-
saldiko prozesioan eta Mezan par-
te hartu nahi zuten herritarrentzat. 
10:15 inguruan elkartu ziren hauek 
gaua Arantzazun pasa zutene-
kin eta guztiak batera, prozesioan 
Arantzazuko Elizarantz abiatu zi-
ren herriko txistulariekin batera San 
Inazioren martxaren doinupean. Me-
zaren ostean, herritar guztiek batera 
bapo bazkaldu zuten eta 15:00etan, 
mendiz Zegamara itzuliko zirenak 
mendian gora abiatu ziren garaian 
Zegamara iritsi ahal izateko. Auto-
busez itzultzekotan zirenak berriz, 
16:30etan ekin zioten Zegamarako 
bideari baina tartean, Oñatin urte-
roko geldialditxoa eginez noski!

19:00ak inguruan, han ziren men-
ditik zetozen erromesak San Barto-
lome ermitan eta bertan ziren txistu 
taldekoak eta  hainbat herritar ere 
erromesei ongi etorria emateko eta 
hauek botatako gozokiak jasotzeko. 
Honela, guztiak iristean Elizaran-
zko bideari ekin zioten Arantzazuko 
amarekin eta txistulariekin batera. 
Elizan, ohiko otoitzaldia egin  eta on-
doren, Udal agintariek ogitartekoak 
eta ardoa banatu zituzten plazara 
hurbildu zirenen artean. Kasinoko 
ipuin  lehiaketako sariak ere banatu 
ziren eta iluntzean herri afaria egin 
zen ohiturari jarraituz.

SAN JOANAK 

Magia berezia duen gaua izaten da 
San Juan bezpera guztiontzat, bat-
zuentzat oporren hasiera, beste bat-
zuentzat udara eta eguraldi onaren 
hasiera… guztiok gustura hartzen 
dugun eguna behinik behin. San 
Juan  bezperako festa, San Juan 
arbolaren igoerarekin hasi ohi dugu 
Zegaman eta aurtengoan ere halaxe 
izan da. Kamioi baten laguntzaz ar-
bola igo eta jarraian, Udalak gazta, 
ogia eta ardoa banatu zituen plaza-
ra hurbildu zirenen artean.

Gauean berriz, oroitzapen txarrak 
erre eta biziberritzeko aukera izan 
zen 22:00etatik hasita. Udaletxe au-
rreko plazan San Joan sua piztu zen 
eta herriko txistulariek jotako San 
Joan martxaren doinua lagun, pla-
zan giro paregabea piztu zen.

San Joan egunean 
berriz, ohikoa denez, 
arratsaldean  udal 
agintariek ardoa ba-
natu zuten eta udale-
txeko arkupean.

ERMITETAN 
MEZAK

Olaberriko Guru-
tze Santu ermi-
tan meza

Bi meza ospatu dira 
aurten ere Guru-
tze Santu ermitan, 
bata maiatzaren 3an 
19.00etan Bittorio Za-
balgogeaskoaren eskutik eta biga-
rrena berriz irailaren 14an. 

Santu Espiritu ermitan meza

Ekainaren 26an ospatu zen aurten 
Santu Espiritu ermitan meza Iñaki 
Arrizabalagaren eskutik. Meza os-
tean, Atxa familiak eta Arbeltxo ha-
rategiak emandako jakiez baliatuz 
hamaiketako goxoa prestatu zuten 
Fermin eta Bixente Larreak eta J.D. 
Ariztimuñok.

San Pedro ermitan meza

San Pedro egunarekin bat, ekainaren 
29an alegia, Aminaldea auzoko San 
Pedro ermitan txikian meza ospatu 
zen urteroko moduan. Meza Bittorio 
Zabalgojeakoak eman zuen eta hau 
amaitzean, bertaratuek mokadutxo 
bat egiteko aukera ere izan zuten 
urteroko moduan.

San Adrian ermitan meza

Ekainaren 19an, idiazabaldarrekin 
batera aurten,  San Adrianen meza 

ospatu zen ohikoa baino garaizago. 
Bata bestearen ondoren bi meza 
emateak zentzurik ez zuela-eta, ze-
gamarrak eta idiazabaldarrak hala 
erabakita, meza guztiek batera os-
patzea erabaki zuten. Ondoren, tra-
dizioari jarraituz zegamarrek harrera 
egin zieten urtero egin ohi den mo-
duan idiazabaldarrei Gurutze Santu 
ermitan.

Iruetxetako ermitan meza

Abuztuaren 5ean, Andre Mari Zuria-
ren egunean bertan, Iruetxeako elu-
rretako amaren ermitan meza ospa-
tu zen urtero egin ohi den moduan. 
Meza ostean, Udalak mokadutxoa 
eskaini zien bertara hurbildu zire-
nei.

Aizkorriko Gurutze Santu  
ermitan meza

Ohi denez, abuztuko lehen igan-
dean, abuztuaren 7an aurten, meza 
ospatu zen Aizkorriko gailurrean 
dagoen Gurutze Santu ermitan. On-
doren, Udalak hamaiketako txiki bat 
eskaini zien bertara joan zirenei.

San Bartolome 
ermitan  
ospakizunak

Abuztuaren 23an, San 
Bartolome egunaren 
bezperan, “Bezperak” 
ospatu ziren. San Bar-
tolome egunean be-
rriz, ohiko prozesioa 
egin zen ermita hone-
tatik Elizara San Bar-
tolomeren ohoretan 
eta abuztuaren 25ean 
berriz, hildakoen al-
deko meza ospatu 
zen goizean.

Santu Espiritu ermitan eginiko meza

San Adriango meza



Azken urteetan egin ohi dugun bezala, 
bukatzear dugun 2011 urte honetan ere, 
egin diren lanen eta horiek burutzeko 
behar izan diren inbertsioen inguruko 
xehetasunak ematea du helburu txosten 
honek.

 Horrela, eta besteetan bezala, lan arlo 
ezberdinetan sailkatuko da txostena, 
bakoitzean zer egin den eta zer inbertsio 
suposatu duen azalduz. 

1. Landaketa gazteetan 
zakarren garbitze lanak. 
Beste baso lan batzuk

• TXAPARRIko sailean, 2010.urteko 
neguan burututako landaketan, udarako 
garbiketa lanak egin dira 0,75 ha-ko 
azaleran .  356,06 E

• ALDABIDE eta ARMUÑOETAko sailetan, 
zakarrak moztu ondoren, bertako pinu 
gazteari azpi adarrak moztu zaizkio lehen 
faseko kimaketa burutuaz. Guztira 5,75 
ha.ko azaleran burutu dira lan hauek. 
   4.866,39 E

• MAIÑE MENDIko haritz amerikarraren 
landaketari ere, zakarrak moztu eta 
ondoren adarrak moztu zaizkie, bereziki 
azpi adarrak eta goraka indarrean adar 
bakarra izan dezan laguntzeko moztu 
behar zirenak. Lan hau sailak dituen 3,54 
ha.ko azaleran burutu da.  
   3.001,21 E

• ARMUÑOETA sailean dauden Korsikako 
larizio pinu eta Douglas izei zatiei, zakarrak 
moztu ondoren, bakanketa arin bat eta 
azpi adarrak moztu zaizkie. Guztira 1,75 
ha.ko azaleran burutu dira lan hauek.  
   2.151,64 E

• ARAKAMA HAITZGAÑA sailean, 
aurreko urtean bukatu gabe gelditutako 
lanak amaitu dira (zepak moztu eta abar). 
Guztira 5,50 ha.ko azaleran burutu dira 
lan hauek. 1.339,20 E

GUZTIRA  11.714,50 E

2. Baso-bideetan 
egindako lanak

• ARRANOAITZ saileko AIERDI BURUA 
deitzen den lekuan eta BOST HAITZETAtik 
BURNIKURUTZERA doan bide nagusian, 
eta lehen ere lur jauziak izan ziren inguruan, 
sortua zen lur jauzia kendu eta txukuntze 
lanak egin dira. Ondoren, etorkizunean 
behin betirako bide zati hori eta AIERDI 
baserri ingurua aseguratzeko asmoz, 
hormigoizko euskarri batzuen gainean, 
ohiko hormigoizko geruza bota da.  

   41.783,06 E

•  ARRANOAITZ sailean bertan, AIERDI 
BURUA inguruan eta bide nagusiaren 
pare goragotik doan bidean, eta aurreko 
atalean aipatu den lur jauziak eragindako 
bide moztea konpondu da eskoilera baten 
bitartez. 18.313,60 E

GUZTIRA  60.096,66 E

INBERTSIOEN LABURPENA

 Aurreko ataletan ikus daitekeena batuz 
gero, aurtengo urtean H.O. 2.025.1 
zenbaki dun “ZEGAMAKOMENDIA” 
mendian egindako inbertsioen kopurua 
71.811,16 E izan dela esan behar da.

 Hauetan nagusiena zalantzarik gabe, bide 

hobekuntzetan gastatu dena izan da ia-ia 

%84a, hain zuzen ere, 60.096,66 E. 

Bigarren atala, basoen hobekuntza lanak 

eman dute, han eta hemen kimaketa 

lanak burutu direlarik, etorkizuneko zur 

ekoizpena kalitate hoberenekoa garatu 

dadin. Lan hauetan 11.714,50 E inbertitu 

dira, guztiaren %16a pasatxo. 

AZKEN AZALPENAK

 Aurreko zenbait urteetan bezalaxe, 

aurtengoan ere txosten hau lur trukaketei 

buruz bukatu da. Oraingoan, NAPAR 

ITURRI (emango du H.O. mendiak) 

eta AZTIO (jasoko du H.O. mendiak) 

inguruetan, Jose Domingo Ariztimuñorekin 

egingo da trukaketa. Batetik, aipaturiko 

Ariztimuño jaunak bere lur sail batean eta 

bidea muga litzatekeela jartzeko, herri 

saileko pistapean dagoen lur zirrintara bat 

jasoko luke, eta bestetik, berak AZTIOn 

duen lur sail bati hiruki moduko bat 

kenduko litzaioke herri sailari eransteko. 

H.O. mendiak ematen duen saileko 

zuhaitz eta lur neurketak eginak dira eta 

falta da berdina beste aldekoarena egitea 

eta haren arabera txostenak antolatzea. 

(Basozaintza 1. Ataleko Burua)

Bixente Dorronsoro

Mendi eta Natura Inguruneko 

Zuzendari Nagusia

UDAL BASOETAN INBERTSIOAK
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Hona hemen 2011 urtean zehar, 

Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoan 

hartu diren erabakirik garrantzitsuenen 

laburpena.

Urtarrilaren 11ko batzarra

• 2011ko Aurrekontua onartu zen. 

Gastuei dagokienean, azpiegiturak 

mantentzeko 8.000 E etako partida jarri 

zen. Azpiegitura berriak egiteko 154.000 

Etako partida onartu zen eta baso eta 

nekazal aprobetxamenduetarako 300.300 

E etako partida.

• Segurako Txoritegi Elkarteari, Ultzaman 

ehiz txikiko lehiaketa bat egiteko baimena 

eman zitzaion, otsailaren 26rako.

Apirilaren 4ko batzarra

• Plan Zinegetikoaren hasierako onarpena 

egin zen eta 30 egunetan jendaurrean 

jartzean erabaki zen, epe honetan 

iradokizunik josoko ez balira, behin betiko 

onartuta geratuz.

• Gipuzkoako Foru Aldundiak, Mikel 

Etxezarretaren artzain txabolan ardiak 

jeizteko gune bat eraikitzeko duen 

proiektuaren berri eman zen. Aralarko 

parke naturalean egin duen moduan 

Aizkorriko parke naturalean, proiektu 

piloto hau gauzatzea ere interesgarria iritzi 

zen.

• “Txurroko Malda” parajean, egurra 

ateratzeko Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Mendietako zuzendaritzatik egindako 

baldintzen pleguak jarraituz, Zubillaga 

Saralagi Enpresari esleitzea erabaki zen 

2.150 estereoko pinu larizioa ateratzea 

2.150 Etan (Gehi BEZa). 

Maiatzaren 30eko batzarra

• Ikermap Ibaeta S.L. enpresa egiten 

ari den Gipuzkako eta Arabako 

Partzuergoaren mapa toponimikoa 

aurkeztu zen azken zuzenketak sartuta. 

Hala ere, Partzuergoko batzarkideen 

aldaketa dela eta, hurrengo batzarkideei 

ere, beren zuzenketak proposa ditzaten 

eskatzea erabaki zen.

• Gipuzkoako Foru Aldundiak,  Partzuergo 

honek, Aizkorri-Aratz Parke Naturaleko 

PRUG delakoari  egindako iradokizunei 

erantzunez, idatzia bidali zuen. Besteak 

beste, egindako bi iradokizun onartuak izan 

ziren. Hala eta Gipuzkoako eta Arabako 

Partzuergoaren Juntak, Gipuzkoako Foru 

Aldundiai bere kexa formalki agertzea 

erabaki zuen, iradokizunen erantzunak 

adosteko Partzuergoarekin ez direlako 

harremanetan jarri. Puntu honetan 

gogorarazi zen, Gipuzkoako Foru 

Aldundiak, Partzuergoarekin adostasunera 

iritsi behar duela, Partzuergoaren 

lursailetan eragina zuten edozein erabaki 

hartu aurretik.

Uztailaren 18ko batzarra

• Behin Udal eta Foru hauteskundeak 

egin ondoren, eta Udal bakoitzak bere 

ordezkariak izendatu ondoren, Junta 

berria eratu zen.

Seguratik: Ibai Telleria Urkia eta Isabel 

Telleria Urbizu

Zegamatiik: Edurne Albizu Ormazabal 

eta Kelo Perez Cires

Idiazabaldik: Ioritz Imaz Baztarrika eta 

Aratz Urkia Telleria

Zeraindik: Haritz Iztueta Arakama eta 

Itxaso Alustiza Lasa

Asparrenatik: Diego Castañares 

Zabaleta eta Fco. Javier Saenz Martinez 

de Guereñu.

Donemiliagatik: David Lopez de Arbina 

Ruiz de Egino

Leire Ortiz de Guinea Vea-Murgia

Lehendakaria: Fco Javier Saenz Martinez 

de Guereñu.

• 2011ko Ehiz postuen subasta arautuko 

duen Baldintzen Plagua onartu zen.

Ehizerako Egitasmo Tekniko berria 

aurkeztu behar izan du aurten Partzuegoak 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean. 

Horretarako, ehizeko lege berriaren 

baldintzei atxikitutako egitasmo zirriborroa 
aurkeztu zuen, Oihan enpresako Jose 
Antonio Prietok eta zuen presa ikusita, 
uztailaren 26 bitarteko epea utzi zen 
proposamen gehiago jasotzeko.

• Urbiako Fondako ustiatzaileek, beren 
salaketa aurkeztu zuten Partzuergoko 
Juntaren aurrean, hainbat artzain, artzain 
txaboletan hostalaritza lanak egiten ari 
direlako. Juntak, eztabaidatu ondoren, 
Urbian bertan artzainekin hitzegitea 
erabaki zuen, gai honi irtenbidea eman 
asmoz.

• San Inazio Eguneko antolaketa bideratu 

zen.

Abuztuaren  26ko batzarra

Partzuergoa osatzen dugun herri 

bakoitzari zein ehiz postu zegokion 

jakiteko, zozketa egin zen. Hona hemen 

Zegamari egokitutakoak:

Irailaren 11ko batzarra

Hainbat artzain txaboletan bazkariak 

ematen direla eta Urbiako Fondakoek 

egindako salaketaren aurrean, Gipuzkoako 

eta Arabako Partzuergoko Juntak Urbian 

bertan bilera bat egin ondoren, aktibitatea 

hau uzteko exijitzea erabaki zuen, eta 

indarrean dagoen Legediak agintzen 

duena bideratzea.

GIPUZKOAKO ETA 
ARABAKO PARTZUERGOA

POSTUA  ZBKA.

Agiñaran 4

Apota 2

Aratz 3

Iturgain 7

Larrebil 1

Larrebil 7

Larrebil  11

Larrebil 17

Leotaran 2

Leotaran 8

Letain 2

Lixibaleku 1

Txabolatxo 4

Zegamari tokatutako postuak

2011 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 3332 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2011



Azken urteotan San Adriango Tunelean, 
Lizarrate ere deitutakoan, lan batzuk egin 
izan dira, helburua elementu berezi bat 
berreskuratzea eta berez zegokion balioa 
ematea izan dute. Lan hauek, Aranzadi 
Zientzia Elkarteak koordinatuta, 2008. 
urtearen hasieran hasi ziren, Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren (Landa Garapeneko, 
Kultura, Euskara eta Kiroletako 
Departamentuen) ekimenez eta Aizkorri-
Aratz Parke Naturalaren eta Gipuzkoako 
eta Arabako Partzuergo Nagusiaren 
lankidetzarekin, zeinei aurten batu baitzaie 
Lanbide-Enplegurako Euskal Zerbitzua. 

Epealdi horretan galtzadako hainbat 
zati berreskuratzeari ekin zaio, bai eta 
inguruetan historikoki gaituz joan diren 
beste hainbat eraiketa ere. Aldi berean, 
inguruetan ikerketa historiko-arkeologiko 
sakona eraman da aurrera, oso datu 
interesgarri eta berritzaileak eman 
dituena. Hori dela eta, inguruok azken 
milurtekoetan izan duten okupazioa barne 
hartzen duen erradiografia aski osatua 
eskaini ahal dugu aurreneko aldiz.

Hasieran sortutako itxaropenek, Historian 
zehar  pasabide tradizional honen 
okupazioa luzea eta bizia izan zelako 
susmoa piztu ziguten elementu batzuen 
aztarnaren atzetik jarri gintuzten. Lan 
horren emaitza gisa, gaur arte behatutako 
tunelaren irudi erabat bestelako bat lortu 
ahal izan da, eta gaur egun ia hutsik 
azaltzen den espazio horren parterik 
handiena okupatzen zuten askotariko 
eraiketa batzuk topatu ditugu. Kasu 
askotan eraikin horietatik hondakin 
materialak baino ez zaizkigu gelditzen, 
haien zimentarriak edota hormetan 
zurezko egiturek utzitako baoak (gaztelua, 
benta edo ostatua, baselizak, txapel-
gorrien etxea…, galtzada bera ahaztu 
gabe).

Oso zehatzak izateko asmorik gabe, 
Tunel-Haitzulo honek Historian zehar izan 
dituen okupazio-mugimendu nagusiak, 
edo behintzat, arkeologikoki erregistratu 
ahal izan ditugunak, guztira bost dira. Oso 
laburbilduta, garai horiek ondokoak dira:

•  Paleolitoaren garaiko okupazioa. 
Okupazio hau radiokarbono bidezko 
datatze bati esker baino ezin izan da 
zehaztu eta okupazioaren lehen unean 
kokatzen gaitu, duela 12.000 urte alegia, 
horretaz ezer gutxi dakigun arren.

•  Brontzearen garaiko okupazioa (duela 
3.500 urte). Okupazio hau bizienetako 
bat izan zen eta bai gertuko kobazuloetan 
(ehorzketa-aztarnak) bai Tunelean bertan 
dokumentatu ahal izan da. Azken honetan 
okupazioa oso bizia izan zela identifikatu 
ahal izan da, eta horren ondorioz, San 
Adrian Gipuzkoa osoan garai hartako 
okupazio-adibiderik onenetako bat dela 
egiaztatu da.

•  Erdi Aroaren garaiko okupazioa. Erdi 
Aroan, eta gutxienez XI-XII. mendeez 
geroztik, inguruetan giza jarduera 
erakusten duten ebidentzia batzuk 
egiaztatu ahal izan dira (sutegi baten 
edo horren antzeko errekuntzako 
egitura handi bat, lehengai ligneoekin 
eta harrizko zimenduekin eginiko eraikin 
bat alegia). Pasabide estrategiko hau 
kontrolpean izatera zuzendutako gaztelu 
baten eraiketarekin erlaziona daitezkeen 
hondakinak lirateke hain zuzen –inguruak 
lehendik okupatuta egotea litekeena bada 
ere.

•  Une goreneko fasea Aro Modernoarekin 
(XV-XVII. mendeak) bat dator. Une 
horietan San Adrian Gaztelako erresuma 
eta Europa elkarrekin batzen dituen 
halako komunikazio-arteria garrantzitsu 
bat bilakatu zen. Hori dela eta, gotorturiko 

esparru primitiboak garrantzi handia 
hartu zuen eta gainera galtzada horren 
trazatuarekin zerikusia duten ingeniaritzako 
lan garrantzitsuak ere burutu ziren. 

•  Okupazioaren azkenarekin bat datozen 
azkeneko faseak XVIII. mende bukaeraren 
eta XX. mende hasieraren artekoak dira. 
Une horretan pasabidearen gainbehera 
handia izan zen, komunikabide gisa 
lehen betetzen zuen zeregina bigarren 
mailakoa izatera igaro baitzen, bere 
jatorrizko zereginak artean bizirik iraun 
bazuen ere. Gaztelua abandonatuta (ziur 
aski harrobi modura erabiliko zen) benta 
zaharrak bizirik iraungo du, zeinei 1850. 
urte aldean mikeleteen zaintza-postua 
gehituko baitzitzaion. Mende horren 
bukaeran lekua sakon berritzeari ekin 
zitzaion (txapel-gorrien postua berreraiki 
eta baseliza lekuz aldatu eta ostera ere 
berreraiki zuten), etengabe hondatuz 
segituko balu ere, 1910.eko hamarkadan 
izandako sutearen ostean bertan behera 
guztiz geratu zen arte.

Aurtengo urtean egindako arkeologiako 
lanak batez ere zenbait alderdiren 
gainean dirauten zalantzak behin betiko 
argitzera zuzenduta daude, bai eta lehen 
adierazitako okupazio-sekuentzia behin 
betiko berretsita uztera ere. Bereziki, 
inguruetan, erdi aroko ehorzketa zahar 
batzuk egin ziren ala ez zehaztu nahi 
da, bai eta argitu ere erromatarren 
garaian edo beranduko antzinaroan giza 
okupazioaren aztarnen presentzia zertan 
izan zen eta gaur egun bertan azaltzen 
diren elementuen eta eraiketa desberdinen 
artean egon daitekeen lotura argitu.

Alfredo Moraza  
(Aranzadi Zientzia Elkartea)

ARKEOLOGIA LANAK SAN ADRIANGO TUNELEAN

XX. mendearen 
hasieran San 
Adriango tunela eta 
Mikelete-etxea

San Adriango tunelean Erdi Aroan egon zen ostatuaren aztarnak
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Erdi Aroan tunelaren 
sarreran zeuden 
babeserako egiturek 
izango zuten itsura

Erdi Aroan tunelaren 
barrualdeak izango 
zuen itsura
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Brontze Aroan 
San Adriango 
tunelak izango 
zukeen itsura



Basoak altxor handia dira, eta horri aitortza 
egiteko edo, Basoen Nazioarteko Urtea 
izan da aurtengoa. Basoak, pertsonentzat 
izan du lelotzat ekitaldi honek. Basoak 
gizakiontzat, hainbat landare- eta animalia-
espezientzat bezalaxe beharrezko natura 
baliabide dira. Eguneroko bizitzan basoa 
bertan dugunontzat ez da hain baliabide 
aberatsa baina basoek gure ama-lurraren 
oinordekotza bermatzen dute (Oxigenoa 
eta airea hobetu, CO2a kontrolatu, lurraren 
beroketa malgutu, ur isuriak menderatu 
eta zaindu, su-egurrarekin sukaldea 
berotu, eta abar). 

Kontutan izan beharra dago gure lurraldeko 
ia %70 baino gehiago basoek osatzen 
dutela, Europa mailan baso gehien duen 
lurraldea da geurea. Baso hauetan bizi 
da munduko biodibertsitatearen %80 
(animalia, landare, narrasti, ornogabe eta 
abar kontutan hartuz).

Guzti honen baitan, Zegamako Udala 
azken urteotan udalerriko biodibertsitatea 
indartzeko eta babesteko hainbat 

ekintza bultzatzen ari da. Ekintza guzti 
hauek Eusko Jaurlaritzako ingurumen 
departamenduak lagunduta bideratzen 
dira. 

2011. urte honetan Zegamako Udalak 
40 hektarea baso erosi ditu. Sail batzuk 
Aizkorri-Aratz Parke Naturaleko lurretan, 
beste bat mugan eta beste bat Murgixarri 
inguruan. 

Larraondoko Iturgaña edo Aizkorri 
Arrastratua sailak guztiontzat ezaguna den 
Aketegi mendia jasotzen du bere baitan. 
Sail honen goialdean, landaredia eta 
botanika aldetik oso garrantzitsuak diren 
harkaitz artean hazten diren landare berezi 
asko bizi da. Mendiko larre eremuak ere 
baditu eta sailaren barrena berriz pagadi 
handi bat da. Guztira ia 18 hektareako 
saila da hauxe. 

Otzamuñueta sailean berriz, bere 17 
hektarea zabaletan pagadia eta txara da 
nagusi. Sail honen erditik Oazurtzatik San 
Adrianera doan Mandabidea pasatzen 
da. Sail hau Itzubiko zelaiaren azpialdean 

dago, Aizkorri Aratz Parke Naturaleko 
lurretan. 

Murquizurra saila Murgixarri mendiaren 
ekialdeko magalean dago. Bi hektarea 
pasatsu dituen sail honetan pinudia kendu 
da eta garbitu ondoren bertako landaredia 
indartzeko lanak bideratuko dira.

Iturbieta inguruan, Pagaitzulain saila erosi 
da. Sail honetan dago gaur egun Zegaman 
dagoen karobi ikusgarrienetako bat. Hala, 
karobia garbitu eta berreskuratzeko lanak 
egin dira. Honetarako Aranzadi Zientzia 
elkartearen parte-hartzea ere izan du 
Zegamako Udalak. Ia hiru hektarea dituen 
sail honetako eremu batean landaketak ere 
egin dira, eta haritza izan da aukeratutako 
espezie nagusia.

Eskuratutako sail hauek Udalarenak izateak 
bertako kudeaketa herriaren esku izatea 
bideratzen du, eta bide batez bertako 
biodibertsitatearen balioa etorkizunerako 
babestu eta baita bermatzea ere. 

Asier Galdos

BASOEN NAZIOARTEKO URTEAN

ZEGAMAKO UDALAK 40 HEKTAREA 
BASO EROSI DITU
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2011ko udazkenean, Zegaman, Iturbieta 
edo Txarakorta izenarekin ezagun den 
karobia berreskuratzera bideraturiko lan 
batzuk gauzatu dira. Lan horiek Zegamako 
Udalak garatu ditu, Aranzadi Zientzia 
Elkarteko teknikariek koordinatuta, 
bertako Natur eta Kultur Ondarea 
berreskuratzeko.

Karobi hau, Eguzkitza baserriari arestian 
erositako udal jabetzako lursail batean 
dago, eta SL-Gi 20 (Kanaleko Ibilbidea) eta 
PR-Gi 135 (Zegama-Itzubiaga) deritzen 
luzera txikiko bi bide-zidor interesgarritatik 
hurbil dago kokatuta. Erosketaren ostean, 
bertan zegoen pinudia bota zen eta lekua 
bertoko espeziekin birlandatu zen. 

Karobia nahiko kontserbazio-egoera 
kaxkarrean zegoen. Barruan bi pago jaioak 
ziren, bata tamaina handikoa, murruetako 
baten hondatze partziala eragin zuena eta 
karobi osoa lurrera botatzea mehatxatzen 
zuena. Lanak murruetan sartutako erroak 
kentzera eta geroago haiek berriro 
eraikitzera bideratu dira, jatorrizko irudia 
berriz eurenganatu arte.

Karobia lubaki batean zegoen, mendi-
hegiaren kontra bermatuta, eta itxura 

tronkokonikoa zerakutsan, honako 
dimentsio hauekin: 5 metro diametrokoa 
eta 3.30 metro garaierakoa. Karga edo 
goialdean, tamaina handiko harri xabalen 
bidez egindako itxitura bat zeukan, ia-ia 2 
metroko hutsune bat uzten zuena; behe- 
edo deskarga partean (atakan alegia) 
puntu erdiko arku bikoitz bat zeukan, 
urtutako karea ateratzeko balio zuena. 
Karobiaren plaza deritzona irekitzeko 
mendi-hegiaren kontra bermatutako 
harri-lanezko bi murrurekin babestuta 
dago ataka hau bere bi alboetan. Murru 
hauetaz kontserbatu den luzera 1,20 
eta 1,40 metro ingurukoa da eta 2,20ko 
irekiera uzten dute gehienez. 

Ataka horren aurrealdean, gainera, lur 
naturalean induskatutako lurpeko ubide 
baten presentzia (kainua, algia) ere 
dokumentatu ahal izan da, guztira 3,80 
metro luze dena. Kainuaren helburua 
errekuntzaren ondorioz sortzen ziren 
errautsak ateratzen erraztea eta aldi 
berean aire-laster modura balio izatea 
zen.

Hasiera batean, karobia bat zetorren arku-
motako karobi izenekoekin (frantsesak edo 
arragoak zeritzenekin ez bezala), zeinetan 

oinarritik metro eskas batera irtengune-
moduko bat (dejia edo erlaitza) izan ohi 
baitute, izen ematen dien arkuaren ganga 
osatzen zuten kareharrizko harlauza 
handiagoak bermatzeko erabiltzen zena, 
eta zeinen tamaina pixkanaka txikiagotuz 
doan. Arku horren azpian ondorioz-edo 
sortzen den hutsunean, errekuntzarako 
beharrezkoa zen egur-zama jartzen zen, 
aipatutako atakatik edo elikatze-ahotik 
elikatua. Multzo hau noiz eraiki zen 
argituko lukeen daturik ez dago.

Behinola gure basoetan hain ugariak izan 
ziren baina gaur egun ozta-ozta banaka 
batzuk zutik gelditzen diren elementu 
hauek nola funtziona zezaketen nahiko 
irudi zehatza ematen digu harrobi honen 
berreskurapenak. 

Alfredo Moraza 

(Aranzadi Zientzia Elkartea)

KAROBIA BERRESKURATZEA 
ETA BALIOAN JARTZEA

Karobia egoera kaxkarrean 
aurkitzen zen

Karobia konpontze-lanetan 
murgilduta

Karobia 
konponduta
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INDUSTRIALDEA BIZI-BIZIRIK
Badira jadanik urte batzuk Intxaustiko industrialdea martxan jarri zela. Orduz geroztik urtero urtero egin 
ohi dugun bezala, bertako enpresa batean izan gara beraiek burutzen duten lanari buruz zertxobait gehiago 
ikasi nahian. Aurten, Joseba Peralto Goilaser enpresako gerentea izan dugu horretan bidelagun eta gidari. 
Hona hemen berak kontatu diguna.

Noiz sortu zen Goilaser enpresa? 
Zeinek sortu zenuten?

1997ko urriaren 1ean sortu zen enpresa 6 
sozioaren artean.

Non hasi zineten lehen urratsak 
ematen?

Hasiera Beasaingo 500m2ko gune batean 
eman genion eta geroxeago, Ordizian 
bigarren planta bat ireki genuen. 2005ean 
berriz, Beasaingo eta Ordiziako plantak 
utzi, Zegamako industrialdean pabiloi bat 
erosi eta hemen eman genion jarraipena 
gure ibilbideari. Hasiera batean 2000m2 
genituen, orain berriz 3000m2 ditugu.

Nolatan etorri zineten Zegamako 
industrialdera? 

Ordura arte geneuzkan plantak txiki 
gelditu zitzaizkigula-eta, pabilioi handiago 
baten bila hasi ginen 2003-2004 aldera. 
Goierri aldean jarraitu nahi genuen lanean 
eta eremu honetan, Zegaman soilik 
aurkitu genituen pabilioi libreak. Prezioari 
dagokionez ere ongi zeuden eta beraz, 
asko pentsatu gabe Zegamara etorri 
ginen. 

Zein oroitzapen datozkizu Goilaserren 
hastapen haiek gogoratzean? Zaila 
izan al zen hasiera?

Hasiera haiek zailak baino gogorrak 
izan zirela esango nuke, lan ordu asko, 
diru gutxi, langile gutxi, ezjakintasuna, 
esperientzia falta… arazo asko!

Zenbait lagunek egiten duzue lan 
Goilaserren?

Enpresa sortu zenean, 4 langile besterik ez 
ginen. 2008an berriz, krisia etorri aurretik, 
45 langile izatera ere iritsi ginen eta egun, 
krisiaren eraginak tarteko, 34-35 langilek 
dihardugu Goilaserren lanean. 

Zein da Goilaserren burutzen duzuen 
lana?

Laser ebaketa da guk egiten duguna. 
Laserra erabiliz burdinazko, aluminiozko 
zein altzairu herdoilgaitzezko xaflak eta 
hodiak ebakitzen ditugu. 

Zein dira zuen bezeroak?

Egun, 600 bat bezero ditugu, batzuk 
handiak eta beste batzuk txikiak. Handien 
artean CAF eta Bellota aipatuko nituzke, 
beste asko berriz, aipatu bezala enpresa 
txikiak dira. 

Momentu honetan, lan gehien Bizkaiko 
eta Gipuzkoako enpresetarako egiten 
dugu baina estatu mailan ere baditugu 
bezeroak, Madrilen, Huesca aldean, 
Valladolid inguruan… Hala ere, orain, 
estatuan krisiak eragin handiagoa izan 
duela-eta, gutxiago lan egiten dugu 
aipaturiko leku horietarako.

Atzerrirako ere egin izan dugu lan, 
Frantziarako zehazki. Duela urte batzuk, 
ekoizpenaren %2a esportatzen genuen, 
orain berriz jaitsi egin da hori ere. 

Gure lanbidean, 300Km-ko eremuan mugi 
gaitezke. Hau gaindituz gero garraio-
kostua igo egiten da eta ildo beretik, 
baita produktuaren prezioa ere. Ondorioz, 

ELKARRIZKETA

Joseba Peralto

Enpresa sortu zenean 4 
langile besterik ez ginen 

eta egun, krisiaren eraginak 
tarteko, 34-35 langilek 

dihardugu lanean.

Goilaserreko pabiloiaren barrualdea 

Laserra erabiliz 
burdinazko, aluminiozko 

zein altzairu 
herdoilgaitzezko xafla 
eta hodiak ebakitzen 

ditugu.
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aipaturiko muga horietatik haratago ez 
gara konpetitiboak. Hori da Frantziara 
soilik esportatu izanaren arrazoia. 

Nola ematen dituzue ezagutzera zuen 
produktuak?

Langile bat dugu enpresan saltzaile 
lanetan aritzen dena. Enpresaz enpresa 
ibiltzen da guk burutzen ditugun lanen 
berri emanaz. Bestalde, Valladoliden ere 
badugu pertsona bat Estatuko enpresetan 
komertzial lana burutzen diguna.

Joaten al zarete azoketara?

Bai, hasiera hartan Bilboko azpi-
kontratazioko ferian izan ginen pare 
bat aldiz gure lanak aurkezten eta 
geroago, Parisen ere izan ginen kanpoko 
edo Frantziako bezeroak erakartzeko 
xedearekin.

Bestalde, makinak ikusi eta erosteko 
helburuarekin ere izan gara beste hainbat 
feriatan, Alemanian, Italian, Bilbon…

Konpetentzia handia al dago zuen 
lanbidean?

Bai, inguru honetan 6-8 bat enpresa badira 
laser mozketara dedikatzen direnak.

Krisiak eragin handia izan al du zuen 
lanean?

Bai, antzeman dugu krisiaren eragina. 
Hala ere, gure lana nahiko zabala da, 
sektore ezberdin asko ukitzen ditu eta hori 
lagungarri izan da garai zail hauetan. Badira 

sektore batzuk, eraikuntza adibidez, lur 
jota daudenak baina badira beste batzuk, 
nekazal-makinariarena adibidez, nahiko 
ongi daudenak eta beraz, hauei esker 
aurrera egin ahal izan dugu.

Gustura al zaudete Zegamako 
industrialdean? 

Bai, oso gustura gaude. Hasiera hasieratik 
Zegamako Udalak asko lagundu zigun, 
erraztasun ugari eman zizkigun Zegamako 
industrialdean kokatzeko. Hori ere esan 
beharra dago.

Alde txarrik bai?

Irisgarritasuna aipatuko nuke. Alde batetik, 
errepidea estua delako kamioientzat 
eta bestetik, langile askorentzat, euren 
esanetan, urrun dagoelako Zegama. Duela 
urte batzuk lana bazegoenean, oztopo bat 
zen urruntasuna langileak bilatzeko. Orain 
ordea, hau ez da oztopo.

Etorkizunari begira, zein helburu 
dituzue?

Produktuak balio erantsi handiagoarekin 
egitea, honela, iparraldeko herrialdeetako 
merkatuetan sartzeko aukera izan 
dezagun. 

Oihana Zubizarreta

Langileak fin fin lanean

Joxe Azurmendi piezak esmerilatzenPlagadoran lanean

Amaia Arrieta ofizinako lanetan

Ainara Arzelus  herritarra  almazenean

Etorkizunari begira 
dugun erronka 

produktuak balio 
erantsi handiagoarekin 
ekoiztea da iparraldeko 

herrialdeetako 
merkatuetan sartu ahal 

izateko."
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Santa Barbarako 
pibote zaharrak

LEHEN ETA ORAIN

Santa Barbarako 
pibote zaharrak 

kenduta

Santa Barbara 
kalean pibote 
berriak ezarrita
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Txarakortako karobia 
konpondu aurretik

Txarakortako 
karobia konpontze 

lanetan

Txarakortako karobia 
konponduta
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Gozategi aldeko bidea bidegorria egiten hastear

Gosategi aldeko bidea bidegorri bihurtuta

Gozategi aldeko bidea bidegorria egiteko lanetan murgilduta
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Gimnasioko 
instalakuntzak 
makinak jarri aurretik

Polikiroldegiko aldagela eta komunak eraikitzen

Gimnasioko 
instalakuntzak 
makinak jarrita

Polikiroldegiko aldagela eta komunak martxan
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2011 urtea, oparoa izan da turismoari 
dagokionean Zegaman. Iazko ildo berari 
jarraituz, Aizkorriko Ataria interpretazio-
zentroaren irekierak, gure herrira etorri diren 
turista kopuruaren igoera ahalbidetu du, 
bai familia nahiz banakoei dagokienean, 
bai ikastetxeei dagokienean ere. 

Turistei dagokiela, urte osoa kontuan 
hartuta Euskal Herrikoak izan dira etorri 
diren gehienak. Zegamara etortzeko 
izan dituzten arrazoi nagusiak, Aizkorriko 
Ataria interpretazio zentroa eta Aizkorri-
Aratz parke naturala izan dira.

Ugariak dira halaber, espainiar estatutik 
jasotako bisitariak ere. Hauek, batez 
ere udarako hilabeteetan izan ditugu 
herrian eta gehienak, Aizkorri-Aratz parke 
naturalak eta mendi-ibilbideek erakarrita 
etorri dira Zegama aldera. Urteroko 
moduan, kataluiniarrak izan dira nagusi, 
baina Valentzia, Madril eta Andaluziatik 
ere gero eta gehiago dira opor-leku gisa 
Euskal Herria hautatzen dutenak. Beraien 
esanetan, Euskal Herriko eguraldi freskoa, 

lasaitasuna eta aisialdirako eskaintzen 
duen aukera zabala dira hona etortzeko 
arrazoietako batzuk.

Gero eta gehiago dira, Zegamara 
hurbiltzen diren atzerritarrak ere. Gehienak 
europarrak dira baina tarteka etortzen 
dira Hegoamerikatik ere, Argetinatik batik 
bat. Europar gehienak, Donejakue Bidea 
eginez etortzen dira Zegamara. 

Krisiak gogor jo bagaitu ere, urtero-
urtero, eta azken bi urte hauetan nagusiki, 
Zegamara etortzen den turista kopurua 
igotzen doala diote datuek. Igoera hau, 
azken urte hauetan turismoa sustatzeko 
burutu diren jardueren ondorioa 
dela deritzogu. Ongi seinaleztatu eta 
atondutako mendi-ibilbideen eskaintza 
zabaltzea, Aizkorriko Ataria interpretazio-
zentroaren irekiera, Zegamak dituen 
turismo-baliabideak promozionatzeko 
burutu den lana, ikastetxeentzako 
eskaintza zabaltzea eta erakargarriago 
egitea…

Bestalde, hainbat pausu eman dira 
turismo-bulegoak eskaintzen duen 
zerbitzua hobetzeko ere. Horretarako,  
hainbat ikastarotan parte hartu dugu 
(Motibazioan eragin, hobetzeko; Taldeko 
lana sustatzea; Sare Sozialen erabilera…). 
Kalitateko Q Ziurtagiria lortzeko bidean 
berriz beste hainbat urrats eman ditugu; 
kalitateko prozedura berriak martxan 
jartzea eta Euskadi mailan Goierriko eta 
Tolosaldeko beste turismo-bulegoekin 
batera Informazio eta Komunikazio 
Teknologien (IKT) lehenengo egitasmo 
pilotuan parte hartzea dira aipagarrienak. 

Ikastetxeei begira, hainbat unitate 
didaktiko berri prestatzen dihardugu. 
Orain Aizkorriko Atarian lantzen diren gaien 
zerrenda zabalagoa izaki eta interpretazio 
zentrotik bertatik abiatzen diren ibilbideez 
baliatuz, biodibertsitatea, Oria ibaia eta 
paisaia kulturala oinarri duten zenbait 
unitate didaktiko martxan jartzekoak gara. 
Honek helburu pedagogikoa izateaz gain, 
herrira gazteak erakartzeko eta Zegamak 

Ikasleak adi-adi Zegamako artisau produktuei buruzko azalpena entzunez

ZEGAMAKO TURISMO BULEGOA
ETA AIZKORRIKO ATARIA 
INTERPRETAZIO ZENTROA
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eskaintzen dituen baliabideak ezagutzera 
emateko ere balio du. Dagoeneko 
egin ditugu unitate berriekin hainbat 
saiakera eta oso erantzun ona jaso dugu 
ikastetxeen aldetik. 

Bestalde, aurreko urteetako ildoari jarraituz, 
udaran eta zubietan, mendi ibilaldiak 
eta beste zenbait ekintza antolatu dira 
turismo bulegotik. Hauetan aipagarrienak, 
Aizkorriko Ataria intepretazio zentroaren 
urteurrena ospatzeko burututako ekintzak 
dira. Nahiz eta ofizialki urriaren 20an 
inauguratu zen, urteurrena azaroaren 
5 eta 6an ospatu zen. Bi egunetan, 
San Adrianera ibilaldi gidatuak antolatu 
ziren goizean eta arratsaldean berriz, 
haurrentzat tailerrak. San Adrianera 
antolatutako bisita gidatuetan parte 
hartzera ez zen inor animatu, izan ere, 
asteburu honetan sekulako euritea egin 
baitzuen. Aterpean egoteko giro hobea 
zegoela-eta, haurrentzat prestaturiko 
tailerrek berriz arrakasta handia izan 
zuten. Hiru tailer burutu ziren aipaturiko 
bi egun hauetan, buztin tailerra, antzinako 
lanbideak ezagutzeko tailerra eta 

“Eraztunak kontatuz” tailerra eta beraietan, 
50 bat haurrek parte hartu zuten.

Bestalde, urtean zehar izan ditugu beste 
zenbait bisita berezi ere.

Uztailaren 17an, Izaki GKEari esker 
Euskal Herrira udara pasatzera etorritako 
Bielorusiako 51 gazteren bisita jaso 
genuen Zegaman eta goizean Aizkorriko 
Ataria interpretazio zentroa ikusten izan 
genituen gure ingurua hobeto ezagutzeko 
xedearekin.

Uztailaren 31n, San Inazio egunez, 50 bat 
erromesen bisita jaso genuen. Santiago 
Bideko Lagunen Elkartekoek, Euskadiko 
barnealdeko Santiago Bidea sustatu 
asmoz, uztailean Irundik hasi eta Santo 
Domingo de la Calzadara arteko bidea 
egiteko aukera eskaini zuten etapaz-
etapa. Ekimenak harrera ona izan zuen 
eta 50 bat elkartu ziren bideari ekiteko. 
Esan bezala, Zegamara uztailaren 31an 
iritsi ziren eta bertan, dutxa bero bat 
hartu ondoren, museoa ikusteko aukera 
izan zuten. Jarraian Isabel Elorzak, 
“Errege bidea, Santiago Bidea Igartzatik 
San Adrianeraino” liburuan oinarritutako 

hitzaldia eskaini zien eta iluntzean 
berriz, Aitxuri Herri Eskolako patioan 
afari goxoa dastatzeko aukera izan 
zuten. Erromesentzat prestatuta dagoen 
gimnasioan lo egin ondoren, abuztuaren 1 
goizean, Zegama utzi eta Araba alderako 
bideari ekin zioten erromesek. 

Ekainaren 26an, Gipuzkoako Erlezain 
Elkarteko kideekin batera, Rotary elkarteko 
zientzilari frantziarrak izan ziren Aizkorriko 
Ataria ikusten.

Amaitzeko 2012rako ditugun helburuen 
aipamena egin behar. Aurreko urteetako 
ildoari jarraituz, ibilaldi gidatuak antolatzen 
jarraitzeko asmoa dugu, bai familia 
nahiz banakoentzat, bai ikastetxeentzat. 
Kalitatezko Q-a lortzea da turismo 
bulegoaren beste helburuetako bat 
honela, ahalik eta kalitate hobereneko 
zerbitzua eskain dezagun. Laburbilduta, 
Zegama eta bertako balio anitzak ahalik 
eta modu eraginkorrenean lau haizetara 
zabaldu eta herrira gero eta jende gehiago 
erakartzea dugu helburu.

Nerea Tauschke

Zizurkilgo guraso elkarteko kideak eta haurrak Aizkorriko Atarian
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Zegamarron turismo baliabideak sarean 
zabaltzeko web orri berri bat sortu du 
Zegamako Udalak. Gaur egun gure 
herriko baliabideak ezagutzera emateko 
eta bisitariak erakartzeko ezinbesteko 
plataforma delakoan, dago Zegamako 
Udala. 

Orain arte Egurraren Interpretazio 
Zentro izan dena, bere izaera galdu 
gabe, Aizkorri-Aratz Parke Naturaleko 
Interpretazio-Zentro izateko birmoldatu 
zen 2010. urtean. Honek, Zegama 
AIZKORRIKO ATARI izendatzea ekarri du, 
eta lau haizetara gure izana eta izena dena 

zabaltzeko aukera eman digu.

Web orri berri honen bidez Aizkorriko Ataria 

den honetan, Anduetzako interpretazio 

zentroari buruzko atalaz gain, udalerrian 

ikusgai edota bisitagarri dauden beste 

hainbat elementu ere azaletik azaltzen 

dira. Hala nola Oria ibaia, Aizkorri-Aratz 

Parke Naturala, San Adriango koba, 

Santiago Bidea, monumentu eta ermitak 

eta abar. Beste atal batetan Zegamako 

ibilbideak azaltzen dira. Atal honetan 

ibilbide bakoitza egiteko argibideak eta 

ibilbidea GPS gailura jaisteko aukera 

izango du erabiltzaileak.

Zegamaturismoa web orrian Aizkorriko 
Ataria interpretazio zentroan, eskualdean 
nahiz udalerrian izango diren aktibitate 
ezberdinen inguruko agenda ere 
eguneratuko da. Adibidez urtean zehar 
antolatzen diren bisita gidatuak, jolasak, 
bisita bereziak eta abar.

Sare sozialetan ere barneratu da 
Zegamako Turismo eskaintza, Facebook 
orrietan indartsu barneratu delarik. Bisita 
ezazu gure web orri berria eta egin 
zaitez Zegama turismoa sare sozialeko 

orrialdeko lagun!

Asier Galdos

WWW.ZEGAMATURISMOA.NET
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Aurtengoan ere, Aizkorri Guraso Elkar-
tean, atzera begirada bat botaz, urtean 
zehar egindako ekintzen laburpen bat egi-
teko garaia iritsi da. Ekintzak, urterokoak 
badira ere, bada berrikuntzaren bat edo 
beste.

2011. urte honetan burututako lehen 
ekintza, inauterietako ostiralekoa izan da. 
Bertan haurrak ikastolan mozorrotu ondo-
ren, txokolatada antolatzen da bertaratu-
tako guztientzat. Jarraian, haurrak horren 
gustuko dituzten buruhaundiak izaten 
dira.

Kurtso amaierako festak ere izaten du 
bere xarma, 10 hilabete luzeren ondoren, 
horrenbeste amesten ditugun opor luzeak 
iritxi baitira. Besteak beste, patio handian 
haur jolasak antolatu dira, aurpegiak mar-
gotuz eta ohikoak diren taldeko jokuak 
eginez. Ondoren, meriendatxoa izan zen.

Kurtso hasieran, “kirol festa” egiten da 
irailaren azkeneko larunbatean Xabier 
Intsaustik antolatuta gurasoen laguntza-
rekin. Aurtengoan ere, joan den urtean 
izan zuen arrakasta eta gero, ikastolako 
bazkaria antolatu da. Jokoen ondoren, 
ikastolako gimnasioan, ikasle, guraso eta 
irakasleak elkartu gara Ostatutik janaria 
eramanez eta geuk zerbitzatuz. Ondoren, 
Orkatz Abesbatzak antolaturiko “kantu-
festarekin” bat egin genuen.

San Martin ondorengo igandean ere, 
bada haurrentzat pozgarri. Pirritx,  
Porrotx eta Mari-Mototsen azken ikuski-
zuna “Pupu eta Lore”ren DVDa izan da 

ikusgai gimnasioan. Ondoren txokolate 
beroa banatu delarik.

Gabon usainak ere badu zer esanik. 
Abenduaren 23an Olentzero eta, aurten 
lehen aldiz, Mari Domingi izan dira ikas-
tolan haurren ilusio eta nahiak betetzeko 
asmoz. Ikastolako haurrak patio txikian 
kantuan hasiz, lehenik Mari Domingi eta 
ondoren Olentzero ageri dira San Bartolo-
me auzoan, ondoren elkarrekin igogailuan 
jaitsi eta ikastolan haurrekin solasalditxo 
bat egin asmoz. Benetan ikusgarria, ba-
tez ere haurrek duten ilusioa kontutan 
izanda.

Dakizuen bezala, eskola orduetatik 
kanpoko zaintza zerbitzuak ere, aurrera 
jarraitzen du goizeko 8:00etatik 9:00eta-
ra bitartean ikastolako jangelan Marian  
Telleria begirale bezala delarik. Bere or-
dezko bezala Mª Karmen Laskurain eta 
Juani Arzelus aurkeztu dira. Ikasturte 
honetan, lau dira zerbitzu hau erabiltzen 
duten ikasle finkoak eta beste batzuek 
berriz, puntualki erabiltzen dute. 

Negu partean, igandetako bideo ema-
naldiak ere jarri dira kultur etxean, igande 
arratsalde hotzak pasatzeko aukera pare-
gabea izanik.

Aipatu behar da, berrikuntza bezala,  
Aitxuri Herri Eskolako txandala aldatu dela. 
Bazeramatzan zenbait urte berdinarekin, 
eta eguneratu beharrean aukitu gara, ba-
tez ere haurrek jadanik ez zutelako gus-
tura erabiltzen. Besteak beste, Zegamako 
“Rotula-Studio” enpresak eskaini zizkigun 

baldintzarik egokienak, bai prezio/kalitate 
eta baita zerbitzu aldetik ere. Beraz, ea ba 
urte batzuetan gustura erabiltzen duten 
haurrek.

Besteak beste, elkarteko partaide gura-
so denak izan arren, hauteskunde bidez 
aukeraturiko ordezkaritza bat arduratzen 
da elkartearen betebeharrak kudeatzen 
eta aurrera eramaten. Bi urtero ordezka-
ritza horren erdia berritzen da.

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

Aurretik aipatzen diren ekintzak egiteko 
barne antolaketa lanak ere izaten dira, 
ikasleen ekintzak koordinatu eta guz-
tia aurrera ateratzeko gestioak eginez. 
Besteak beste honetarako guraso talde 
osoari oharrak bidaltzen zaizkio eta insti-
tuzio desberdinekin harremanak manten-
tzen dira helburuak betetzeko laguntza 
lortzeko. 

Bestalde, finantziazioari dagokionean, gu-
rasoen ekarpen eta Udal zein Foru Aldun-
diaren ohiko diru-sarrerak jasotzeaz gain, 
inguruko enpresa batzuen laguntza ere 
jasotzen dugu. Jakin badakigu, aurten-
goan, krisia dela eta enpresa hauek es-
fortzu berezia egin behar izan dutela eta 
hau hala izanik, eskerrik beroenak luzatu 
nahi genizkieke guztiei Aizkorri Guraso 
Elkartearen izenean.

Olentzero eta Mari Domingiren bisita jaso zuten Aitxuriko gaztetxoek

AIZKORRI GURASO ELKARTEA
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AITXURI HERRI ESKOLA

Duela asko hasi ginen informatikako mundu 
honetan eta gauzak etengabe aldatzen joan 
dira. Ez dugu aurrerapen makala izan arlo 
honetan. Badirudi atzo zela baina 1993. ur-
tea zen kultur etxeko gela batean dozena 
erdi bat ordenagailu eta aurrean, hogei bat 
ikasle genituela. 

Handik hiru urtetara, Aitxuri eskolan geun-
dela, Beasaingo institututik hamar bat te-
lebideo eta Zenit izeneko ordenagailua jaso 
genituen, bina ikasle jartzen ziren ordena-
gailu bakoitzaren aurrean eta hori abantaila 
handia izan zen.

Denbora asko behar izaten genuen, orde-
nagailua bera martxan jartzeko. Lehenen-
go sistema eragilea kargatu behar izaten 
genuen eta gero assistant serieko (Writing, 
Filinh, Graphin, Drawing...) eta lanak bost 
eta laurdeneko disketetan gorde, garai har-
tan oraindik ez genuen sagurik ezagutzen. 
Guretzako berrikuntza handia izan zen eta 
ez genuen pentsatzen hoberik zegoenik 
ere baina bai, iritsi zen zerbait hobea. Mun-
du hau azkar aurreratzen ari zen eta garai 
hartako ikasle guztien gurasoei esker, erosi 
ahal izan ziren, gaur egun, erabiltzen ditu-
gun Windows-ekin erabiltzen diren ordena-
gailuak.

TEKNOLOGIA BERRIAK 
AITXURIN

Ikasle guztiek erabiltzen duten informatika gela

Haur hezkuntzako ikasleak beraien gelan teknologia berriak ezagutzen

Hasierako ordenagailua disketearekin eta inprimatzeko makina
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Handik aurrera, Eusko Jaurlaritzak gai 

honi heldu zion eta geroztik handik bida-

litako materialari esker zaharrak berritzen 

joan gara, geroz eta programa berriagoak 

sartzen, sarean lan egiteko aukera izaten 

eta guk ikasitakoa ikasgelan etengabe 

erabiltzen da. Gure eguneroko lanean 

beharrezko tresna bihurtu da, batez ere 

interneten sartzeko aukera izan dugune-

tik. Eta ez bakarrik ordenagailuak, pantaila 

handiak ere baditugu, horietako bi Eusko 

Jaurlaritzatik jaso ditugu eta gainontze-

koak udaletxeari esker ditugu.

Gaur egun, gela bakoitzean ordenagailu 

bat dago eta informatika gelan hamar dau-

de. Ikasle guztiek astero gutxienez saio 

bat egiten dute bertan. Azken aldaketarik 

handiena goi zikloko gela batean eman 

da eskola 2.0 proiektuari esker: ikasle 

bakoitzak ordenagailu eramangarri txi-

ki bat dauka eta gainera arbel digital bat 

daukate gelan. Horri esker klase batzuk 

era digitalean burutzen dira. 

Hasiera batean, muga non egongo zen ez 

genekien bezala, orain ere, zaila egiten da 

arlo honetan zer ikusiko dugun asmatzea, 

teknologia berrikuntzek daramaten abia-

dura ikusita.

3.zikloko ikasleak, bakoitza bere ordenagailuarekin lanean, atzean arbel digitala dutela

Azalpen batzuk entzuten teknologia berriak erabiliz

Mimo erabiltzen, (arbel digital konbertsorea) laborategian
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25 urte
Aurreko mendeko laurogeigarren 
hamarkadan hasita, ttirriki-ttarraka, 
bidea egiten dihardu herriko musika-
eskolak. Batzuetan diskretuago, 
besteetan agerikoago. Zeregin batzuetan 
sukaldean isilik, besteetan erakusleihoan 
denen begiradapean. Lagun-multzo bat 
txalorik gabeko jardunean, beste bat 
errekonozimenduaren argitan. Baina beti, 
guztiok, bidea egiteko asmotan lanean. 
Ttirriki-ttarraka, aurrekoen ahaleginari 
eta etorriko direnenenari esku banarekin 
helduta kalejiran, dantzan, ekinean. Eta ia 
oharkabean agian, helburua betez goazen 
kanala gara. Kasu! bidea egin baino, bidea 
egiten ari baino, bidea geu garela jabetu 
behar baitugu.

Hala etorri gara TOBERA Musika-
eskolaren 25. urteurren potolora. Harro 

egoteko moduan gara, bai horixe. 
Transmisio-kanal paregabea izan da urte 
hauetan guztietan TOBERAra bildutako 
zegamarren kopuru handia. Eta horregatik 
gatoz indartsu 2012aren atariraino, halaxe 
jarraitzeko.

Musika-eskolak Zegaman, Seguran 
edo Zerainen urtean antolatzen dituen 
jendaurreko emanaldiak asko dira, 
eta herriotan bestelako erakundek 
antolatutako ekintzak lagundu eta indartu 
ere egiten ditu. Aspaldion, ordea, musika-
eskola ez da mugatzen gure herriotan 
bakarrik izatera presentzia; gero eta 
gehiago jotzen du kanpora, dela irteera 
didaktikoekin, dela beste musika-eskola 
batzuekiko elkartrukeekin edo dela musika-
emanaldi berezitara eta lehiaketatara 
joatearekin. Berrikusi ditzagun, labur, 
2011ko ekintzetatik zenbait. 

Aurrenekoa, ohi denez, 
Zegamako Erregeen 
Zamalkada izan zen. Izan 
ere, TOBERAk egiten ditu 
Errege Magoak Zegaman 
dagokion eran hartzeko 
beharrezkoak diren 
prestaketa-lan guztiak 
urtero, herriko Udalaren 
diru-laguntzarekin.

Santa Ageda bezperan 
m u s i k a - e s k o l a k o 
txistulariak Zegamako 
herri-eskolako ikasleekin 
batera atera ziren kantu-
eskean. Eta trikitilari-taldea 
herritarrek iluntzerako 
osatutako talde 
zabalarekin batera ibili 
zen kalez kale Zegaman 
egun berean. TOBERA 
M u s i k a - e s k o l a k o 
Zegamako bertako eta 
Segurako trikitixa- eta 
pandero-ikasleez gain, 
Ormaiztegikoak ere 
egon ziren, TOBERAk 
gonbidatuta.

Otsailaren 19 eta 20ko 
asteburuan Andoaingo 

Bastero Kulturgunean piano-jaialdia egin 
zen seigarren aldiz. Andoaingo piano-
jaialdiak dituen edizio adina alditan izan 
da bertan TOBERA Musika-eskolako 
ordezkaritza. Alegia, jaialdia sortu zenez 
geroztik urtero izan den eran, seigarren 
aldi honetan ere han izan ziren gure 3 
ikasle. Brontzezko eta zilarrezko dominak 
eskuratu zituzten hirurek.

Zegaman martxoan ekintza ugari egon 
zen: musika-hizkuntzako eskolak ateak 
zabalik eman ziren 2an eta 3an egun 
osoan. TOBERA Musika-eskolako 
ikasleek musika-hizkuntzako eskoletan 
lantzen dituzten kontzeptu, teknika eta 
lan-prozedurak ezagutarazteko egiten 
da ekintza hori, garrantzitsua baita, hala 
nahi duenak, eskola hauetan zer eta nola 
ikasi eta irakasten den jakitea. Bestalde, 
Joxantonio Ormazabal idazlearen herri-
omenaldian, hilaren 13an, eskolako 
txalapartari, perkusio-jotzaile, trikitilari eta 
txistulariak izan ziren partaide. Hirugarrenik, 
musika-tresna desberdinetako ikasleen 
entzunaldiak ere ez diren falta izan. Musika-
tresna bakoitzak bere berezitasunak ditu. 
Dela soinuagatik, dela jotzeko eragatik, 
dela errepertorioagatik... desberdinak 
dira, eta unibertso propio bat dute, 
besteenarengandik apartekoa. Musika-
tresna bakoitzari protagonismoa eman 
nahirik, beraz, entzunaldi-zikloa antolatu 
zuen TOBERAk Zegamako ikasleekin 
martxoan. Instrumentuen handitasuna 
bakarka ere agerikoa dela erakutsi 
nahi izan zen, eta ikasleak jendaurrean 
bakarlari-modura trebatzeko ere balio 
izan zuten entzunaldiok. 17an txistu- eta 
saxofoi-ikasleen entzunaldia eskaini zen 
herriko kultura-etxean. 29an akordeoi- eta 
trikitixa/pandero-ikasleen entzunaldiaren 
txanda izan zen. 30ean piano-ikasleena 
Aitxuri herri-eskolako aretoan. Eta 31n 
gitarrakoena.

Apirilaren 2an ekintza berria egin genuen 
Zegamako plazan Erlezain-eguneko 
egitarauaren barruan: dantza-topaketa 
Tolosako Udaberri eta Legazpiko Korosti 
dantza-taldeetako kide helduekin batera. 
Maila handiko ikuskizuna izan zen 
TOBERAk sustatu eta antolatutako hau.

TOBERAk Korrika Kulturalean ere hartu 
zuen parte musika jarriz (Korrikapoteoan 
txistulari-taldea kalez kalekoan ibili zen). 
Eta 2011ko Korrikak izan zituen 2.000tik 
gora kilometroetatik, erdi bat gurea izan 
zen, apirilaren 13an Seguratik pasatu 
zenean. Pausoz pauso egiten den zeregina 
delako euskararen normalizazioa.

2011ko apirilean, hauez gain, adibidez, 
Zegamako pilotalekuaren alboko 
gimnasioaren inaugurazio-ekitaldian 
musika-ekarpena egin izana bezalakoak 
ere badaude. Izan ere, zerrenda honetan 
jasotakoez gain, Txistulari-bandak 
egindako lana dago, lore-sortaren ematea 
Idiazabalgoen erromesaldian, arku-egiteak 
egun seinalatuetan, e.a.

Apirilaren 17an Legazpiko Dantzari Txiki 
Egunean izan ziren Zegamako dantza-
taldeetako zenbait (Segurako, Urretxuko, 
Arrasateko, Getxoko, Antzuolako, 
Zumarragako, Oñatiko eta Legazpiko 
dantza-taldeekin batera). Legazpiko 
Korosti dantza-taldeak egun osoko 

TOBERA MUSIKA
ETA DANTZA ESKOLA

Txikienak modu naturalean egiten dira musikaren jabe

Triki+perkusio-taldea: Talde koskorrak elkartzen dira kontzertuetan

Dantza-topaketa: Koreografia berritzaileak eta teknika klasiko fina plazaratu ziren apirileko dantza-
topaketan
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jaialdia antolatu zuen egun horretarako. 
Hau hirugarren aldia izan zen TOBERAko 
dantzariek Dantzari txiki egun batean parte 
hartzen dutena. Ekainaren 11n, berriz, 
Seguran aurreneko aldiz egin zen dantza-
ikasleen arteko bilkuran partaide izan zen 
TOBERA Musika-eskolako beste dantza-
ikasleen talde bat. Dantza-ikasleekin 
batera, txistu-taldeko hainbat kide izan 
ziren bertan. Azken honetan ere egun 
osoko egitaraua antolatu zen dantzarien 
arteko harremanean sakontzeko.

Ia konturatu ere egin gabe, 10 urte 
pasatu dira TOBERA elkartruke-zikloa 
antolatzen hasi zenetik. Tartean beste 
horrenbeste musika-eskola ezagutu ahal 
izan ditugu, aurtengoarekin. Goierriko 
musika-ikastegien arteko harremanak 
sendotzeko aitzakiarekin eta asmoarekin 
hasitakoa, zabalduz joan da eta, urteroko 
maiztasunarekin, TOBERAren ekintza 
kuttun bihurtzera iritsi da. Apirilaren 13an 
10. alea erantsi genion hasitako bideari. 
Kontzertua eskaini genuen Segurako 
Aldundiaren Aterpetxean Astigarragako 
Norberto Almandoz Musika-eskolako 
ikasleek eta TOBERAkook. Maiatzaren 
24an, berriz, Zegama, Segura, Zerain eta 
Mutiloako ikasleak izan ziren Astigarragara 
joan zirenak hango musika-eskolako 
areto nagusian jendaurreko emanaldia 
eskaintzera. 

Ekainaren 16an euskal dantzen saioa 
egin zuten Zegamako 6 dantza-taldeek 
txistulariekin batera Zegamako plazan. 
San Joan bezperako suaren inguruan ere 
dantzariak eta txistu-banda ibili ziren jira-
buelta eta biribilketekin sorginduta eta 
sorginarazten. Eta San Bartolome egunean 
ere, abuztuaren 24an, ez zen beren parte-
hartzea falta izan, azken hamarkadan urterik 
urte huts egin gabe izan den eran, azken 
honetan euriak askorik lagundu ez bazuen 
ere. Gainera, Zegamako jai-egitarauaren 
barruan, trikitixa- eta pandero-jotzaileek 
kalejira-parea eskaini zuten.

TOBERA Musika-eskolaren 2010/2011 
ikasturtea hainbat emanaldik itxi zuten 
ofizialki ekainean. Zegamari dagokionean, 
egun seinalatua hautatu zen jaialdia egiteko: 
21ean, Europako Musikaren Egunean, 
Zegamako plazan izan zen zita.

Uztailaren 3an, berriz, dantza-proposamen 
tentagarria plazaratu zuten Segurako 
dantzariek eta TOBERA Musika-eskolako 
Nagusien dantza-taldekoek. Zegama 
eta Seguraren arteko ‘desafio’ modura 
aurkeztu bazuten ere, bi taldeetako 

kideen arteko adiskidetasuna 
zegoen oinarrian. Segurako 
enparantzan izan zen eta giro 
onak lagunduta elkartu zen 
jende-multzoak igande-pasa 
berezia egin zuen dantza lagun. 
Hau ere ekintza berria izan zen.

2011/2012 ikasturtea, 
artikuluaren hasieran esan 
bezala, TOBERA Musika-
eskolaren 25.a da. Erabiltzaile 
eta herritarrekiko komunikazioari 
begirako aspektutan bide 
berriak esploratu eta urteko 
ekintza-egitarauari astinaldi 
bat emateko ekimenak 

aurreikusi dira aparteko ikasturte 
honetarako. “Musika, zuk bezala, maite 
dugulako. Musika zuk bezala maite 
dugulako” leloak erakarrita, adin guztietako 
90 ikasle gerturatu dira gurera. Euskal 
dantzetarako eskaera handia asetu ahal 
izateko, 7. taldea sortu behar izan da. 
Inoizko dantzari-kopuru handienean dabil 
honenbestez Zegama.

Ikasturteko ekintza irekietan aurrenekoa 
ezohikoa izan zen. Izan ere, formazio-
ikastaroa antolatu genuen. Edukien artean 
musikaren dimentsio ezberdinak landu ziren 
eta musikaren bateratasuna ulertzen eta 
xede honetan lankidetza-sareak eratzen 
laguntzeko lanabesak eskaini zizkien, 
oro har, ikastaroak partaideei, eguneroko 
bizitzarako ere baliagarriak diren gaitasunak 
transmititzearekin batera.

Musikarion zaindari Santa Zeziliaren 
omenezko kontzertua azaroaren 17an 
ospatu genuen Zegamako gimnasioan, 
aurretik kalejiratxoa eginda herria girotzeko. 
TOBERA Musika-eskola bazkide duen 
Euskal Herriko Musika-eskolen Elkarteak 
antolatutako Musikalean ekimenarekin 
egin genuen bat beste behin. Horrek esan 
nahi du azaroaren 17an, Zegaman bezala, 
ordu-tarte berean Euskal Herriko beste 30 
herri ingurutan, elastiko laranjak soinean, 
lekuan lekuko musika-eskolek musika-
erakustaldia egin genuela 1.700 bat ikasle 
eta irakasle bilduz guztira.

TOBERAko trikitilari eta pandero-jotzaileak 
Ormaiztegiko San Andres jaietako 
txupinazoan aritu ziren kalejiran, azaroaren 
25 arratsaldean. Zegama, Segura eta 
Zeraingo ikasleak Ormaiztegikoekin elkartu 
genituen.

2011 urtean azken jendaurreko ekintza 
Zegaman Olentzeroren ongi-etorria izango 
da. Hantxe izango dira gure trikitilariak.

Ekintzon argazkiak www.tobera.org 
webgunean daude jarrita. Uneotan, 
besteak beste, 40 album baino gehiagotan 
ordenatutako 1.600 argazki eta dozenaka 
albiste gordetzen dira bertan, edonoren 
esku. Nornahik nonahitik, erraz eta doan 
kontsultatu eta eskuratzeko moduan. 

Eskolak horma eta orria ere baditu 
facebooken. Gure 300 lagunen artean 
ez bazaude, egin zaitezen gonbidatzen 
zaitugu. Atsegin gaitzazu eta bideoak eta 
beste izango dituzu eskura. TOBERA aurrez 
aurre duzu eta baita espazio birtualean ere. 
Bertatik bertara beti ere. Bidea egiten.

Urte berri on!
Iker Gómez de Segura

TOBERA Musika-eskolako Zuzendaria

BALOREAK  
ETA MISIOA

Musikaren ikaskuntzak bere 
arloko teknika, trebetasun eta 
ezagutzak lortzea du helburu. 
Musika-eskola guztien xedea –eta 
baita TOBERArena ere beraz–, 
arautua ez den irakaskuntza-
eredu baten aplikaziopean, 
musikazaleak sortzea eta 
bokazio eta gaitasunak aurkitzea 
da legez. Helburu horrekin, 4 
urtetik aurrerako neska-mutiko 
eta gazteei zuzentzen die bere 
eskaintza TOBERA Musika-
eskolak, aldi berean helduentzako 
berariazko irakaskuntza-lerroa 
ere baduelarik. 2011n hasitako 
ikasturtean bertan ere, helduen 
taldea musika-partitura bat 
osatzen duten elementuak ikasten 
eta horiek instrumentuaren 
bitartez interpretatzen ari da. 
Eskolako ateak denontzat 
daude irekita. Hain zuzen ere, 
prozedura malguak eta ikasle 
bakoitzari egokitutako teknika 
modernoak baliatzen dituelako 
TOBERAk, izaera erabat praktiko 
eta aktiboa duen prozesu 
dinamikoan oinarrituta. Gure 
ikasleek bizi duten eguneroko 
eta gertuko testuinguruaren 
zerbitzura ari gara. Gertutasuna, 
profesionaltasuna, partaidetza 
eta dinamikotasuna dira, gainera, 
TOBERA Musika-eskolaren 
kalitatea ezaugarritzen duten 
faktoreak. Eskolak, era berean, 
ekitatea, elkartasuna eta aukera-
berdintasuna bermatu behar ditu 
langile eta erabiltzaileen artean 
eta horiek biekiko hala jardun, 
kudeaketa inklusiboa garatze-
bidean.

Hauek dira TOBERA Musika-
eskolaren irakaskuntza-eskaintza 
osatzen duten gaiak gaur egun: 
Musika-tailerra eta -hizkuntza, 
euskal dantzak, txistua, trikitixa, 
panderoa, gitarra klasikoa zein 
elektrikoa, baxu elektrikoa, 
saxofoia, klarinetea, akordeoia, 
pianoa eta taldeak. Horiez gain, 
perkusio-tresnetan aukera 
gehigarriak zabaldu berri ditu, 
txalapartan, baterian eta perkusio 
etnikoan oinarrizko trebatzea 
erantsita.

Txistu-entzunaldia: Instrumentu bereko ikasleen 

arteko harremana beharrezkoa da
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2011 urtea hasteko, ohikoa den bezala, 
urteko lehen egunean, Orkatz Txiki 
abesbatzak Urte Berri eguneko mezan 
abestu zuen Zegamako San Martin 
parrokian.

URTEAN ZEHARREKO 
LANA ETA TALDE BATETIK 
BESTERA ALDAKETA
 Orkatz zein Orkatz Txiki abesbatzak, 
urtean zehar eman dituen emanaldiak 
txukun prestatu ahal izateko, asteroko lana 
egiten jarraitu du. Honela talde bakoitzak 
astean behin gutxienez (eta aldizka, 
beharraren arabera, bitan) egin dituzte 
entseguak. Urtean zehar herriko 35 haur 
zein gaztetxok eta 25 helduk gustuko 
duten kultura jardunean sakontzeko eta 
trebatzeko biltzea eta elkarrekin lana egin 
eta harremanak izatea. Urte bukaeran 
irailetik aurrerako lan saioetan, txikitik 
handira salto egin duten 6 gaztetxok talde 
aldaketa izan dute. Urteetan zehar Orkatz 
Txikin landutakoaren jarraipena Orkatzen 
emanaz.

Hau guztia bideratuz, bi abesbatzetako 
zuzendari lanetan Jabier Otaegi Goia aritu 
da aurten ere. Urte osoan zuzendariak 
egiten duen lana txalogarria da. Orkatz 
abesbatzako partaideok gainera ahots 
teknika saioak egiten ditugu urtean zehar 
Izaskun Arruabarrena sopranoarekin.

JUAN CARLOS IRIZARREKIN 
DISKO GRABAKETA ETA 
ONDORENGO EMANALDIA
 Urtea hastearekin batera, urtarrilaren 
29an, Juan Carlos Irizarren “Aizkorriko 
ataria”diskoko zenbait lan grabatu 
genituen. Lan hauek, Juan Carlos Irizarrek 
konposatutako eta herriko bertsolari 
den Iker Zubeldiak letra jarritako bost 
konposaketa izan ziren konkretuki. 
Abesti hauek Aizkorpeko bost herriei 
konposatutakoak ziren, Zegama, Segura, 
Idiazabal, Mutiloa eta Zerain.

 Apirilaren 1ean disko honen aurkezpenean 
parte hartu zuen abesbatzak Zegamako 
San Martin Parrokian. Bertan diskan 
grabatutako bost lanak abesteaz gain, 
Juan Carlos Irizarrek konposatutako 
eta Iker Zubeldiak jarritako letra duen 
Zegamako Ereserkia ere eskaini zen.

GIDA BATZORDE BERRIA
Beste zenbait ekintzen artean, urterokoa 
da Batzar Orokorra ospatzea eta Gida 
Batzordeko kideen aldaketa. Batzarra 
otsailaren 11an ospatu genuen aurten. 
2011ko plangintza eta aurrekontua 
onartzearekin batera, lan hauen guztien 
ekintzaile eta arduradun nagusi den Gida 
Batzordeko presidente hautaketa egin 
zen eta lan honetan Maider Azurmendi 
Ormazabalek ordezkatu zuen Ainitze 
Azurmendi Alustiza, lau urteetan jarraian 

bere lan oparoa eman ondoren. Bestalde 
Jesus Mari Larrea Arana bokalak ere 
bere bi lan urteak beterik, Iñigo Atxa 
Elorza gazteak hartu zuen bere lekukoa.
Horrela Gida Batzordea aurreko biez gain 
Jabier Otaegi Goia zuzendariak, Izaskun 
Igoa Arizkorreta idazkariak eta Jaione 
Gorrotxategi Arrieta diruzainak osatzen 
dute.

OHITURAZKO 
KANTU ESKEAK
Herriko beste zenbait erakunde, elkarte 
eta talderekin batera, usadioari jarraituz, 
otsailaren 4an Santa Ageda eskean 
aritu ginen herritarrekin batera. Halaber, 
abenduaren 24an iluntzean Olentzero 
kantu eskea eginez herritarrekin bat egin 
genuen.

TARRAGONARA BIDAIA
2010-2011 ikasturteari amaiera 
ona emateko Orkatz-Txiki taldeak, 
Tarragonara egin zuen bidaia ekainaren 
24tik 26ra bitartean. Irteera honetan 
Port-Aventura parkean gozatzeko aukera 
izan zen, inguruko parajeak ezagutu eta 
hondartzako ur epelak probatzearekin 
batera.

EKINTZAK ETA 
KONTZERTUAK
Jarraian, motxean, egindako beste zenbait 
ekitaldi agertzen dira:

•  Martxoaren 12, 19 eta 26an Eitbk herrian 
grabatutako Meza Nagusietan parte hartu 
zuen Orkatzek. Azken egun honetan Jose 
Luis eta Elisaren ezkontzan ere abestu 
zuen. Hilabete bereko 13an Joxantonio 
Ormazabali eskainitako omenaldi xumean 
ere bere ekarpena egin zuten bi taldeek. 
Hilabete bereko 28an samin handiz, 
korukide den Axun Etxegiaren senar Jose 
Manuel Arizkorreta, “Navarroren” hileta 
mezan parte hartu zuen Orkatzek.

Orkatz 
abesbatzako 
kideak

ORKATZ 
ABESBATZA
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Done Jakue bideko lagunen elkarteak, barnealdeko 
Done Jakue bidea sustatu nahian, Irundik Santo 
Domingo de la Calzadara doan Santiago Bidea 
etapaka egiteko aukera eskaini zuen euren 
gidaritzapean. 50 bat lagun izan ziren ekimen 
honekin bat egin eta proposaturiko ibilaldia egin 
zutenak. Zegama ere bide honen parte izanik eta 
bide honen etapa batetako helmuga eta abiapuntu 
izanik, uztailaren 31an, erromes koadrila honen 
bisita jaso genuen. Udalak, aspaldidanik bide 
honen sustatzaile izan denak, harrera beroa egin 
zien hauei. Aitxuriko gimnasioan lo-lekua utzi zien, 
Aitxuriko patioan afaltzeko lekua atondu zien eta 
arratsaldean Aizkorriko Ataria interpretazio zentroa 
ikusteko eta Zegamatik barrena doan errege-bidea 
eta Santiago bidea gehiago ezagutzeko aukera 
eskaini zien Isabel Elorzaren eskutik. 

DONE JAKUE BIDEAREN LAGUNAK 
ZEGAMAN

Aizkorriko Ataria ikusteko aukera izan zuten erromesek 

•  Apirilaren 2an Gorka eta Amaiaren 
ezkontzan parte hartu zuen Orkatzek. 
Aste Santuarekin batera, apirilak 21ean 
nagusiek Ostiral Santuko ospakizunetan 
abestu genuen.

•  Maiatzeren 21ean X. Haur Abesbatz 
jaialdia ospatu zen. Orkatz Txikikoekin 
batera, Alegiko Txintxarri Txiki eta Ordiziako 
Oroith Txiki izan ziren emanaldian. 
Ekainaren 19an gaztetxoenek herriko 
Jaunartzeetan parte hartu zuten. 

•  Oporren aurretik, Orkatz kideok 
adinekoen festa eguneko meza 
ospakizunean abestu genuen uztailaren 
10ean. Abuztuaren 24an, San Bartolome 
egunez elkartu ginen berriro ere Orkatzeko 
partaideak, Zegamako zaindariaren 
egunean mezetan abestuz.

•  Irailaren 24an XVII. Kantu Festa ospatu 
genuen. Aurtengoan festa Aitxuri Herri 

Eskolako, Aizkorri Guraso Elkartearekin 
batera antolatu zen, kirol festa, eskolako 
bazkaria eta kantu festa uztartuz.

•  Urriaren 22 eta 23an Orkatz taldeak 
Villafranca de Navarra, herrira egin zuen 
bisita. Bertan larunbat iluntzean meza 
abestu ondoren kontzertua eskaini 
zen. Igandean egun pasa ederra izan 
zen. Korukide den Izaskun Igoa, bertan 
irakasle izanik, asteburu ederra antolatu 
zion taldeari.

•  Bi abesbatzek elkarrekin abestuz, 
azaroak 19an San Martin parrokian, Santa 
Zeziliaren omenez kontzertu bat egin 
genuen. 

•  Orkatz Txikikoek, Gipuzkoako Abes-
batzen Federazioak antolatutako IV. 
Gazte koruen Tailerrean parte hartu zuen 
Zarauzko aterpetxean azaroaren 25-27 

asteburuan. Lanez betetako asteburua 
izan zen, guztira Gipuzkoako hainbat 
abesbatzetako abeslariak egon ziren eta 
igandean, kontzertu bat eskaini zuten 
guztiek Zarautzen.

•  Gainera, herrian ematen dugun 
kontzerturik garrantzitsuena izan dugu 
abenduaren 17an, hain zuzen ere XXVII. 
Eguberri Jaialdia. 

•  Abenduaren 25ean, Eguberri eguneko 
mezetan abestu genuen Orkatz 
Abesbatzakoak.

•  Gabon egun hauen inguruan, urtero 
bezala, Orkatz Txikikoak Segurako eta 
Orkatzekoak Beasaingo zahar egoitzan 
izan gara bertakoekin arratsalde bat pasa 
eta elkarrekin gozatu asmoz. Gainera 
aurten Orkatz Txikikoak Zegamako 
Eguneko Zentruan ere izan dira kantari, 
bertakoei Gabon kantuak eta zorion 
asmoak opatuz. Bisita hauetan, olentzero 
eskean jasotako diruarekin erositako 
opari bana ematen diegu zentru hauetan 
daudenei.

ESKERRIK ASKO 
BERRIRO ERE
Bukatzeko, aurtengo errepaso azkar 
honetan gure elkarteari hainbat laguntza 
eta babes eman diozuen guztioi eskerrak 
eman nahi dizkizuegu, zuek ere gurekin 
zaudetela bai baitakigu eta guretzat zuek 
ere Orkatz Abesbatza baitzarete. Bide 
batez, badakizue, kantatu eta gozatu nahi 
duen orok ateak zabalik ditu bai Orkatz 
eta bai Orkatz Txiki abesbatzetan. Eskerrik 
asko denoi eta Urte Berri On!

Orkatz Txiki abesbatzako kideak
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Urtero bezala, 2011. honetako ekintzarik 
garrantzitsuenak aipatuko ditugu:

Lehenik eta  begirune berezia diogulako,  
Arantzazuko erromesalditik etorrera 
egunean, 2011ko ekainaren 13an ospatu 
zen Ipuin lehiaketaren sari ematea izan 
zen.

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

1. maila: Maialen Errazti 
eta June Ormazabal

2. maila: Irati Goiburu eta 
Manex Ormazabal

3. maila: Unai Moran eta 
Leire Berasategi

4. maila: Oihana Pelaez eta Iñaki Galdos

5. maila: Garazi Telleria eta Elorri Rivas

6. maila: Aitor Barbatin eta Arantxa Ortiz

Beste alde batetik, apirilaren  3an,   Bertso 
jaialdia antolatu genuen. Saio bikaina 
aurtengoa ere,  Udalaren laguntzarik gabe 
antola ezina.

Beste elkarte guztiekin batera, San 
Bartolometako Paella lehiaketan ere parte 
hartu genuen naiz eta  zortea ez gure alde 
izan. San Martinetako  gazta txapelketan 
ere han izan ginen gure laguntza eskainiz.

Aipatu beharrekoa baita ere Kasinoak 
antolatutako Mus txapelketa. Hau 
azaroaren 18 eta 25ean  jokatu zen eta 
bertan, hauek izan ziren irabazle: Gorka 
Lozano eta Bernat Berasategi izan ziren 
eta bigarren postuan, Luis Arrieta eta 
Joxe Zabaleta, zorionak bi bikote hauei 
eta partaide guztiei. 

Hemen dituzue 2010eko abendutik hasi eta 2011ko 
urrira bitarteko metereologiari buruzko datu batzuk. 
Datu hauek, www.euskalmet.euskadi.net web orritik 
eskuratu ditugu:

ARGIBIDEAK

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

 

 

Abendua 2010

Urtarrila 2011

Otsaila 2011

Martxoa 2011

Apirila 2011

Maiatza 2011

Ekaina 2011

Uztaila 2011

Abuztua 2011

Iraila 2011

Urria 2011

Prez.
(l/m2)

101

41

190,4

119,9

68,4

121,1

62

79,8

45,2

43,4

49,7

T. max.
(ºC)

15,9

16,9

19,9

19,9

28,8

32,1

35,9

29,2

37,7

33,8

29,1

T. min.
(ºC)

-7,0

-3,4

1,0

-0,6

3,1

6,9

7,5

9,1

9,1

10,4

4,1

Haizea 
abiadura 

(km/h)

92,8

79,7

94,9

98,8

82,9

89,6

57,9

74,8

70,9

74,1

106,9

Hezetasun 
erlatiboa

(%)

91

92

90

90

92

92

92

91

93

92

92

PREZIPITAZIO GEHIEN EMAN ZEN EGUNA 
2011-11-05 • 67,01 l/m2

T. MAXIMOA EMANDAKO EGUNA  
2011-08-20 • 37,7º

T. MINIMOA EMANDAKO EGUNA 
2010-12-26 • -7,0º

HEZETASUN ERLATIBO HANDIENA EMANDAKO EGUNA 
2011-08-24 eta 2010-09-17 • %93

HAIZEAK ABIADURA HANDIENA HARTU ZUEN EGUNA
2011-10-24 • 106,9 km/h

Joxe Zabaleta, Gorka Lozano, Bernat Berasategi eta Luis Arrieta sariak jasotzean

ZEGAMAKO
ZENTRO METEOROLOGIKOA

ZEGAMAR 
BATASUN KASINOA
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Elkartu-Nahi txirrindulari elkartetik bi txi-
rrindu proba antolatu ditugu 2011 urtean, 
maiatzean ospatu zen XXVII Elkartu-Nahi 
Sari Nagusia eta abuztuan antolatu ohi 
dugun LXXX. San Bartolome saria. 

Horretaz gain, urtean zeha antolatu diren 
beste zenbait probatan ere ibili gara an-
tolakuntza lanetan, irailean egin zen men-
di-bizikleta txapelketan eta San Bartolo-
metan ospatu ziren haur nahiz helduen 
txirrindu probetan.

XXVII. ELKARTU-NAHI 
SARIA

Maiatzaren 21ean ospatu zen aurten txi-
rrindulari proba hau eta urtero bezala, 
jende ugari ekarri zuen Zegamara. 89 izan 
ziren guztira txirrindu proban parte har-
tzeko izena emandakoak baina hauetatik 
52 izan ziren helmuga zeharkatu ahal izan 
zutenak, gainontzeko 37ak, arrazoi bat 
edo beste dela medio, lasterketa utzi egin 
behar izan baitzuten. Zegama herri-gu-
netik abiatu ziren arratsaldeko 16:00etan 
eta pare bat orduren buruan, lehenak 
Otzaurte gainean ziren. 72km-ko ibilbide 
gogorra egiteko, bi ordu eta bost minutu 

behar izan zituzten azka-
rrenek. Helmugan lehia be-
netan gogorra izan zen eta 
azkenean Viña Ijalba talde-
ko Alain Santamariak lortu 
zuen helmugako marra le-
hen zeharkatzea. Handik 2 
segundora Ibarrola-Pipaon 
taldeko Victor Etxeberria 
iritsi zen bigarren postuan 
eta honen denbora berean, 
Intersport Irabia taldeko Lander Auza izan 
zen hirugarren postuan. 

Mendiko saria ere Alai Santamariarentzat 
izan zen eta bigarren eta hirugarrenak 
hauek izan ziren hurrenez hurren, Tim 
Roig eta Victor Etxeberria. Talderik ho-
berena eta erregularrena berriz Ibarrola-
Pipaon izan zen. 

LXXX SAN BARTOLOME 
SARIA

San Bartolome jaietako igandean urtero 
bezala San Bartolome Saria txirrindu pro-
ba ospatu zen, abuztuaren 28 goizean 
aurten. 117 Km egin behar izan zituzten 
guztira proban parte hartu zuten 96 txi-

rrindulariek. Goizeko 10:00etan abiatu zi-
ren txirrindulariak Zegamako herri-gunetik 
eta Goierriko herri gehienak behin edo 
gehiagotan zeharkatu ondoren, hiru ordu 
eskas geroago Zegaman ziren lehenak. 
Bi ordu eta berrogeita hemeretzi minutu 
behar izan zituzten lehen bost txirrindu-
lariek ibilbidea egiteko eta sprint estuaren 
ostean, norbait lehenengo izan behar eta 
Caja Rural taldeko Jordi Simon izan zen 
txapela janztea lortu zuena. Bigarren eta 
hirugarren postuetan, irabazlearen den-
bora berean Camargo-Ferroatlantica tal-
deko Jose Manuel Gutierrez eta Hirumet 
taldeko Egoitz Murgoitio izan ziren hurre-
nez hurren. Talderik erregularrena berriz, 
Lizarte izan zen eta Camargo-Ferroaltlan-
tica eta Caja Rural izan ziren bigarren eta 
hirugarren hoberenak. 

San Bartolome Sariko txapela eskuratzeko lehian

Eskolak, ikasturte baten ondoren, funtzio-
namendu edo martxa onean jarraitzen du 
eta zegamar hauek parte hartzen dute 
bertan: Gorka eta Iratí Arizkorretak, Ge-
rardo eta Miguel Angel Ramirezek, Unai 
Berasategik, Bruno Carvahlok, Joseba 
Azurmendik, Iñaki Galdosek, Itsaso Bera-
sategik, Jone Oiarbidek, Oihane Pelaezek, 
Oihane Telleriak, Hodei Barbarinek, Alain 
Lucasek eta Manex Ormazabalek.

Aizkorri Futbol Taldeko infantil mailako tal-

dean zegamar hauek daude: Luis Sodupe 

(entrenatzailea), Joseba eta Andoni Matu-

rana, Aitor Barbarin eta Alvaro Ramos.

Aizkorriko F. T. kadeteen mailan hauek 

dira dauden zegamarrak: Lander Irastor-

za, Xabier Azurmendi, Iban Matxinandia-

rena eta Andres Lucas (entrenatzailea).

Halaber, aipatu, Aizkorri F.Tak badue-

la kadete mailako nesken ekipo bat ere, 

eta aurten bertan Oriana Pardo herritarra 

dabil Lierni Ortiz herritarraren zuzenda-

ritzapean. Honekin, zegamarroi Aizkorri  

F.Tan parte hartzeko gonbitea luzatu nahi 

dizuegu. Taldeari buruzko informaziorik 

nahi izanez gero, www.goierrift.com 

webgunean topa dezakezue. 

Aizkorri futbol taldeko kadeteakAizkorri futbol taldeko infantilak

ELKARTU NAHI
TXIRRINDULARI ELKARTEA

AIZKORRI FUTBOL TALDEA



2011 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 5756 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2011 2011 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 5756 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2011

KZ GUNEA

KZgunea zentroen euskal sare publikoa 
Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Ad-
minsitrazio Saileko Informatika eta Teleko-
munikazioen Zuzendaritzara atxikita dago. 
Sarea 2001. urtean sortu zen, Euskadi In-
formazioaren Gizartean Plana 2002-2005 
(EIGP) medio; planean ekimen ugari jaso-
tzen ziren euskal gizartea Informazioaren 
Gizartean sartzera zuzentzearren. 

Alfabetatze digitaleko proiektu honek ha-
siera-hasieratik izan du Euskadiko Udalen 
Elkartearen (EUDEL) laguntza Euskadiko 
udalerri guztietan IKTen prestakuntzarako 
eta erabilerarako zentro publikoen sarea 
abian jartzeko.

Gaur egun, KZgunea sareak erregistratu-
tako 350.000 erabiltzaile baino gehiago 
ditu; horietatik 250.000 baino gehiagok 
jaso du Interneten inguruko trebakuntza 
lehen aldiz. Gehienak emakumezkoak, 
langabetuak eta adinduak izan dira; hau 
da, teknologia berrietatik urrunen dauden 
sektore sozialetako kideak.

PESIren lehen indarraldia amaitzearekin 
batera, Eusko Jaurlaritzak Informazioaren 
Gizartea bultzatzen jarraitu du PESI 2010: 
Euskadiko Agenda Digitala izeneko biga-
rren plana onartu arte.

EIGP 2010en arabera, KZgunea zentroen 
sarea azpiegitura garrantzitsua da, “izan 
ere, hasiera batean barneratze digitalaren 
alorrean txertatzea baldin bazuen helburu, 
egun, hedapena eta kapilaritatea dela eta, 
herritarrei eta enpresei zuzendutako (batez 
ere txikiei) irismen zabaleko jarduerak gau-
zatzeko plataforma bikaina osatzen du”.

Gainera, plan berriak Kzgunea sarea “Herri-
tar Aktiboen” alorrean sartzen du. “Barne-
ratze” atalean aipatzen du KZgunea sareak 
muga digitalaren kontrako tresna izaten 
jarraituko duela; izan ere, “talde zehatzak, 
hau da, 55 urtez gorakoak, emakumeak 
eta langabetuak Informazioaren Gizartea-
ren oinarrizko zerbitzuen erabileran treba-
tzea ahalbidetu du”. 

KZgune bat, herritarrak Internet erabil-
tzen eta Sarean nabigatzen doan ikasteko 

beharrezko instalazioak dituen zentro pu-
blikoa da.

Espazio fisiko honetan herritarrak honako 
zerbitzu hauek aurkitzen ditu: 

 •  Interneteko prestakuntza eta sarde-     
  ikastaroak.

 • Administrazio elektronikoa ikasta-  
  roak. 

 •  Web aplikazioak eta Web sozialari   
  buruzko ikastaroak.

 •  Arlokako mintegiak eta onura infor-  
  matikoak mikroikastaroak.

 • Elkarteentzako (komunitate birtua  
  lak) web orriak diseinatu eta  
         gordetzea. 

 • Mikroenpresei zuzendatuko  
          ikastaroak.

 • Sinadura digitala duen txartel  
         elektronikoak bideratzea.

 • Guneko erabiltzaile bakoitzari pres-  
  takuntza edo laguntza ematen  
         dioten dinamizatzaileak. 

Erabiltzaileek gainera honako elementu 
hauek dituzte: 

 •  Sarean nabigatzeko ordenagailuen   
  azpiegitura bat.

 •  Posta elektronikoko kontu bat.

 • Proiektuko atari honetako  
          zerbitzuak: www.kzgunea.net

 Zegaman 2002ko urriaren 16an ireki zen 
KZgunea, Kultur etxean hain zuzen ere.

Gaur egun, asteartetan (hilabete batean 
goizez, 9:00etatik 13:00etara, eta beste 
batean arratsaldez, 16:00etatik 20:00eta-
ra) etortzen da erabiltzaileek dituzten za-
lantzak argitu eta mintegiak (gai ezberdinei 
buruzko ikastaro motzak, ordu bat edo 
biko iraupena dutenak) ematera. Tuto-
rearen bisita egunei eta mintegie buruzko 
informazioa sarrerako iragarki-taulan eta 
mahai gainean  aurkitzen dira eguneratuta 
edo www.kzgunea.net  web orrian Zen-

KZGUNEKO ERABILTZAILEAK 
SEXUAREN ARABERA

Emakumezkoak
Gizonezkoak

59,22% 40,78%
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TARTEA
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ERABILTZAILEAK 
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2011 urtean, 3 odol emanaldi izan ditugu 
herrian. Lehen emanaldia, urtarrilaren 8an 
izan zen eta bertan 50 pertsonak eman 
zuten odola, bigarrena berriz maiatzaren 
16an burutu zen eta bertan 45 izan ziren 
odola ematera hurbildutakoak.Hirugarrena 
eta aurtengoz azkena, irailaren 19an izan 
zen eta 42 emaile izan ziren. 

Urriaren 23an Lazkaon Goierriko Odol 
Emaileen eguna ospatu zen eta bertan, 
Zegamako hiru odol-emaileri saria eman 
zitzaien. Begoña Olarte eta Joxe Manuel 
Etxaidek, 25 emanaldi burutzean eman ohi 
den diploma jaso zuten oroigarri gisa eta 
Mari Karmen Arrietak berriz, 40 emanaldiri 
dagokion intsignia. Zorionak hirurei!

Odol emaileen elkartetik, odola ematera 
etortzeko gonbitea luzatzen dizuegu herritar 
guztioi, odol premia handia baitago. Zegamar odol emaileak

ODOL EMAILEEN ELKARTEA

Juan Mari Ormazabal, Joxe Manuel Etxaide, 
Mari Karmen Arrieta eta Begoña Olarte

truak/Zegama aukeratu eta bertan ager-
tzen da informazioa.

 Baina Kzgunearen zerbitzua ez da muga-
tzen tutorea dagoenera bakarrik. Liburute-
giko ordutegian joan ezkero, astelehenetik 
ostiralera 16:30etatik 18:30etara, Kzgu-
neko zerbitzua eralbitzeko aukera egongo 
da. Hori bai, aurrez Kzguneko erabiltzaile 
izan behar da. Norbait oraindik Kzguneko 
erabiltzaile ez bada eta bertako zerbitzuak 
erabili nahi baditu nahikoa du bertan aur-
kituko duen inskripzio orria betetzea eta 
atzealdean sinatzea, hori bai 16 urte izatea 
beharrezkoa da (16 eta 17 urtekoek kzgu-
neko erabiltzaile izateko gurasoek sinatu-
tako baimena entregatu beharko dute). 

Honekin tutoreak bere datuak KZgunea-
ren sarean sartuko ditu eta berarekin ha-
rremanetan jarriko da erabiltzaile izena eta 
pasahitza emateko. Aurrez erabiltzaile den 
pertsona bat KZgunera joan eta ez bada 
bere datuez gogoratzen Lazkaoko KZgu-
nera 943087929 edo Beasaingo KZgune-
ra 943086987 telefono zenbakietara dei-
tu eta bere NAN zenbakiarekin emango  
zaizkio.

 KZgunearen historia eta erabilerari 
buruzko informazioa eskaini ondoren gus-
tatuko litzaidake gaur egungo Zegama- 
ko Kzgunearen egoera zenbakitan  
adieraztea:

 9 urte pasa ondoren Zegamako KZgu-

nean 206 pertsonek eman dute izena. 

Erabiltzaileen %59,22 emakumeak dira 

eta %40,78 gizonezkoak.

Erabiltzaileen lanbideari buruzko datuak 

berriz ondokoak dira: %40,29 langilea 

da, %10,88 etxekoandreak dira, %19,42 

langabetuak dira, %19,90 ikaslea da eta 

%9,71 berriz erretiratua da.

KZguneari ematen zaion erabilera berriz, 

gehienbat informazioa bilatzeko eta ko-

rreo elektronikoa kontsultatzeko izaten 

da, gaur egungo egoeran lana topatzeko 

ere erabiltzen da.

Informazioa bilatzeko www.google.com orrialdea da erabiliena. 
Korreo elektronikoari dagokionez berriz, www.yahoo.es www.
hotmail.com eta www.kzgunea.net orrialdeak erabiltzen dira. Lana 
bilatzeko www.redtrabaja.es www.lanbide.net www.infoempleo.
com  eta www.infojobs.net  Honetaz aparte atzerritar batzuk 
beren herrietako albisteen berri izateko ere erabiltzen dute KZguneak 
eskaintzen duen Interneten nabigatzeko zerbitzua. 
Bestalde Kzguneko arauak aipatu nahiko nituzke eta aldi berean 
jendeari arau horiek errepestatu ditzan eskatuko nieke. Arauak 
ondorengoak dira:
 • Eguneko bost orri inprimatu daitezke.
 • Nabegatzeko denbora 45 minutukoa da.
 • Debekatuta dago txateatzea eta jolastea.
 • Debekauta dago, ageriko eduki sexualak dituzten orrietan   
  sartzea,  delitu ekintzak bultzatzen dituztenetan sartzea, edozein arlotan indarrezko legeria betetzen ez duten web orrietan   
  sartzea eta arrazakeria, xenofobia edo bortizkeira sustatzen dituzten orrietan nabegatzea.
 • Usb memoriak ezin dira erabili eta musikarik ezingo da entzun.
 • Lan egiteko tokia denez, ixiltasuna eskatzen da, ondorioz mobiletik ere ezingo da hitzegin.

KZGUNEAN NABIGAZIOA
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2011ko abendua iristearekin batera atzera 
begirada bat bota beharrean gaude. Egia 
esan eraman duen abiada ikusita atzoko 
egunari begira gaudela dirudi. 

 Urte honetan gure elkartean egin zen 
lehen ekintza otsailaren 26an egin zen, 
urteari ongi etorria emateko elkarteko 
anaikidetza afaria egin genuen.    

 Ekainaren 18an elkarteko batzarra ospatu 
genuen. Aurten bokal bat soilik aldatzea 
tokatzen zen, Lorenzo Izagirreren ordez 
Ignazio Otaegi aukeratua izan zelarik. 

 Uztailaren 23an, udaren hasiera ospatzeko 
aitzakiarekin elkarteko lagunarte  afaria 
egin  genuen, giro  onean igaro zena. 

 Aurten Ameztiri tokatu zitzaion elkarte 
arteko mus txapelketa antolatzea, 
uztailaren 26an erabaki zen nortzuk izango 
ziren elkarteen arteko txapeldunetatik 
txapeldunak. Irabazleak Aitor Azurmendi 
eta Mikel Goiburu izan ziren, Gorka 
Lozano eta Aitor Garaiar txapeldun orde 
geratu zirelarik.

 Urriaren 26an, eta urte amaierako afari 
moduan, berriro ere elkartekide guztiak 
bildu ginen afari goxo baten aitzakian.

 Abenduaren 3an berriz, Amezti elkarteko 
X. Mus Txapelketa ospatu zen.

Orain arteko ekintza hauez gain, herri 
mailan ere zenbait ekintzetan parte 
hartu dugu urtero bezala, Sagardo eta 
sardina jatean, San Bartolometako 
paella lehiaketan, San Martinetako gazta 
banaketan… baita Aizkorriko Lagunen 
egunean egin zen festan ere.

Urtea konturatu ere egin gabe pasatu 
zaigu. Hurrengo urterako ere zenbait 
ekintza prestatzen saiatuko gara.

ZORIONAK ETA 

URTE BERRIO ON 

ZEGAMAR GUZTIOI!!!

2011. urtean zehar ere Amezti Mendi 
Elkartetik hilabetero Euskal Herritik zehar 
mendi irteerak antolatu ditugu.

Urteari hasiera emanaz, urtarrilean 
Degurixan izan ginen. Oñatiko Araotz 
auzotik barrena abiatu ginen eta Andartoko 
gainaren azpitik, bertan kokatuta dauden 
larre bikainak ezagutu eta zapaltzeko 
aukera ezin izan genuen galdu, urteko 
sasoi honetan ez ohikoa den eguraldi 
eguzkitsu bat bide lagun izan genuelarik.

Otsailean, Aitxuri Herri Eskolako ikasleekin 
bateraturik egin genuen irteeran hain 
zuzen ere, Murumendi alderuntz egin 
genuen bisita. Beasaingo sorgin ezaguna 
zen Mariren bizi lekutik Pagorriagara joan 
ginen. Hau Beasain eta Azpeitia artean 
kokatua dagoen baserri bat da, non bertan 
animalia ezberdin asko ikusteko aukera 
izan genuen, horien artean oreinak. Gainera Amezti Mendi elkarteko kideak Burdinkurutzetako lepoan

AMEZTI
ELKARTEA

AMEZTI MENDI ELKARTEA

Gorka Lozano, Mikel Goiburu, Aitor Azurmendi eta Aitor Garaiar mus txapelketako finenak.
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bertako jabe den Agustin Linazasorok 
antzinako kontakizun ezberdinen berri 
eman zigun.

Martxoan, Urola bailaran egon ginen. 
Legazpi inguruan dagoen Korosti mendian 
aurrena eta tontorrik tontor Arrola 
menditik pasatuz Lakiolako baserrietatik 
behera Legazpira jaitsi ginen. Nahiz eta 
udaberriaren atarian egon, neguko azken 
ostikaden seinale gisara-edo, Korosti eta 
inguruetan oraindik elur aztarnekin topatu 
ginen.

Apirilean ekitaldi bikoitza antolatu genuen. 
Lehenik Aitxurikoekin Iruñako  “Rokopolis” 
eskalatzeko gunean izan ginen, non 
haurrek eta hain haur ez direnek, bere 
“peripeziak” eginez izugarri egun polita 
iragan zuten. Apustuak ere egin genituen, 
horrelako entrenamendu saioekin ea nor 
izango zen Zegamako kanpandorrera 
eskalatuz hurrena igoko zen ausarta, 
orain hogeitabost bat urte beste goerritar 
batzuek egin zuten modura.

Bigarren irteeran, Bizkaia aldera bideratu 
genuen brujula, oraingoan bertako tontor 
ezagunena den Anbotori gain hartuz. 
Urkiolako San Antonio Santutegitik egin 
genuen itzulia eta bertan kokatua dagoen 
harriari itzuliak emateko aukera ez genuen 
alperrik galdu; bakoitzak jakingo du zer 
eskakizun egin zuen birak ematerakoan.  

Hurrengo hitzordua Erniorekin izan genuen 
maiatzean. Tolosako Urkizu auzotik 
abiatu ginen eta  Erniozabaldik iraganez 
Ernio gainean dauden gurutze sortarekin 
topatu ginen. Erreumaren aurkako 
burdinezko uztai biribilak gorputzetik 
pasatu, hamaiketakoa egin eta Zelatunera 
jaitsiz, Errezil eta Albiztur inguruetatik egin 
genuen itzulia.

Hilabete bukaeran urte oro bezala, buru-
belarri maratoiaren antolakuntzan ibili 
ginen. Lan talde bakoitzak dagoeneko 
finkatuta dituzte heuren lanak: aste bete 
aurretik ura eramateko zita Aizkorrirekin, 
ibilbide markaketa, jan-edanen antolaketa, 
irteera – helmuga antolaketa, etab.

Aurtengoan ere dena primeran joan 
zen eta bai, parte-hartzaile, ikusle, 
antolatzaileek hitz ederrak esan dituzte 
lasterketaren inguruan. Amezti elkartearen 
izenean eskerrik beroenak guztia horrela 
ateratzen laguntzeagatik. Denon artean 
eginiko lanaren fruitua da berau.

Arabarekin ahaztu gabe, ekainean 
Valderejo parke naturala bisitatu genuen. 
Lalastratik abiatuz   Burgosko probintzian 
dagoen Herran herriraino ia-ia ailegatu 
ginen Puron ibaiaren ertzetik barrena. Han 
buelta hartu eta pixkatera hamaiketako 
goxoa egin ondoren, Ribera deitzen zen 
eta sasiak hartua daukan herri batetik 
iraganez San Lorenzoko ermitara igo 
ginen, bertan bazkadu  eta gainez gain 
iparraldera jo eta Lahoz herriskatik itzuli 
ginen irteera puntura.

Egunari amaiera emateko turismo piska 
bat egin genuen. Lehenik  Villanañen 
kokatua dagoen aintzinako Varona 
dorretxea bisitatu (giatu gintuen azken 
Varonatarra nork ez dugu gogoan? Gure 
Patxiri isilik eutsi ezinik entzun genituen 
haren histori-azalpen zehatzak), gero 
Añanako gesaltzan gatza nola egiten 
duten ikusi eta ondoren han bertan, 
soberan geneuzkan jan edanekin afaldu 
oso giro atseginean.

Uztailari hasiera Aizkorriko Lagunen 
Egunarekin eman genion. Batzuk 
kaletik oinez abiatuz eta beste batzuk 
(koldarrenak) Aldaolatik. Aizkorrin elkartu 
ginen kaba koparekin  “txin-txin”eginez. 
Uztail bukaeran iazko urtean hasi genuen 
“Orhitik itsasora” txangoarekin jarraitu 
genuen. Iratiko txaboletatik barrena, 
Burdingurutzetako gainetik iraganez, 
Ibañeta arteko ibilbidea osatu genuen, 
nahiz eta eguraldi kaxkarra medio, bidean 
aldaketa txiki batzuk egin beharra izan.

 Irteera honetan Behe Nafarroan Garaziko 
azoka, Zuberoan Mauleko gaztelua, 
Atharratze, Aramits, Barkoxe eta beste 
zenbait herri ezagutzeko aprobetxatu 
genuen. Bukaera Orreagan eman 

genion Donejakue bidearen abiapuntu 
ohikoenetakoa den honetan bazkalduz.

Abuztuko oporraldiaren ondoren irailean 
beste 2 irteera izan genituen. Lehenean 
Lizarrustitik abiatuz Lareoko urtegitik 
igaroz Enirioko etxolen gainkaldetik 
Alotzako iturriraino joan ginen.

Paraje zoragarri hartan ur trago bat egin 
eta beheraka beheraka Larraitza iritsi 
ginen, horrela Aralarren zati eder bat 
zeharkatuz.

Bigarrenean Arabar Errioxan izan ginen 
Gasteiz eta Sabiñanigoko mendi elkarteko 
kideekin elkarturik. Eltziegotik abiatu eta 
bertako mahastietatik zehar Villabuenan 
amaitu genuen txangoa. Ondoren, upategi 
batean  bazkaldu eta bertako ardoa 
dastatzeko aukera ezin genuen galdu. 
Kalitate oneko uzta izan dela ez dago 
dudarik eta horren seinale itzulerakoan 
autobusean ekarri genuen umore ederra.

Urrian Zumaia eta Deba bisitatu 
genituen, Flysch bezala ezagutzen den 
itsas ertzeko ibilbidea, non itsasoa eta 
mendia hain gertu izanik, urak urteetan 
zehar bertako harkaitzetan eragindako 
higadurak, paisaia, benetan ikusgarriak 
bilakatu dituen. Gainera urri bukaeran 
Amezti Mendi Elkarteko partaideok afari 
bokadutxoa antolatu genuen, datorren 
urterako mendi irteeren egutegia antolatu 
asmotan eta lagun arteko giro ederra 
suertatu zen mahai inguruan.

Azaroan Zegamatik Mutiloara bidea egin 
genuen Barbaristik barrena Larraondotik 
aurrera. Eguraldiak batere lagundu ez 
arren eta aterki eta txubaskeroak gainetik 
kendu gabe ibili behar izan, ez ginen 
ikaratu. Bertan salda beroa hartu, gosari 
legea egin ondoren berriz herrirako itzulian 
jardun genuen.

Abenduan urte guztian egindako irteeren 
argazkien erakustaldia egin dugu eta 
Aitxurikoekin Ameztin iaz jarri genuen 
postontzia bisitatzera joan ginen, non 
itzulerakoan Urretane baserrian bertako 
Patxik eta “Jose mutilok” ematen diguten 
hamaiketakoa ohitura ezinbestekoa 
bilakatzen ari den.

Abenduan eta urtero bezela 2012 urterako 
mendi federatu txartelak ere egin ditugu.

Urteari amaiera emateko Aizkorrirekin 
dugu zita abenduaren 31rako. Bertan, 
aurreko urtetik kaba freskatzen utzia 
daukagu. Beraz, badakizue, dastatu nahi 
baduzue, zain izango gaituzue.

2012 urterako ere irteera eder askoak 
prestatzen ari gara eta ea animatzen 
zareten gurekin batera konpartitzera.

URTE BERRI ON!!!Mendizale elkateko kideak eta Aitxuriko ikasleak Iruñeko rokodromoan
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URTE BIRIBILA!

Urte biribila izan da Tartaloetxe Kultur 
Elkartearentzat 2011. urtea. Urteroko 
moduan, lerro hauetan jasotzea merezi 
duten ekintza ugari antolatu eta egin 
ditugu. Nahiz eta beti ekintza beretsuak 
egin, denboraren poderioz ohitura 
bihurtzen ari dira gure herrian; herritarren 
geroz eta parte hartze handiagoa dute 
eta hori pozgarria eta biribila da guretzat. 
Biribila, gure elkarteko bazkideek lehiaketa 
ezberdinetan izan duten zortea bezalaxe! 
Zertaz ari garen? Datozen lerroak irakurri 

besterik ez duzu…

GABONETAN GAZTINAK
Sua piztu, gaztainak danbolinean sartu 
eta itxarotea besterik ez dago neguko 
iluntze hotzenak goxatzeko. Hori da Urte 
Zahar egunean egin ohi duguna. Herriko 
plazan sua piztu eta munduko txoko 
ezberdinetara berotasuna bidali nahi 
izaten dugu. Gaztaina jana eginez herrian 
ez ditugun preso eta iheslariak izaten 
ditugu gogoan. Urte zaharra amaitu eta 
berriari ongi etorria eman Arkaitz, Inma, 

Idoia eta Gurutzez gogoratuz.

SEGURAKO IPARRA 
HEGOAN SARIDUNAK!
Urtero tartetxo bat eskaintzen diegu lerro 
hauetan gure bizilagunei. Iparra eta hegoa 
elkartzen dituen festara gonbidatzen 
gaituztela jada urte asko dira eta zegamar 
on moduan, herria leku onean uztera 
joaten dira Tartaloetxeko ordezkariak. 
Sukaldaritza lehiaketa ospatzen dute 
bertan. Aurtengoan jaki goxoenak Aritz 
Agirre eta Janire Arrondo zegamarrenak 

izan dira. Zorionak!

TARTALOETXE EGUNA
 Maiatza inguruan elkartearen eguna 
ospatzen dugu aspaldidanik. Hau 
ere egun biribila izaten saiatzen gara. 
Aurtengoan herri kirolekin hasi genuen 
eguna. Eguraldi txarra zela eta, herriko 
plazan egin ordez, Aitxuri Herri Eskolako 
patioan bildu ziren kirolari eta ikusleak. 
Joxe Mari Esnaola (Txapas), Ander Lasa 
(Koa), Jose Luis Perez (Kalderete) eta Migel 
Mari Esnaolak hartu zuten parte besteak 

beste. Ikuskizunaz 
gain, Inaxio Flores 
ziordiarrari omenaldi 
xume bat ere egin nahi 
izan genion urtero egun 
honetan ematen digun 
laguntzagatik. Oroigarri 
moduan Iker Zubeldia 
(Txapi) herritarrak eta 
bazkideak egindako 
bertso bat idatzitako 
plaka bat oparitu genion Inaxio Floresi. 

 Herri kirolak amaitu ostean, bertso triki 
poteoa izan genuen Esne Zopak bikote 
ezagunarekin eta Gorka Maiz eta Endika 
Igartzabal bertsolari gabiriarrekin. Eta 
eguna bukatzeko, urteroko moduan afari 
eder bat egin genuen barrikotearekin 
eta Esne Zopak eta bertsolariek alaitua. 
Sekulako giroa sortu zen afarian eta oso 
gustura egon ginen bertan ordu txikiak 
arte. Azkenean egun biribila izan zenez, 

eskerrik asko lagundutako guztiei. 

SAN BARTOLOMEETAKO 
PAELLARIK ONENA!
Tartaloetxeko Anartz Goia eta Karlos 
Zuñigak prestatutako paella izan da 
onena aurtengoan! Parranda handirik 
egin gabe, fin ibiliko ziren gure elkarteko 
kideak herriko jaietan ondoren sukaldean 
egiteko. Itxura onaz gain, zapore oso ona 
omen zuen bikote honen platerak. Ea 
noiz prestatzen duten herritar guztiontzat 
paella erraldoia!

ROKY ETA ZUBIK JANTZI 
ZUTEN TXAPELA
Orain dela bi urte bezalaxe, aurtengoan 

ere Aitor Azurmendik (Roky) eta 

Joseba Zubizarretak (Zubi) jantzi zuten 

Tartaloetxeko XIX. Mus Txapelketako 

txapela. 29 bikotek hartu zuten parte eta 

zortzi bikote sailkatu ziren finalerako. Fermin 

Mazkiaran (Maxki) eta Pello Arrizabalaga 

(Urretane) izan zituzten aurkari. Hirugarren 

postuan Gorka Lozano eta Bernat 

Berasategi geratu ziren. Bi ostiral gauetan 

jokatu zen txapelketa eta giro bikaina egon 

zen muslarien artean. Aurtengoan gainera, 

errekor guztiak hautsiz 4 emakumek hartu 

zuten parte: Iratxe Ormazabal, Mari Jose 

Zurutuza, Nagore Arrieta eta Maitane 

Otaegi. Ea datorren urtean gehiago 

animatzen zaizkigun. Finalera sailkatutako 

bikote guztientzat izan ziren sariak herriko 

komertzio, enpresa, taberna eta abarri 

esker. Mila esker denoi.

TARTALOETXE 
KULTUR ELKARTEA
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Joseba Zubizarreta eta Aitor Azurmendi irabazle mus txapelketan,  Fermin Mazkaiaran eta Pello 
Arrizabalaga berriz txapeldun orde

Giro bikaina Tartaloetxe egunean
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Azken hamarkada honetan bezala, 
zenbait zegamar haur eta gaztek pilotan 
jolasten jarraitu dute 2011 urtean. Haurrei 
dagokienez 20 bat  lagun dabiltza Luis 
Mari Arrieta eta Unai Atxaren gidaritzapean 
eta federatuak Juan Mari Gereñuren 
agindupean. Lerro hauetatik eskerrak 
eman beharrean gaude, urteetan egiten 
ari diren lanagatik eta beraien jakituria 
irakasteagatik.

2011ren amaiera honetan federaturik 
dabiltzan gazteak honakoak dira: 
Josu Oiarbide, Iñigo Suarez, Iban 
Matxinandiarena, Felix Conde, Alfredo 
Chorens, Beñat Azketa, Unai Atxa, Estebe 
Ariznabarreta eta Unai Agirre.

Aurten lorturiko emaitzei dagokienez, 
beraiengan genituen esperantzak 
baieztatuz, Beñat Azketa beasaindarrrak 
eta Unai Atxak burutu duten urte oparoa. 
Jubenil mailan jolastu dituzten txapelketa 
guztietan punta-puntan ibili dira eta 
horien adibide dira Udaberri txapelketan, 
Añorgan, Getarin eta Olaztin lorturiko 
garaipenak. Hauez gain Oñatin binaka 
eta Udaberri txapelketako banakako 4 
t’erdiko txapelketan azpi-txapeldun izan 
dira. Irailetik aurrera nagusien mailara pasa 

dira eta 3. mailako Gipuzkoako Elkarteen 
arteko txapelketan finalerdietarako 
sailkatuta daude. Ea zortea lagun duten 
eta aurtengo emaitzak berdintzeko gai 
diren. Zorionak egindako lanagatik!!

Gainontzekoak ere maila polita eskaintzen 
ari dira. Josu Oiarbide ekaina bitartean 
infantila izanik eta Xabier Azurmendirekin 
bikotea osatuz lorturiko emaitzen 
ondorioz, Gipuzkoako hautatuen arteko 
txapelketa batean parte hartzeko deitua 
izan zen. Xabier Azurmendik, futbolean 
duen zaletasuna eta trebetasuna dela eta,  
bertan zentratzea erabaki du momentuz, 
bi kiroletan egin dezakeen maila garbi utzi 
ondoren. Orain aldiz, Josu, Iñigo Suarez 
“erdi zegamarrarekin” ari da bikotea 
osatuz estreinatu berri duten kadete 
mailan. Momentuz mailari neurria hartzen 
dabiltza  eta ez da gutxi egiten ari diren 
lana.

Iban Matxinandiarenak ere kadete 
mailan jardun du. Bikoteka segurarrekin 
bikotea osatuz txapeldunorde gelditu zen 
txapelketa batean eta urtearen bigarren 
zatian maila itzela ari da eskaintzen. 
Nafarroan Felix Conde elgoibartarrekin 
bikotea osatuz finalerdietarako sailkaturik 

dago eta Udaberri txapelketan banakako 
mailan ere bai. Agian idatzi hau argitaratzen 
denerako garaipenen bat gehiago lorturik 
izango dute. Bejon deiola mutilari eta segi 
dezala horrelako maila ematen, etorkizun 
oparoa izan baitezake.

Taldeko “nagusienek” ere merezi dute 
aipamen bat. Estebe Ariznabarreta eta 
Unai Agirreri buruz ari gara. Biek ere buru 
belarri jardun dute urte guztian pilotan 
eta joaten diren lekura joanda ere, beti 
uzten dute zer esana. Estebek duen klase 
eta  dotorezia aipagarriak dira eta Unaik 
partidu oro ematen duen bere %200 ere 
bai, non bere ahalegin eta grinak ikusleak 
bereganatzen dituen.                   

Ea guztiek horrela jarraitzen duten eta agian 
zortea lagun, bakarren batek sorpresa 
pozgarriren bat eman eta goragoko jauzia 
ematen duten.

Bukatzeko, Tartaloetxe Pilota Elkartetik, 
Gabonak ondo igaro ditzazuen eta 2011 
zoriontsu bat opa dizuegu herritar guztioi. 

ZORIONAK ETA 
URTE BERRI ON!

TARTALO-ETXE 

PILOTA ELKARTEA
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Mus txapelketako irabazleak

Zegamako gazte pilotari federatuak Badu etorkizunik pilotak

AZAROAN TXAKOLINA
San Martin eguneko txakolin dastatzea ere arrakasta 
izaten duen ekintza da gurean. Urtez urte edalontzi 
gehiago eskatu behar izaten ditugu egun honetarako. 
Lauzpabost txakolin ezberdin dastatzeko aukera izan 
zen aurtengoan ere. Ehun lagunetik gora hurbildu ziren 
elkarteko ate parean egiten den festatxora. Tartaloetxeko 
agendatik ezabatu ezin den ekintza dela argi geratu da 
beste behin.

Hauexek izan dira 2011. urteak jaso dituen ekintzak. 
Urte biribila ezta? Ea hurrengoa ere halakoxea den! Urte 
berri on!

Anjel Irigoras eta Mari Jose Zurutuza Tartalako muslari onenak
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SAN MARTIN PARROKIA

BATAIOAK

Bataioak hiru txandatan ospatzen 
dira, Jesusen bataioaren festa egu-
nean (Errege festaren ondorengo 
igandean), Pazko bigarrena igan-
dean eta irailaren igandeetako 
batean (gurasoek aukeratzen du-
tenean). Elkartean ospatzeak ga-
rrantzia eta emozio berezia du beti, 
denok arduradun garela adieraziz. 
Hauek dira aurten bataioa hartu du-
ten hamalau haurren izenak:

•  Orhi Altzelai Muguruza
•  Paule Galdos Imaz
•  Amets Izagirre Ugartemendia
•  Udane Inza Rodriguez
•  Mara Gallego Monroy
•  Ekaitz Urbitarte Aloa
•  Ander Otaegi Vidal
•  Natale Jimenez Arrieta
•  Heber Martin Goikoetxea
•  Jare Urbizu Rodriguez
•  Eneko Otegi Ariztimuño
•  Itziar Zabaleta Delgado
•  Antton Iraola Ruiz
• Aratz Alustiza Egea

Honelako ospakizunak beti dira 
alaiak, bizi berri baten hasierak poz 
handia sortzen du familiarengan eta 
guztiongan. Zorionak guraso guz-
tioi!

LEHENENGO JAUNARTZEAK

Aurtengo urtean zazpi umek ospatu 
dute lehenengo Jaunartzea. Hauek 
izan dira:

•  Oihane Pelaez Parra
•  Izaskun Malkorra Rodrigo
•  Maialen Martin Goikoetxea
•  Iñaki Galdos Urbizu
•  Joseba Azurmendi Sancho
•  Bruno Vega Carvalho
•  Egoitz Rivas Larrea

Egun zoragarria benetan, gure 
umeen alaitasunak dena apaindu 
zuen eta eguraldi eder baten lagun-
tzarekin distiratsu gertatu zen guz-
tia. Beti bezala, umeen alaitasunak 
hunkituta jarri gintuen eta emozio 
faltarik, pozezko malkoak barru, ez 
genuen izan. Animo eta zorionak 
guztioi eta segi jator izaten.

EZKONTZAK

Parrokiaren inguruan (leku ezberdi-
netan) lau ezkontza ospakizun izan 
dira. Herritar ez direnen ezkontzak 
ere izan dira, adibidez bat Urbiako 
baselizan.

•  Gorka Agirre Txoperena eta Amaia 
Aizpeolea Alustiza (Otzaurteko ermi-
tan)

•  Xabier Mujika Olaetxea eta Oiha-
na Zubizarreta Otaegi (Otzaurteko 
ermitan)

• Joseba Osinalde Gurrutxaga eta 
Idoia Gonzalez Arana (Otzaurteko 
ermitan)

•  Jabier Alustiza Urkiola eta Aintzine 
Egea Gonzalez (Urbiako ermitan)

Maitasunaren bidea zoriontsu izate-
ko aukera ederrena da. Onena opa 
dizuegu eta zorionak guztioi!

HERIOTZAK

Aurtengo urtean hildakoen zerrenda 
hauxe dugu:
•  Sabino Zabaleta Zabaleta
•  Francisca Larrea Asurmendi
•  Sinforoso Alzola Murgiondo
•  Miren Arantzazu Ormazabal Mujika
• Fermin Larrea Gorrotxategi

• Eustakia Escudero Garziarena

• Kandido Aizpeolea Muñoa

• Andres Larrea Mendizabal

• Mercedes Berasategi Asurmendi

• Joakina Arana Larrea

• Anizeto Gorospe Zabaleta

• Jose Manuel Arizkorreta Elarre

• Kaietano Mujika Etxeberria

• Francisca Berasategi Arrizabalaga

• Manuela Aldalur Jauregi

• Maritxu Azurmendi Zabaleta

• Maria Goia Gorospe

• Juan Agustin Ibarburu Arruabarrena

• Felisa Ormazabal Gorrotxategi

• Felipa Arrieta Arrieta

Itxaropenak eta fedeak eraginda 
gero arte esanez ospatu genuen 
gure senideen agurra. Jainkoak di-
gun maitasunaren zerrendan seguru 
daudela sinesten dugu! Agur eta 
bakean goza dezatela!

Eta honela amaitzen dira parroki in-
guruan izan ditugun ekintza eta os-
patzeak. Barkatu norbait zerrendan 
jarri gabe edo zerbait gaizki idatzi 
izan badut

BAKE ETA ON GUZTIOI!

Bittorio Zabalgojeaskoa
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Aurten ere hementxe gaituzue 2011an 
Gazte Herexa elkarteak izan duen ibilbidea 
kontatzeko. Hasteko, esan behar dugu 
Gazte Herexaren barruan jende berria 
sartzen ari zaigula, bertako gazteak, 
alegia. 

Urte honetako lehen ekintza martxoan 
burutu genuen, urtero bezala inauteriak 
ospatu genituen herrian bertan. Festari 
hasiera emateko triki poteoa egin genuen 
bertako Oier eta Joseba trikitilariekin, tripa 
betetzeko garaia iristean Ostatura joan 
ginen eta bertan ederki eman ziguten 
afaltzen, afal ostean, dantza egin ordez 

gorputza berotzeko, 
eztarriak berotzea erabaki 
genuen eta karaokean 
abesten ibili ginen. 
Urtero bezala mozorro 
onenarentzat saria egon 
zen, aurtengoan Jaun 
Perezek eraman zuen 
etxera urdaiazpiko eder 
bat. Gero, beti bezala parrandan jarraitu 
nahi zuenak tabernetara joateko aukera 
paregabea zuen.

Hurrengo ekintzak, San Bartolome 
jaietan egin genituen. Larunbatean 

haurren eguna zen, urtero 
bezala gazte herexako 
kideak bertan egon ginen 
haurrek goiz polit bat pasa 
zezaten. Geroz eta haur 
gehiago biltzen direla esan 
behar dugu, haurren parte 
hartzea bikaintzat joko 
genuke, jolas guztietan 
parte hartzen baitute, 
eta nola ez beraien parte 
hartzeak sari bat izaten du, 
oparitxo bat. Eguraldiak 
ere asko lagundu zuela 
esan behar dugu.

Larunbatean bertan, VII. Gazte afaria izan 
genuen, arratsaldean frontoia prestatu 
genuen gauerako guztion artean. Egun 
honetan ere, afaltzera joan aurretik, 
trikitilariek alaiturik poteoa egin genuen, 
honetan Zumarragako trikitilariak izan 
genituen, Iñigo eta Eneko eta Gabiri 
eta Zegamako pandero joleak, Iban 
eta Joseba. Afarian oso giro polita izan 
genuen, trikitilariak etenik gabe aritu ziren 
giroa alaitzen. Guztion artean guztia jaso 
ondoren, tabernetara jo genuen parrandan 
jarraitzeko asmoz.

Konturatzerako iritsiko zaigu urte bukaera, 
Gabonak ate joka ditugu dagoeneko eta 
guk urtero bezala Ostatuan bazkaldu eta 
baserriz baserri joango gara kantari, ea 
aurtengoan eguraldiak laguntzen digun.

Hauxe izan da gure aurtengo ibilbidea, 
hurrengo urtean berriro hemen izango 
gara gure ibilbidea kontatzeko asmotan, 
ordura arte ondo segi!

IZAKI gobernuz kanpoko erakundeak, herri bazkaria 
antolatu zuen Zegaman Txernobilgo kalteturiko 
haurrei laguntzeko. Bazkaria uztailaren 17an izan 
zen Aitxuri Herri Eskolako patioan eta bertan 185 
bat pertsonak hartu zuten parte, hauen artean 
Euskal Herrira uda pasatzera etorritako Txernobilgo 
haurrak, Izaki elkarteko kideak eta zegamar asko. 
15 E balio zituen txartelaren truke bazkari ederra 
dastatzeko aukera izan zen, marmitakoa, haragi 
egosia, postrea, kafea eta txupitoak izan ziren 
jateko eta edateko berriz ura, ardoa eta sagardoa 
jarri ziren aukeran. Hau guztia Izaki GKE-ko kideek 
eta herriko hainbat boluntariok prestatuta. Bestalde, 
herriko tabernari, dendari, elkarte, erakunde eta 
hainbat enpresak eman zuten laguntza ere aipatu 
behar, hauen laguntzarik gabe ezinezkoa izango 
baitzen hau guztia antolatzea. 

Eguraldi kaxkarra egin bazuen ere giro aparta izan 
zen bazkarian eta Txernobildik uda pasatzera Euskal 
Herrira etorritako haurrek ere ederki pasatu zuten 
eguna. Goizean, Aizkorriko Ataria interpretazio 
zentroan izan ziren eta arratsaldean, haurrentzat 
jolasak antolatu zituzten boluntarioek. Giro ezin 
hobean egun aparta pasa zuten bertaratuek. 

GAZTE
HEREXA ELKARTEA

Maitegin, Gabon eskean Barrenaldera joan zen taldea

Iruetxetan, Goialdera Gabon eskean joandakoak

HERRI BAZKARIA TXERNOBILGO 
HAURREI LAGUNTZEKO

Txernobilgo haurrak, Izaki GKEko kideak eta hainbat boluntario
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Agur bat herritar guztioi jubilatuen elkar-
teko kide guztien partetik. Urte oparoa 
izan dugu 2011koa ere eta hainbat ekint-
za burutu ditugu urtean zehar Jubila-
tuen elkartean. Aurten gainera, juntaren 
aldaketa izan dugu eta beraz, hauxe da 
aurtengo nobedaderik aipagarriena. Hona 
hemen, aurten burutu ditugun irteera eta 
ekintza aipagarrienak:

JUBILATUEN 
GIMNASIA TALDEA
Aurreko urteetako ildoari jarraituz, gure 
osasunerako eta bizi kalitatea hobetzeko 
kirola egitea benetan onuragarria dela iri-
tzita, aurten ere jubilatuentzat zuzenduriko 
gimnasia taldea osatu da. Joakin Elkoro 
gidari dugula, gorputza lantzeko ezezik 
espirituarentzat ere aberasgarri zaigu eta 
horren atzekian baita elkarrekin biltzeko 
ere. 

LOURDESKO AMAREN 
EGUNEKO MEZA
Otsailaren 11an, Lourdesko Amaren egu-
nean meza ospatu zen Jubilatuen Elkar-
tean.  

2011AN BURUTUTAKO 
IRTEERAK
Elizondora irteera
Aurtengo lehen irteera, neguko hotzak  
atzean utzita, apirilaren 14an egin genuen. 
Irteera honetan, Baztango Elizondo herria 
izan genuen helmuga baina bidean, Ber-
tizko Jaurerriko natura parkea bisitatzeko 
aukera izan genuen. Bazkaria berriz Baz-
tan hotelean egin genuen. 

Tarazonara irteera
Bigarren irteera  Zaragoza aldera egin ge-
nuen maiatzaren 19an, Tarazonara alegia 
eta bertan, bazkari ederra dastatu eta 
Tarazona herria ezagutzeko aukera izan 
genuen.

Ondarroa eta Debara irteera
Uztailaren 21ean, Ondarroa eta Debara 
egin genuen irteera. Goizean Ondarroara 
iritsi eta herrian bueltatxo bat emateko 
aukera izan genuen. Ondoren, bazkaltze-
ra Debara joan ginen eta bazkari bikaina 
eman ziguten Txomin jatetxean. Arratsal-
de partean Deba ezagutzeko aukera izan 
genuen  iluntze aldera arte.

Donostia, Orio eta Getariara 
irteera
Irailaren 22an, Donostia, Orio eta Getari 
bisitatu genituen. Goizean Zegamatik irten 
eta lehen geldialdia Donostian egin ge-
nuen, Miramon Teknologia Parkean hain 
zuzen ere eta bertan, Gipuzkoako hainbat 
eraikuntza esanguratsuei egindako make-
tak ikusteko aukera izan genuen. Gero 
Donostian bertan bueltatxo bat egin eta 
bazkaltzera Orioko Altxerri jatetxera joan 
ginen. Arratsaldean berriz, Getariara joan 
ginen eta bertan, nahi zutenek Balentzia-
garen museoa ikusteko aukera izan zu-
ten.

Gernikako azokara irteera
Urtero bezala, urriko azkeneko astele-
henean, urriaren 31an aurten, Gernikan 
ospatzen den azoka garrantzitsura joan 
ginen. Irteera honetan, Jubilatuek ez ezik, 
beste herritarrek ere joateko aukera izan 

zuten. Goizean azoka ikusi eta eguerdian 
Amurrio aldera joan ginen eta bertako 
Ruperto Jatetxean egin genuen bazkaria. 
Arratsaldean berriz, Gasteiz aldera joan 
ginen eta bertako Boulevard zentro ko-
mertzialean arratsaldea pasatzeko aukera 
izan genuen.

BESTELAKO ZENBAIT 
EKINTZA
Jubilatuen eguneko bazkaria
Uztailaren 10ean adinekoen eguna ospa-
tu genuen. 13:00ean Meza Nagusia os-
patu zen ohikoa denez eta bertan, Orkatz 
abesbatzak eta Joxe Agirre eta Txomin 
Garmendia bertsolariek parte hartu zu-
ten. Bazkaria berriz, frontoian egin zen 
14:00ak aldera eta hura girotuz Joxe 
Agirre eta Txomin Garmendia izan ziren 
bertsotan. Bazkal ostean, musika lagun, 
dantza egiteko aukera ere izan genuen.

Rufina Otaegiri omenalditxoa
Rufina Otaegik 100 urte bete zituela-eta, 
ez da ez nolanahiko marka, Jubilatuen 
elkartekoak Rufinaren urtebetetze egu-
nean, San Inazio egunean, Arretxe base-
rrian izan ziren Rufinari zorionak emateko 
eta oparitxo bat egiteko.

Paella Lehiaketan  
azpi txapeldun
San Bartolome jaietan ospatu zuten paella 
lehiaketan han izan ziren aurten ere Jubi-
latuen elkarteko kideak eta arro egoteko 
moduko postua lortu ere. Aurten aurkez-
tu ziren bikoteak Begoña Etxezarreta eta 
Joan Luis Izagirrek osaturikoa eta Maritxu 
Galarraga eta Mª Carmen Artanok osatu-

Jubilatuak euren egun handia ospatu zuten uztailean

JUBILATUEN ELKARTEA



2011 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 6564 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2011 2011 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 6564 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2011

takoa izan ziren eta lehen bikoteak biga-
rren postua lortu zuen.

Goierriko sukaldaritza  
lehiaketan txapeldun
Irailaren 15ean Goierri mailan ospatu zen 
sukaldaritza lehiaketan txapeldun izan ziren 
Zegamako ordezkariak, Begoña Etxezarre-
ta eta Maritxu Galarraga hain zuzen ere.

Lasarteko adinekoentzako 
ibilaldi neurtua
Urriaren 23an, Lasarten, adinekoentzat 
antolatu ohi den ibilaldi neurtuan parte 
hartu genuen Zegamako hainbat jubila-
tuk, hauen artean, Jesus Telleria, Bego-
ña Etxezarreta, Jose Mari Bitarte, Kontxi 
Manzanal, Nikolas Zabaleta, Maritxu Ga-
larraga, Enkarna Irastorza eta Ramon Mu-
tiloa izan ziren. 

Probintzia mailako sukalda-
ritza lehiaketa
Goierriko txapelketa irabazi eta azaroaren 
21ean Altzan ospatu zen probintziako txa-
pelketan parte hartzeko aukera izan zuten 

Zegamako ordezkariek. Sari nagusia lortu 
ez zuten arren, ziur gertu ibili zirela.

Gaztaina-jatea elkartean
Azaroaren 19an, urtero egin ohi dugun 
gaztaina-jatea egin genuen elkartean eta 
bertara hurbildu zirenek gustura dastatu 
zituzten jadanik hain gutxitan jaten ditu-
gun udazkeneko fruitu horiek. Horretaz 
gain, egun honetan Gabonetako loteria 
ere banatu zen, ea zorterik dugun aurten!

Kultur astea
Abenduaren 12tik 17ra Kultur astea anto-
latzekotan gara eta bertan, besteak beste, 
mahai jokoak izango ditugu, musa, briska, 
punttua, tutea, eskoba, seiko urrea…

San Tomas Eguna
Abenduaren 21ean, San Tomas eguna 
izanik, txistor-jatea egingo dugu eta ho-
netaz gain, kultur asteko lehiaketetako 
sariak banatuko dira. Urtero egin ohi de-
nez, 78 urte betetzen dituztenak zorteko 
izango dira, aginaldo eder bat oparituko 
baitzaie guztiei. Eta zorteko izango dira 
zozketatuko diren Gabonetako bi saskiak 

tokatzen zaizkienak ere. Bat bazkide guz-

tien artean zozketatuko da eta bestea be-

rriz, egun honetan elkartera joaten direnen 

artean.

Eta azkenik, Jubilatuen elkarteko juntaren 

aldaketa aipatu behar, hauek izan dira ar-

dura utzi eta ardura hartu dutenak:

Junta utzi dutenak: Mari Carmen Calvo, 

Antonia Arrondo, Pako Irastorza

Juntan sartu direnak: Begoña Etxezarreta, 

Fernando Urbizu, Juan Mari Ormazabal, 

Kelo Perez eta Jose Mari Bitarte.

Egun junta osatzen dutenak: Jose Mari 

Bitarte, Juan Mari Ormazabal, Maria Dolo-

res Goia, Santi Azurmendi, Enkarna Iras-

torza, Maria Dolores Arizkorreta, Maritxu 

Galarraga, Begoña Etxezarreta, Fernando 

Urbizu eta Kelo Perez.

Besterik gabe, 2011 urteari adio esanez 
eta gure artetik joan zaizkigunak, batzuk 
elkarteko kideak, gogoan hartuz Gabon 
jaio onak igaro ditzazuela eta urte berri on 
Jubilatu elkarteko guztien partetik!

Irailaren 15ean, Beasaingo Jubilatuen elkartean, Goierri beheko jubilatu elkarteen arteko sukaldaritza le-
hiaketa ospatu zen. Euren zeregina, ahalik eta arkume-menestra goxoena prestatzea izan zen. 9 elkarte 
izan ziren lehiaketara aurkeztu zirenak eta hauen artean Zegamako jubilatuen elkarteko ordezkari, Bego-
ña Etxezarreta eta Maritxu Galarraga. Epaimahai lanetan Beasaingo Kattalin, Batzokia, Irizar eta Andra 
Mari jatetxeetako sukaldariak izan ziren eta hauen iritziz, ongien prestaturiko arkume-menestra zega-
marrena izan zen. Beasaingo Udaleko gizarte ongizateko zinegotzi den Iñaki Saldañaren eskutik trofeo 
bana jaso zuten bi sukaldariek eta era berean, probintzi mailako sukaldaritza lehiaketan parte hartzeko 
txartela. Probintzia mailako lehiaketa Altzan ospatu zen eta bigarren honetan ez zuten saririk lortu. Dena 
den, ziur oso gertu ibili zirela! Ea datorren urtean ere saria Zegamara ekartzen duzuen!

ZEGAMAKO JUBILATUEN ELKARTEKO 
ORDEZKARIAK SUKALDEAN NAGUSI
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ZEGAMAKO MUSIKA BANDA
Zegama bezalako herri txiki batek musika banda bat izan zuela entzuten dugun bakoitzean harridura sortzen 
bazaigu ere halaxe da. Horiek herri handietako kontuak direla iruditu arren, Zegamak aspaldidanik eman 
ditu musikari onak eta horretaz jabetzeko dokumentu zaharretan arakatzen hastea besterik ez dugu. 

Hortxe ditugu egun Tobera Musika Eskola, Zegamako txistulari taldea, Orkatz abesbatza… eta beste 
hainbat musikari. Hau guztia ordea ezta ezerezetik sortua izan, aurretik ere musikarako tradizio handia 
izan da Zegaman eta honen adibideetako bat dugu Zegamako Musika Banda.

Sarean nahiz udaletxeko artxiboan zertxobait arakatu ostean, Zegamako bandari erreferentzia egiten 
dioten zenbait dokumentu, material eta argazki interesgarri topatu ditugu. Jakin badakigu, udal artxiboan 
informazio ugari dagoela bandari buruz baina hori ateratzea ordu askoko lana da eta horixe da falta 
duguna, denbora. Gure nahia, topatu ditugun bitxikeria hauek behintzat ondorengo lerroetan zuekin 
konpartitzea da.

XIX. MENDEAN JADANIK BAZEN 
MUSIKA BANDA ZEGAMAN
XIX. mendearen erdialdetik aurrera sortutakoak omen 
dira musika bandak Gipuzkoan. Udal artxiboan aurkitu 
dugun Zegamako Bandaren aipamen antzinakoena  
XIX. mendearen amaierakoa da, 1873koa hain 
zuzen ere eta beraz, ordurako jadanik Zegamako 
Banda martxan zela esan dezakegu. 1875ean 
idatzita dagoen dokumentu horretan, Jose Antonio 
Asurmendi zegamarrak Karlistek eraman zituzten 
herriko txarangako instrumentuak aipatzen ditu.

Zegamako Bandari buruz aurkitu dugun beste aipamen bat  
1886ko abuztukoa da. Urte horretan Donostian ospatu zen 
“Gran Concurso Internacional de Musica y Orfeones” delakoan 
parte hartu zuen Zegamako bandak, dirudienez, Espainian 
ospatu zen lehen nazioarteko musika lehiaketan hain zuzen 
ere. Bertan aipatzen denez, Frantziako nahiz Espainia aldeko 
hainbat txarangak parte hartu zuten. Aipaturiko lehiaketa 
abuztuaren 30ean ospatu zen eta bertan sarituak hauek izan 
ziren: Biarritz, Sainte-Marguerite, de Gradignan, La Cigale de 

Morcenx, Monfort, Salies de Bearn, Montauban, Tournau, 
Audenge, Saint Jean de Luz, Rion des Landes, Begles, Mezin, 
Zegama, Tolosa eta Zarautz. 

Frantziarrez zein euskaldunez osatutako epaimahai hark, 
zegamarrek eginiko lana goraipatu nahi izan zuen eta 
honela, saria emateaz gain, Zegamako alkateari telegrama 
bat bidaltzeko erabakia ere hartu zuen. Telegrama honetan, 
epaimahaiak zorionak bidali zizkion alkateari herriko musika 
bandak  lehiaketan eman zuen maila ona goraipatuz. 

MUSIKA TRESNEN KONPONKETA 
Zegamako banda aipatzen duen beste dokumentu batek XX. mende 
hasierara garamatza, 1905era hain zuzen ere. Bertan, Pedro Aseginolaza 
bandako zuzendariak Udalari musika bandako instrumentuen 
konponketagatik helarazten dion faktura da. Hona hemen, musika bandako 
zigilu eta guzti aurkeztutako faktura.

DONOSTIAKO “FIESTAS EUSKARAS” JAIAN ZEGAMAKO BANDA SARITUA, 1906
Hurrengoz, 1906an Donostian ospatu ziren “Fiestas Euskaras” delakoan topatu dugu Zegamako Banda.   Uztailaren 15ean, banda 
ugari hurbildu zen Donostiara eta hauen artea Zegamakoa. Aranburu Jn.ren  “Goyerriko Doñuak” abestia jo omen zuen jendez lepo 
zegoen Konstituzio Plazan. 200 pezetako diru-saria jaso omen zuten bertan parte hartzeagatik eta beste 100 pezeta gehiago eman 
omen zizkieten gratifikazio gisa.

ZEGAMAKO BANDA, DONOSTIAKO NAZIOARTEKO MUSIKA ETA ORFEOIEN LEHIAKETAN, 
1886
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Zegamako Musika Bandaren estandartea da 
honokoa. Elizondo etxean aurkitu eta orain 
udaletxean dago.  Aurrealdean, Zegamako 
bandaren zigiluan agertzen den arpa dauka eta 
azpialdean udaletxeko armarria. Estandartearen 
atzealdean “Banda Municipal de Cegama” jartzen 
du.

BANDAREN ESTANDARTEAREN INAUGURAZIOA. 
1906
Urte berean, 1906ko abuztuaren 31an hain zuzen ere, beste festa handi bat 
ospatu zen Zegaman, Musika Bandaren estandartearen inaugurazio ekitaldia 
hain zuzen ere. Estandartea, Antonia Gutierrezek bordatu zuen eta lehen aldiz, 
aipatu berri dugun Donostiako alardean atera zuten. Inaugurazio egunean, 
goizeko 8:00etan, Musika Bandak herrian zehar kalejira egin zuen estandartea 
erakutsiz eta San Inazioren martxan joaz. Kalejira “La Sencillez” pasodoblearekin  
amaitu zuten. 10:00etan, Meza nagusia ospatu zen eta bertan, musikari guztiek 
parte hartu zuten. Mezari San Inazioren martxa abestuaz eman zioten amaiera. 
Meza ostean, bandak beste hainbat pieza jo zituen (Monserrat, Goyerriko 
Doñuak popurria eta La Lanisca). Arratsaldean berriz, bandaren beste emanaldi 
bat izan zen. Oraingo honetan dantzarako abestiak jo zituzten eta “Olaberria” 
izeneko abestiarekin eman zion amaiera dantzaldiari. Ondoren, musikariek 
otordua izan zuten Pedro Aseginolaza zuzendariak emanda. Egun honetan, 
musikariek Antonia Gutierrezek bordatutako txapelak jantzi zituzten soinean. 

DONOSTIAKO MUSIKA ALARDEAREN 
HARITIK, BANDARI BERTSOAK
1910eko notiziak ere baditugu. Garai hartan argitaratzen 
zen Baserritarra egunkarian Zegamako Gaspar Zabaleta 
baxu-joleari jarritako bertso batzuk datoz. Bertso horietan, 
Gaspar Zabaletak musika jotzeko zuen gaitasuna 
goraipatzen da eta urte hartan Donostian izan zen musika 
banden alarde eta lehiaketa bat ere bai.  Dirudienez, 
Zegamako bandak lehen saria lortzeko merituak egin 
bazituen ere, ez zuen sari nagusia lortu. 

Bertan aipatzen den Gaspar Zabaleta, herrian hain famatua 
izan zen Gaspar Txistu izan daitekeela pentsa daiteke, izan 
ere, hau bandako partaide izan baitzen garai horretan eta 
baita errementaria ere bertsoek dioten moduan. Hona 
hemen Pepe Artolak Gaspar Zabaletari jarritako bertsoak: 

Cegamako bajua
Zabaleta Gaspar,
abilidade ona
berarekiñ dakar;
Donostiyan portatu
ez da ori kaskar,
yayua dala igarri
genuben guk askar.

¡Ori de talentua
bajua ondo jotzen!
organua ote zan
genuben pentsatzen;
beste denen gañetik
orrena zan aitzen,
ta gañera etzayo
masallik aunditzen.

gayarre bezela ba
erre mentariya,
zuzen eramaten du
soñuzko ariya;

juez izan banitzan
ara esan egiya,
orri emango niyon
lenengo sariya.

Ez nuben ziniztuko
aitu ez banuben,
zeiñ ederki bajua
orrek jotzen duben;
ain gozo eta legun
entzuten genduben,
guziyak arrituta
lajatu ginduben.

Bejon darizula
Gaspar lagun zarra,
ori da sasoya ta
ori da indarra;
soñulari bikaña
buruz chit azkarra
bizi bedi luzaro
bai Cegamatarra.

GERRA AURREKO PARTITURA LIBURUA
Julian Urkizuk Zegamako bandako harri bitxi bat ekarri digu, 
gerra aurreko bandaren partitura liburu bat hain zuzen ere. Esku 
artean ditugun partiturak 1go klarinetearentzat idatzitakoak dira. 
Eskuz idatzita daude eta mota askotako abestiak topa ditzakegu 
bertan, hona hemen batzuk: Diana, Baratzaco Picuac, Jota 
Aragonesa, La Mar Schotis, Habanerak, Valsak, El Petroleo Vals, 
Paso Dobleak, Polcak, Ariñ Ariñ, Mazurca, El Gitanillo, Aicea eta 
Airea, Marcha Funebre… 
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ZEGAMAKO GAZTEEK BANDA BERRIRO MARTXAN JAR ZEDIN  
ESKAERA UDALARI
1956-58 inguruan izan zuen Zegamako bandak bere azkena. Dena den, herriko jendea 
ez zen konforme eta berriro ere banda martxan jar zedin sinadura bilketa bat egin zuten 
herriko gazteek. Sinadurekin batera, gazteek idatzi bat bidali zioten Udal Gorporazioari 
Musika Banda eta Txistulari banda berriro ere sortzeko eskatuz. Agerian denez ordea, ez 
zen lortu berriro ere banda martxan jartzerik. 

1910eko inauterietan Zegamako udal bandak zenbait haurrekin batera ateratako argazkia.

ZEGAMAKO BANDAK JESUS 
ALZAGARI OROIGARRIA, 1950
Jesus Alzagak bandan 25 urte egiten zituela-eta, horren aitzakian Manuel 
Urbizu bandako kideak koadro bat egin zuen. Koadroa 1950eko apirilaren 
14an egina da. Bertan, garai hartan bandan zeuden musikari guztien 
argazkiak agertzen dira euren izen eta abizenekin. Erdian, “Agrupación 
Musical Cegama” jartzen du eta bi dantzariren irudiak daude Manuelek 
berak margotuta. 

1
2 3

4 5 6

7
8 9

10 11 12 13 14 15

16 17
18

1910ean ateratako Zegamako Bandaren argazkia. 
(Manuel Arizkorretak utzitako argazkia)

1.- Juanito Poloni
2.- Jose Maiora
3.- Agapito Azurmendi
4.- Domingo Mintegi, 
5.- Gaspar Txistu
6.- Ezezaguna
7.- Pedro Arrizabalaga
8.- Hilario Aldanondo
9.- Eugenio Aseginolaza
10.- Justo Larrea
11.- Raimundo Azurmendi
12.- Ezezaguna
13.- Julian Aseginolaza
14.- Francisco Maria Caminaur
15.- Ezezaguna
16.- Jose Arrizabalaga
17.- Doroteo Aseginolaza
18.- Jose Arizkorreta
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Seguran,  Ostiral Santu eguneko  prozesioan ateratako argazkia.  

 1.- Juanito Poloni  7.- Pedro Arrizabalaga  13.- Julian Aseginolaza
2.- Jose Maiora  8.- Hilario Aldanondo  14.- Francisco Maria Caminaur
3.- Agapito Azurmendi  9.- Eugenio Aseginolaza  15.- Ezezaguna
4.- Domingo Mintegi,   10.- Justo Larrea  16.- Jose Arrizabalaga
5.- Gaspar Txistu  11.- Raimundo Azurmendi  17.- Doroteo Aseginolaza
6.- ezezaguna  12.- ezezaguna  18.- Jose Arizkorreta

1.- Jose Mª Mendizabal  8.- Jesus Alzaga 15.- Jose Arkonada
2.- Luis Otaegi  9.- Pantxo Alzaga  16.- Martin Catalina
3.- Jose Mª Alkaraz  10.- Santiago Azurmendi  17.- Pedro Zubizarreta 
4.- Juan Otaegi  11.- Manuel Urbizau  18.- Santi Irastorza
5.- Julian Urkizu  12.- Antonio Azurmendi  19.- Jose Kerejeta
6.- Andres Laskibar  13.- Joan Manuel Garcia
7.- Juan Kerejeta  14.- Leoncio Otaegi

ZEGAMAKO BANDAKO MUSIKARIAK
Zegamako bandak iraun zuen urte luzeetan, hainbat musikari izan ziren bertako partaide. Julian Urkizuren laguntzarekin gerra 
aurreko urteetan eta gerra ondoren bandako partaide izan ziren musikarien zerrenda bat osatzea lortu dugu. Dena den, gerta liteke 
zerrenda honetan guztiak ez agertzea. Hori horrela bada, Udalari jakinaraztea eskatzen dizuegu, modu honetan guztiak jasota gera 
daitezen. 

Gerra aurreko musikariak
Zuzendaria: Jose Larrea “Elizondo”
Kaja: Jose Mayora
Bonboa: Lucio Berasategi
Baxua (Tuba): Pantxo Alzaga eta Manuel Ormazabal
Bonbardinoa: Jose Ramon Alzaga, Agapito Ercilla, Paco 
Ormazabal
Tronboia: Julian Calvo
Tronpetak: Perico Ercilla, Marcelino Arostegi, Domingo Mintegi
Onobena: Justo Alzaba
Saxofoi tenorra: Jose Mintegi
Saxofoi altua: Joakin Gerriko
Klarineteak: Antero Calvo, Anselmo Ercilla, Jesus Alzaga eta 
Simon Ormazabal

1940ko Gabonak ezkero bandako musikariak
Gerra ostean, jarraian agertzen diren hauek osatu zuten 
banda. 
Zuzendaria: Santiago Azurmendi
Kaja: Jose Mayora
Txindata: Andres Lasquibar
Bonboa: Felix Azurmendi
Baxua: Pantxo Alzaga
Bonbardinoa: Jose Ramon Alzaga
Tronboia: Jose Avellanal
Tronpeta: Perico Ercilla, Miguel Goenaga, Justo Alzaga
Saxofoi tenorra: Santiago Azurmendi

Klarinetea: Jesus Alzaga

Hurrengo urteetan zehar, musikari gehiago joan ziren 
batzen bandara:

Pekusioa: Miguel Urdanpilleta, Felix Aldanondo
Baxua: Pantxo Alzaga
Bonbardinoa: Jose Ramon Alzaga
Tronboia: Jose Avellanal, Luis Avellanal
Tronpetak: Perico Ercilla, Miguel Goenaga, Felix Azurmendi, 
Santiago Azurmendi
Saxofoi tenorra: Martin Azurmendi
Saxofoi altua: Julian Urkizu
Klarineteak: Jesus Alzaga, Jose Mari Mendizabal, Lucio 
Ormazabal, Jose Mari Alkaraz.

1950 inguruan, beste hauek batu zitzaizkien aurrekoei
Tronboia: Antonio Azurmendi, Manuel Urbizu
Tronpeta: Andres Lasquibar, Juan Kerejeta, Felix Guridi, Jesus 
Alzaga
Kaja: Jose Kerejeta, Teodoro Arizkorreta
Bonbardinoa: Leoncio Otaegi
Saxofoia: Juan Miguel Garcia
Klarinetea: Ignacio Urbizu, Pedro Berasategi, Jose Arkonada, 
Juan Otaegi, Luis Otaegi
Rekintoa: Jose Arizkorreta
Helikoia: Inazio Alzaga

1946. urtean Tolosako Kasinoko kide batzuk inauterietan atera zuten txarangako hiru argazki dira.Txarangak “Txapelaundi” du izena, eta bere lehenengo irteera 
1946. urteko inauterietan egin zuen. Kasinoko bazkideek instrumenturik jotzen ez zutela-eta, Zegamako Bandako musikariak ekarri zituzten lehen irteera hartarako. 
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Gerra ondorengo banda hartan musikari izan ziren zegamar batzuekin izan gara solasean eta hona hemen 
beraiek kontatu digutena:

Non eta noiz jaio zinen?

Zegaman, Opaintegi zaharrean, 1932ko 
urriaren 13an.

Noiztik datorkizu musikarako 
zaletasuna? Noiz hasi zinen bandan 
jotzen?

Betidanik gustatu izan zait musika, orain 
ere musika ona oso gustuko dut. Bandan 
berriz 18 bat urterekin hasi nintzen jotzen 
eta 8 bat urte ibiliko nintzen bertan. Banda 
desegin zenean utzi nion musikari.

Zein instrumentu jotzen zenuen 
banda?

Hiru instrumentu jotzen nituen, hasiera 
batean klarinetea eta geroago txapak eta 
bonboa.

Non ikasi zenuen instrumentuak 
jotzen? Nor izan zen zure musika 
irakaslea?

Frontoi zaharraren ondoan, etxe txiki 
bat zegoen garai batean eta bertara 
joaten ginen musika ikastera. Irakasle 
berriz, bandako zuzendari zen Santiago 
Azurmendi genuen. Berak erakusten 
zigun instrumentuak jotzen.

Instrumentua ikasterako orduan 
solfeoa jakitea laguntza handia da. 
Solfeorik ikasi al zenuen?

Bai, solfeoa ere ikasi genuen.  Santiago eta 
Martin Azurmendi izan genituen irakasle.

Zegamako banda aspaldi sortua da. 
Entzuna al duzu zerbait gerra aurreko 
banda hari buruz?

Probintzia mailako lehiaketa bat irabazi 
zuela entzuna dut eta lehiaketa horretan, 
diploma bat eman ziotena ere bai. 

Kategoriko banda omen zegoen Zegaman, 

horrelako herri txiki baterako ezta hori 

makala. Musikarako tradizio handia izan 

du Zegamak.

Noiz jotzen zuen Musika Bandak 

herrian?

Igande arratsaldetan jotzen genuen 

hamabostean behin. Plazan, udaletxeko 

arkupean jotzen genuen eta jendeak 

gustura egiten zuen dantza gure 

musikarekin. San Bartolome jaietan ere 

egunero jotzen genuen. Dena den, ez 

ginen gu festetan musika jotzen genuen 

bakarrak, Beasaingo eta Ordiziako bandak 

ere etortzen ziren. 

Zegamatik kanpo ere joaten omen 

zineten ezta?

Bai.  Aste Santuan Segurara joaten 

ginen prozesioan jotzera. Gogoan dut 

Franco zetorrela-eta, Gosategiko Luzio 

Arizkorretarekin kamioiean Eibarra joan 

ginenekoa ere. Gipuzkoa guztiko bandak 

joan ginen bertara. Gogoan dut zein 

abesti jo genion ere baina bere izena ez 

dut buruan. Eibartik itzuleran afaria eman 

ziguten eta parranda ederra bota genuen 

horren aitzakian. Araiara ere joaten omen 

ziren San Pedro jaietan baina ni ez nintzen 

inoiz joan. 

Zein abesti mota jotzen zenituzten 
bandan?

Denetik jotzen genuen, “sueltoan” nahiz 
“agarrau”an dantza egitekoak, paso 
dobleak, tangoak…

Santa Zezilia, egun handia izaten da 
musikarientzat. Ospatzen al zenuten 
musikarien zaindariaren eguna?

Olatxotik abiatu eta Gurutze Santuraino 
musika joaz joaten ginen egun horretan 
ingurua aztoratuz. 

Zenbait lagun zineten bandan?

20 bat lagun ginen baina jadanik, gutxi 
gelditzen gara.

Musika jotzen ari zinenean dantzarik 
egin ezin! Inbidiarik pasatzen al 
zenuen plazan dantzan ari zirenei 
begira?

Ez, inbidiarik ez nuen izaten baina  ez  
dantzan  egitea gogoko ez nuelako! 
Dantzan egitea ere asko gustatzen 
zitzaidan.

Ongi ordaintzen al zizueten musika 
jotzeagatik?

Ez, oso gutxi!... Baina urtean bazkari bat 
ere ematen ziguten Zirkuloan.

Musika gaizki jo zenutelako txisturik 
jo al zizueten sekula?

Ez dakit! Guk musika jotzen nahikoa lan 
izaten genuen eta ez genuen txisturik 
entzuten! 

Gaur instrumenturen bat ikasi beharko 
bazenu, zein ikasiko zenuke?

Aukeran jarrita saxofoia, asko gustatzen 
zait instrumentu hori.

Zuen familian izan al da beste 
musikaririk?

Bai, nire anaia Jose Ramonek esku-
soinua jotzen zuen eta iloba bat ere badut 
musikari fina, “Berri Txarrak” taldeko 
Gorka Urbizu da bera.

Zer behar du musikari batek ona 
izateko?

Solfeoa jakitea garrantzitsua da baina 
beharrekoena belarri ona izatea da, belarri 
ona ez duena, ez da konturatzen ongi edo 
gaizki jotzen ari den.

Oihana Zubizarreta

Klarinetea, txapak eta 
bonboa jotzen nituen 

bandan

Musika bandaELKARRIZKETA

Inazio Urbizu Arrieta

Musikariak ona izateko, 
belarri ona behar du izan
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Nondik jaso duzu musikarako 
zaletasuna?

Gaztetan sortu zitzaidan besterik gabe. 
15 urterekin hasi nintzen solfeoa ikasten 
eta geroago sartu nintzen bandan. 

Zeure iniziatibaz sartu zinen beraz 
musika munduan… Zer iruditu zitzaien 
gurasoei musika ikasten hastea?

Bai, neu izan nintzen gurasoei musika 
ikasi nahi nuela esan niena eta hauek ez 
zidaten oztoporik jarri, gustura hartu zuten 
nik esandakoa. Fabrikatik atera eta musika 
ikastera joaten nintzen. Honela, gurasoek 
bazekiten ordu libreetan non nengoen eta 
beraz, lasaiago egoten ziren. 

Ba al zen aurretik zuen familian 
musikaririk?

Ez, neu izan naiz bakarra eta beraz, 
familiako salbuespena.

Nor izan zen zure musika-irakaslea? 
Zein instrumentu jotzen zenuen 
bandan?

Santiago Azurmendi izan nuen solfeoko 
irakasle eta bera izan zen instrumentua 
jotzen irakatsi zidana ere, bera baitzen 
bandako zuzendaria. Ni rekintoa jotzen 
hasi nintzen, klarinetearen tankerako 
instrumentu bat. 

Zeuk aukeratu al zenuen rekintoa 
ikasten hastea?

Irakasleak berak esan zidan rekintoa 
ikasteko, dirudienez bazegoen bandan 
rekinto bat libre eta horregatik hasi nintzen 
hura ikasten.

Hasiko al zinateke berriro ere musika 
ikasten? Instrumentu bat aukeratu 
beharko bazenu, zein aukeratuko 
zenuke?

Noski baietz, ez naiz damutzen musika 
ikasi izanaz eta instrumentu bat 
aukeratzekotan, klarinetea edo saxofoia 
aukeratuko nuke.

Musika jakiteak bizitzaren beste 
arloren batean zeresanik izan al du?

Bai, soldaduskan musikari gisa aritu 
nintzen San Fernando itsaso-armadako 
bandan, Cadiz-en.

Bandako oroitzapenetara itzuliz… Zer 
dakizu Zegamako bandaz? 

Entzuna dudanez 1905ean jadanik bazen 
banda Zegaman. Garai hartan Gipuzkoako 

banden lehiaketa egiten omen zen eta 
urte batean lehenengo edo bigarren saria 
jaso omen zuen. 1956 aldera edo, Udalak 
banda mantentzeko dirurik ez zuelako 
edo desegin egin zen.

Zein egunetan jotzen zenuten 
bandan?

Urtean zehar hamabostero jotzen 
genuen igande arratsaldeetan Zegamako 
plazan jendeak dantza egin zezan. San 
Bartolomeetan berriz egun gehienetan 
jotzen genuen; goizetan “Diana”, San 
Bartolome eguerdian kontzerturen bat ere 
ematen genuela uste dut eta arratsaldean 
berriz “bailableak” plazan. Udala diruz ongi 
zebilenean, Beasaindik 4-5 bat musikari 
ekartzen zituen guri laguntzeko. 

Zein abesti jotzen zenituzten?

Oro har dantzarako abestiak. Kontzerturen 
bat tarteka ematen genuen baina nagusiki 
plazan jotzen genuenez, dantzarako 
abestiak izaten ziren, balsak, paso 
dobleak… Abesti euskaldunak jotzea 
debekatuta zegoen orduan.

Ordaintzen al zizueten zerbait musika 
jotzeagatik?

Bai, kategoriaren arabera ordaintzen 
ziguten. Hasi berri edo “principiantes” 
delakoek 300 pezeta kobratzen zituzten 
urtean, “segunda”koek 400 pezeta eta 
“musico de primera” zirenek 500 pezeta. 
Zuzendariak zehazten zuen musikari 
bakoitzak zein kategoria zuen eta horren 
arabera kobratzen genuen. Klarinetean 
esaterako hiru kategoria zeuden, “primero, 
segundo eta tercero” eta horren arabera 
gehiago edo gutxiago kobratzen zen. 

Bandan musika jotzen ari zinetela, 
behin baino gehiagotan izango 
zenuten tentazioa instrumentua utzi 
eta dantzan hasteko…

Bai, gaztetan badakizu. Dena den, 
hamabostean behin jotzen genuenez, 

libre genituen igandeak aprobetxatzen 
genituen kanpora irteteko…

Inguruko herrietara joaten al zineten 
musika jotzera?

Bai, Ostiral Santuan Segurara joaten ginen 
prozesioan jotzera eta Zeraingo festetan 
ere izan ginen pare bat urtetan. 

Beste irteerarik gogoan?

Bai, urtean behin, Udalak ordainduta 
irteera bat egiten genuen baina ez 
orain bezala autobusean. Papelerako 
kamioiean egiten genuen bidaia. Zirkuloko 
aulki txikiak hartu, kamioiean jarri eta 
honela ibiltzen ginen. Gainera, debekatua 
zegoen kamioian jendea ibiltzea eta hori 
dela-eta, irteera aurreko egunean txoferra 
Segurako Guardia Zibilen Kuartelera 
joaten zen denuntzia jartzera. Kasu 
honetan Guardia Zibilak harrapatuz gero, 
50 pezetako multa ordaindu behar izaten 
zen eta bestela berriz 150 pezeta.  Urte 
batean Urbasara joan ginen eskurtsioan. 
Zirkuloko Gabrielek bazkaria prestatzen 
zigun lapiko handi batean (haragi gisatua, 
fruta piskat…) eta hura izaten zen gure 
bazkaria. 

Bandarekin zerikusia duen gertakizun 
berezirik ba al duzu gogoan?

Jesus Alzaga bandako kideari eginiko 
omenaldia behar bada. Txantxetan hasi 
eta Jesus Alzagari bandan zenbait urte 
zeramatzan galdetu genion.  Berak esan 
zuen zenbait urte zeramatzan eta honela, 
zilarrezko ezteiak betetzean omenaldi bat 
egingo geniola agindu zion Manuelek eta 
baita egin ere. Goizean, Jesus bizi zen 
Anduetza etxera joan ginen, gero meza 
nagusia entzun eta “bankete” bat ere egin 
genuen. Honez gain, koadro bat ere egin 
zuen Manuelek egun horren oroimenez, 
artista baitzen! Koadroan bandako kide 
guztion argazkiak jarri zituen. Koadroan 
jartzeko argazkia gorbata eta guzti atera 
behar zen eta batzuk ez genuenez 
gorbatarik, bata besteari utzi genion. 
Honela, bagaude hiru laurenbat koadro 
horretan gorbata berdinarekin.

Banda desegin zenean pena izango 
zenuten noski….

Bai horixe, ez genuen diruarengatik jotzen, 
afizioagatik baizik. Gainera, musika jotzeaz 
gain, lagunak elkarrekin elkartzeko aitzakia 
edo bide ere izan zen guretzat banda. 
Banda desegitean,  Udalera itzuli behar 
izan genituen instrumentuak, Udalarenak 
baitziren.

Geroztik joan al zara banda 
kontzertuak entzutera? Zer deritzozu 
egungo musikaz?

Okasioa izanez gero joaten naiz. Tolosara 
familiartekoen etxera joatean adibidez, 
banda kontzerturik bada han izaten naiz. 
Egungo musikari dagokiola berriz… 
garaian garaikoa baina banda dagoen 
lekuan…

Oihana Zubizarreta

Igande arratsaldetan, 
hamabostean behin 
jotzen zuen bandak 

plazan

Musika bandaELKARRIZKETA

Juan Migel Garcia Iraola

Musika jotzeaz gain, 
lagunak elkarrekin 

elkartzeko aitzakia edo 
bide ere izan zen guretzat 

banda.
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Non eta noiz jaio zinen? 

Toki-Txokon jaio nintzen 1935eko irailaren 
1ean. 

Noiztik datorkizu musikarako 
zaletasuna? 

Umetatik datorkit zaletasuna. Danborra 
gustatzen zitzaidan asko eta umetan, gure 
aitaren aroztegian egurrezko danbor bat 
egin nuen. Huraxe jotzen aritzen nintzen 
etxean.  Geroago, anaia eta biok musika 
ikasten hasi ginen.  

Zein instrumentu hasi zineten 
ikasten? 

Instrumentua ikasten hasi baino lehen 
solfeoa ikasi genuen. Urte bete edo aritu 
ginen solfeoa ikasten eta ondoren biok 
tronpetarekin hasi ginen. Solfeoa, Santiago 
Azurmendi, bandako zuzendariak 
erakusten zigun frontoi zaharraren alboan 
zegoen etxean, han baitzegoen “musika 
akademia”. Gero, Dionisio Telleriak, 
organo-joleak, noiz behinka solfeoko gaiei 
buruz galderak egiten zizkigun zenbait 
ikasten ari ginen ikusteko. Ardura hori 
zuen nonbait. 

Danborra hain gogoko izanda, nolatan 
hasi zinen tronpeta ikasten? 

Instrumentu horixe zegoelako bandan eta 
horretarako aukera sortu zelako, besterik 
gabe. Baina ez nintzen bandan tronpeta 
jotzera iritsi. Ni bandan jotzen hasi aurretik, 
musika-bandako eta txistulari-bandako 
danbor-joleak, Migel Urdanpilletak, utzi 
egin zion bi bandetan jotzeari eta ondorioz, 
neuk hartu nuen bere lekua. 

Danbor bat erostekotan ere ibili omen 
zinen... 

Bai, Teofilo Arrizabalaga errementariak 
oso danbor ona zuen, asko gustatzen 
zitzaidan eta erosi egin nahi izan nion. 
7 duro eskatu zizkidan danborraren 
truke. Nik ordea ez nuen hainbeste diru 
eta gurasoei eskatu nien baina diru hori 
beste gauza batzuetarako behar zela 
eta azkenean danborrik gabe geratu 
nintzen. Dena den, kalejira bereziren bat 
genuenean uzten zidan bere danborra 
eramaten, izan ere, bandakoa handiegia 
baitzen kalejiran ibiltzeko. 

Zeinek osatzen zenuten txistulari 
banda? 

Hiru txistulari eta danbor-jole bat ginen. 
Txistulariak Martin Azurmendi, Santi 
Azurmendi (musika bandako zuzendaria) 

eta Joxe Mari Alkaraz ziren eta danborjolea 
berriz ni neu. 

Txistulari nahiz musika bandako kide 
izan zinen beraz... 

Bai, halaxe da. Herrian igandero izaten 
zen musika. Musika bandak hamabostean 
behin jotzen zuen eta txistulari bandak 
berriz igandero. Igande goizero txistulari 
bandak Diana jotzen zuen Gerrikonetik 
hasi eta Olaberrirainoko bidea egitez. 
Arratsaldean berriz, txistulari banda 
edo musika-banda izaten zen plazan. 
Dena den, musika bandak jotzen zuen 
igandeetan, txistulari bandak ere jotzen 
zuen, izan ere, bandakoek 4-5 piezaro 
atseden hartzen zuten eta bien bitartean, 
txistulari bandak jotzen zuen. Musika 
bandarekin bikoteka dantza egiteko 
abestiak jotzen genituen, pasodobleak, 
balsak... eta txistulari bandarekin berriz 
sueltoan dantza egitekoak. 

Zein abesti zenituen gogokoago, 
txistulariekin edo musika bandarekin 
jotzen zenituenak? 

Guztiak nituen gogoko, ezberdinak ziren 
baina guztiak ziren politak. 

Herrian jotzeaz gain, inguruko 
herrietara ere joaten omen zineten 
ezta? 

Bai, urte batzuetan Segurako prozesioan 
jotzera joan ginen Ostiral Santu egunez. 
300 bat pezeta uste dut ordaintzen zigutela 
jotzeagatik eta horretaz gain, merienda eta 
garraioa ere heurek ordaintzen zigutela 
uste dut. 

Beste behin Eibarrera ere joan ginen 
Franco errezibitzera, 1948-1949 inguruan 
izango zen hori. Franco, “Casas baratas” 
delakoak inauguratzera etorri behar zen 
Eibarra eta herritik 3 kamioikada joan ginen 
hura errezibitzera, musikariak eta zenbait 
herritar. Deskarga mendatea jaisten ari 

ginela, Garmendiaren kamioiari aurreko 
gurpilak alde egin zion eta sekulako 
eskapada egin zuen. Geldi zihoan eta 
zorionez ez zen ezer gertatu. Eibarren, 
beste musika banda askorekin batera 
joalditxoa egin eta Zegamara itzuli ginen. 
Gauean, Zirkuloan afaria egin genuen 
bertan izan ginenok. 

Santa Zezilia eguna, musikarien 
zaindariaren eguna, ospatzen al 
zenuten? 

Bai, kalejira egiten genuen herrian zehar 
egun horretan. Tabernaz taberna ibiltzen 
ginen piezak jotzen eta tabernariek anisa 
eta gailetak ematen zizkiguten. Horiexek 
ziren orduko ohiturak. 

Zuen txakurra ere oso musika zalea 
omen zen... 

Bai. Kotti izeneko txakur txiki bat genuen 
etxean eta batetik bestera ibiltzen 
zen txakur emeen usaian; aste osoak 
pasatzen zituen etxetik kanpo baina 
kalean txistulari hotsa entzuten zuenean, 
zegoen lekuan zegoela, herrira etortzen 
zen eta txistulariokin batera kalejira egiten 
zuen. Oso txakur azkarra zen. 

Bandan ibili zineten garai haietako 
makina bat kontu xelebre ere izango 
dituzu gogoan... 

Lehen esan bezala, hamabostean behin 
musika bandak jotzen zuen plazan eta 
hauek deskantsua egiten zuten bitartean, 
txistulari bandak jotzen zituen beste 
zenbait pieza. Garai hartan inguruko 
herrietatik ere etortzen zen jendea dantza 
egitera, Idiazabaldik, Mutilotik... Bazen 
mutiloar mutil bat dantza egitea izugarri 
gustatzen zitzaiona. Pieza amaitu eta 
deskantsuan geundela hor hasi zitzaigun 
jotzeko esanaz: Jo sue ba! Jo sue! Hasi 
ginen jotzen eta hasi da bera sueltoan 
dantzan. Halako batean, askatu zaio 
zapataren takoia! Hartu zuen zapata, 
kendu zion takoia, bota zuen harrika eta 
han jarraitu zuen dantza batean! 

San Bartolome batzuetan berriz, 
Bernardinaren denda parean buruhandi 
eta erraldoiekin kalejiran gindoazela, 
buruhandi batek estropuz egin zuen, ez 
dut gogoan nor zen. Estropuz egitean 
buruak alde egin zion eta honek, airean 
zihoala berriro ere burua hartu, jantzi eta 
korrika jarraitu zuen. Izugarrizko grazia 
egin zigun eta musika jotzeari ere utzi egin 
behar izan genion barrezka hasita! 

Banda desegin zenean “orkestina” 
bat sortu omen zenuten ezta? 

Bai, nik bateria jotzen nuen orkestinan, 2 
edo 3 urte iraun zituen eta bitarte horretan, 
pare bat urtetan behintzat Uharte Arakilgo 
jaietan izan ginen jotzen eta baita Zeraingo 
Andra Mari jaietan ere. 

Egun instrumentu bat ikasteko aukera 
izango bazenu,danborra aukeratuko 
al zenuke? 

Egun gaztea banintz ez dakit zein 
instrumentu joko nukeen baina lehen 
behintzat danborra zen nire afizioa,

Oihana Zubizarreta                         

Musika bandaELKARRIZKETA

Joxe Kerejeta Mazkiaran

Danborra oso gogoko 
nuen eta umetan, aitaren 

aroztegian egurrezko 
danbor bat egin nuen. 
Huraxe jotzen aritzen 

nintzen etxean.

Santa Zezilia egunean 
kalejira egiten genuen 
herrian zehar tabernaz 

taberna eta hauek, 
gailetak eta anisa 
ematen zizkiguten.
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Non eta noiz jaio zinen?

Zegaman jaio nintzen,1928ko otsailaren 
3an, San Blas egunez.

Noiztik datorkizu musikarako 
zaletasuna?

Oso umetatik datorkit musikarako 
zaletasuna. Zegamako bandak 
hamabostero jotzen zuen musika portiku 
berrian (udaletxeko arkupean) eta hauen 
ondoan egoten nintzen musika entzuten 
nire lagunak eta anaiak dantzan zebiltzan 
bitartean. Nik ez nuen dantzarako 
zaletasun handirik baina bai musikarako.

Zegamako musika bandaz dituzun 
lehen oroitzapenak…

Gerra aurretik ere bazen banda 
Zegaman, banda ona gainera! Garai 
hartan zuzendaria Joxe Larrea zen, Joxe 
Elizondo. Gogoan dut zein ziren bandako 
musikariak ere: Pantxo Alzaga (bajua), 
Jose Ramon Alzaga (bonbardinoa), 
Justo Alzaga (onobena), Jesus Alzaga 
(Klarinetea), Periko Erzila (tronpeta), 
Anselmo Erzila (klarinetea), Agapito Erzila 
(bonbardinoa uste dut), Domingo Mintegi 
(tronpeta), Joxe Mintegi (saxofoi tenorra). 
Hauexek ditut gogoan.

Zein izan ziren zure lehen urratsak 
musikari dagokionez?

Gu, Etxeraia kaleko 4 zenbakian bizi 
ginen (egungo Juan Telleria kalean), 
Konfitegiaren ondoko etxean eta gure 
etxearen aurrealdean Baldomero Telleria 
apaiza bizi zen. Beraiekin harremana 
genuen eta harekin solfeoa ikasten hasi 
nintzen baina 15 bat egun besterik ez 
nituen egingo horretan. 13 urterekin 
Billabonako Sazen enpresan lanean hasi 
nintzen eta hori dela-eta, Billabonan pasa 
behar izaten nuen astea eta ondorioz, ezin 
izan nuen musika ikasten jarraitu.

Baina musikarako zenuen zaletasun 
handiak eraginda musika ikasten 
jarraitu omen zenuen…

Bai, halaxe da. Koxkortzean, Donostiako 
Erviti dendan solfeoko liburuak erosi 
nituen eta neure kontura jarraitu nuen 
solfeoa ikasten. Instrumenturen bat 
ikasteko gogoa ere banuen, saxofoia 
gustatzen zitzaidan asko eta hura ikasten 
hasi nintzen.

Non eta norekin hasi zinen saxofoia 
ikasten?

Santi Azurmendi bandako zuzendariarekin 
eta bere anaia Martinekin, hau baitzen 
Zegamako bandan saxofoia jotzen zuena. 

Bi anaiek Elektra Aizkorrin lan egiten zuten 
eta hara joaten nintzen saxofoi eskolak 
hartzera. Nik saxofoirik ez nuenez, 
bandakoa uzten zidaten Billabonara 
eraman eta han ensaiatu nezan. 

Saxofoiak maletarik ez zuenez, urdinez 
tindatutako Papelerako manta batekin 
egindako zaku batean eramaten nuen 
Billabonara trenean. Nire anaiak, Martin 
iturraldek… jotzeko esaten zidaten baina 
trenean ez nuen jotzen.  

Eta bandak emanaldia zuenean?

Bandak bi igandez behin jotzen zuen 
plazan eta beraz, 15 egunean behin, 
saxofoia Zegamara ekartzen nuen 
bandak jo behar zuenerako. Iluntzean, 
musika amaitzean, berriro saxofoia hartu 
eta Billabonara eramaten nuen han 
ensaiatzen jarraitzeko. Horretaz gain, 
neure kasa saxofoia ikasteko liburu bat 
ere erosi nuen. 

Noiz hasi zinen bandan jotzen?

1946ko urrian hasi nintzen ni bandan 
jotzen eta banda desegin arte jarraitu 
nuen bertan. Gero, orkestina bat sortu 
genuen bandako kide batzuen artean 
eta 2 edo 3 bat urte iraun zituen hark. 
Santi Azurmendi (saxofoia), Jesus Alzaga 
(tronpeta), Inazio Alzaga (helikoia), Jose 
Mari Alkaraz (akordeoia), Joxe Kerejeta 
(bateria) eta neu ginen orkestina osatu 
genuenak. Bandak egin ohi zuen bezala, 
hamabostean behin jotzen genuen musika 
plazan. 

Inguruko herrietara ere joaten omen 
zineten jotzera…

Segurara joan izan ginen Ostiral Santu 
egunez prozesioan jotzera. Lehenago 
Beasaingo banda eramaten omen 
zuten eta baita Ordiziakoa ere urteren 
batean baina  hauek euren herrietan 
konpromezuak zituztela-eta, guri deitu 
ziguten eta zenbait urtetan han izan 
ginen. 

Beste behin gogoan dut nola Segurara 
joan ginen Elizako festaren batera eta 
nahiz eta guk normalean “agarratuan” 
dantza egiteko abestiak jo, orduan 
sueltoan dantza egiteko abestiak jo behar 
izan genituela.

Tolosako inauteriek ere badakarzki-
zute oroitzapenik…

Bai. Gogoan dut nola 1946ko inauterietan 
Zegamako banda Tolosan izan zen. 
Manolo Caballerok, Papelerako nagusien 
lehengusuak,  bazituen Tolosan iloba 
batzuk eta hauek, askotan etortzen ziren 
Zegamara. Honela, hauetako batek, 
Jose Mari Ansak alegia, Zegamako 
Banda inauterietan jotzeko kontratu zuen 
Tolosako Kasinotik. Igandez eta asteartez 
joan omen ziren jotzera. Hurrengo 
urtean ere gonbidatu omen zituzten 
baina zegamarrek ezezkoa eman omen 
zuten, izan ere, jadanik adinean aurrera 
baitzihoazen eta gainera ez zeuden ohituta 
ibilian musika jotzera. Nik ordea sekulako 
gogoa nuen inauterietan jotzeko eta urte 
hartan kontratatu zuten Errenteriako “Los 
Gabilanes” taldearekin ibili nintzen saxofoia 
joz. Geroztik, urtero ibili izan naiz Tolosako 
inauterietan musika jotzen, igande eta 
asteartez Kasinoan eta ostegun gizen eta 
astelehenez Txinpartan, 62 urtean hutsik 
egin gabe.

Bandarekin lotutako anekdota 
edo gertakizun bitxirik ba al duzu 
gogoan?

Urtean behin, Udalak ordainduta Urbasara 
egiten genuen irteera kamioiean. Egun 
batean, Zegamatik abiatzerakoan batek 
suziria bota zuen kamioitik eta Joxe 
Gregorioreneko etxeko lehenengo 
solairuko balkoiko leihotik barrura sartu 
zen suziria. Zorionez ez zen ezer gertatu!

Zegaman banda aspaldi desagertu 
bazen ere, zuk jarraitu duzu musika 
jotzen…

Bai, 1972-73 inguruan nire seme-alabekin 
batera Urki taldea sortu genuen. Nik 
saxofoia jotzen nuen, Iñakik tronpeta eta 
gitarra, Amaiak gitarra baxua, Anabelek 
organoa eta Julianek organoa eta 
tronpeta. Bestalde, 21 urte egin nituen 
Tolosako Udal Musika Bandan saxofoia 
jotzen, jubilatu nintzenean utzi egin nuen 
banda eta omenaldi polita egin zidaten 
nire taldekideek gainera.

Egun, jarraitzen al duzu musika jotzen 
edo entzuten?

Bai noski. Azkenaldi honetan makal samar 
nabilen arren, ongi jartzen naizenean 
berriro musika jotzen jarraitzeko asmoa 
dut. Saxofoiaz gain, pianoa ere zertxobait 
jotzen dut eta ordenagailuz ere aritzen 
naiz musika kopiatzen.  Bestalde, nire 
semea Bilboko bandako zuzendaria 
da eta joaten naiz noiz behinka haien 
kontzertuak entzutera ere. Santa Zezilia 
egunean Tolosan izaten den kontzertuan 
ere han izaten naiz. 

Egun, berriro aukeratzekotan, 
saxofoia aukeratuko al zenuke?

Bai, saxofoia aukeratuko nuke eta aukera 
izanez gero, kontserbatorio batera joango 
nintzateke musika ikastera nire semeek 
egin duten moduan.

Oihana Zubizarreta                         

Musika bandaELKARRIZKETA

Julian Urkizu Urreta

Portiko berrian bandaren 
musika entzuten egoten 

nintzen nire anaiak 
eta lagunak dantzan 
zebiltzan bitartean.

1946ko urrian hasi 
nintzen bandan jotzen 
eta desegin zen arte 
jarraitu nuen bertan.
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Non eta noiz jaio zinen? 

1927an, Dirinti Garakoa baserrian, 
Zegaman.

Noiz hasi zinen musika ikasten? Zein 
zen zure irakaslea?

Umetan hasi ginen musika ikasten. Gerra 
aurretik, mutilok eskolan ikasten genuen 
solfeoa Jose Larrea  Elizondokoarekin. 
Geroago berriz, bandako zuzendari zen 
Santi Azurmendirekin eta bere anaia 
Martinekin jarraitu genuen. Hauek biak 
bandako kide izateaz gain txistulariak ere 
baziren, ttunttuna esaten zitzaion garai 
hartan.

Zein instrumentu jotzen zenuen 
bandan? Zeuk aukeratu al zenuen?

Klarinetea jotzen nuen. Instrumentua 
gustuko nuelako hasi nintzen klarinetea 
jotzen. Anaia guztiok izan ginen 
musikariak, Joxe Marik, zaharrenak, 
kornetina jotzen zuen, eta Hilariok, Luziok 
eta nik berriz, klarinetea. Arrebek berriz 
ez zuten instrumenturik ikasi , neskek ez 
baitzuten solfeorik ikasten.

Zeure iniziatibaz  hasi al  zinen musika 
bandan jotzen? 

Nik neuk nahi nuelako hasi nintzen 
bandan jotzen eta gurasoek ez zidaten 
oztoporik jarri, aurretik nire anaiak hasiak 
baitzeuden bandan.

Zein izen zuen musika bandak? 
Zenbait musikari zineten? Zein musika 
tresnak osatzen zuten banda? 

“La banda de Zegama” esaten zitzaion, ez 
zuen izen berezirik. 20-22 bat musikarik 
osatzen genuen eta bandan ohikoak 
izaten diren instrumentuak zeuden, 
klarineteak (4), saxofoia, tronpeta, baxua, 
bonbardinoa… 

Noiz eta non egiten zenituzten 
entseguak? Nolako maiztasunarekin? 

Olarango eskola zaharrean egiten 
genituen, mutilok eskola ematen genuen 
gelan. Astean iluntze batean behintzat 
egiten genituen entseguak. Garizuman 
kalean jotzeari uzten bagenion ere, 
entseguak egiten jarraitzen genuen. 
Etxean ere jotzen nuen.

Herrian zein egunetan jotzen zenuten 
musika? 

Igandeetan, hamabostean behin jotzen 
zuen bandak; ttunttuna berriz igandero 
izaten zen eta noiz behinka, Roman eta 
Migel Goenaga anaiek ere akordeoia 
jotzen zuten. Baserrietatik eta inguruko 
herrietatik jende asko etortzen zen 
Zegamara eta plazan zegoen petriletik zein 
udaletxeko arkupeko harrizko bankutik 
begira egoten ziren.

Zein abesti mota jotzen zenituzten 
bandan? Ba al zenuen abesti kuttunen 
bat?

Mota askotako abestiak jotzen genituen, 
garai hartakoak. Balsak jotzera ere iritsi 
ginen. Ez dut abesti kuttunik, zuzendariak 
abestiak banatzen zituen eta gustura 
jotzen genituen guztiak.

Inbidiarik pasa al zenuen sekula, 
zuen musikarekin dantzarik egin ezin 
izanagatik? 

Nik ez nuen dantzarako afiziorik, baina 
gaizki egin arren egiten nuen noizbehinka 
Maitererekin, berari asko gustatzen 
baitzitzaion dantza egitea.

Ordaintzen al zizueten zerbait musika 
jotzeagatik? 

Udaletxearen kontura afariren bat egiten 
bagenuen… horixe zen jasotzen genuena. 
Afizioz jotzen genuen, ez ofizioz, gustura 
joaten baikinen.

Joaten al zineten beste herrietara 
musika jotzera? Nora? 

Lehenengo aldiz jendaurrean Segurako 
Aste Santuetako prozesioan jo nuen. Garai 
batean, Segurara joateaz gain Araiako 
festetara ere joaten omen ziren San Pedro 
egunean Papelerako kamioiean.

Zein oroitzapen dituzu bandaz? 

Oroitzapen oso onak ditut, plaza guztia 
betetzen genuen gure emanaldietan. 
Batzuk dantzan eta besteak begira egoten 
ziren. San Bartolometan egunero jotzen 
genuen. 20 lagun inguru ginen bandan, 
guztiok herrikoak, guztiok ezagunak eta 
Santi Azurmendi genuen zuzendari.

Ba al duzu garai hartako anekdota 
edo kontu xelebrerik gogoan? 

Batzuetan, adarra jotzeko asmotan, 
zuzendariak piezaren bat jotzeko esan eta 
bandako batzuk beste bat jotzen hasten 
ziren.  Xanti  zuzendaria amorrarazi egiten 
zuen horrek.

Zegamako banda txapelketaren bat 
irabazia omen da. Zuek parte hartu al 
zenuten txapelketaren batean?

Guk ez genuen inongo txapelketatan 
parte hartu, baina lehenago, Jose 
Larrea (Elizondo) zuzendari zen garaian, 
Donostiako txapelketa batera joaten 
omen ziren.

Santa Zezilia musikarien zaindariaren 
eguna ospatzen al zenuten? 

Ez dut uste, ez dut gogoratzen ospatzen 
ote genuen ala ez. Egun hartan, 
seguruenik, noiznahi jotzen zuen Ramon 
Goenagak joko zuen akordeoia, bere anaia 
Migelen antzera ongi jotzen baitzuen.

Egun gaztea izango bazina joko al 
zenuke berriro ere bandan? Zein 
instrumentu aukeratuko zenuke?

Horixe baietz, dudarik gabe! Instrumentuari 
dagokionean berriz, klarinetea gustuko 
nuen eta horixe joko nuke berriro ere. 
Soldaduskan ordura arte ezagutzen ez 
nuen gaita galiziarra jotzen ere ikasi nuen 
neure kasa eta hura ere joko nuke agian.

Orain entzuten al duzu musikarik? 
Zein duzu atsegin? 

Musika guztiak ditut gogoko . Askotan, 
lehengo abesti ezagunak entzuten ditugu 
irratian.

Elkartzen al zarete egun musika 
bandan ibili zinetenak? 

Bandan egon ginenetatik oso gutxi 
gelditzen gara jada. Bere garaian 
udaletxetik afariren bat ematen zigutenean 
elkartzen ginen, baina ez genuen gerora 
ohitura hori mantendu.

Banda bertan behera gelditu zenetik 
jarraitu al duzu musika jotzen?

Banda desegitean instrumentua 
udaletxean entregatu genuen. Batzuek 
gerora udaletxean eskatu bazuten ere, 
nirea han geratu zen. Gerora seme 
zaharrenari harmonika bat erosi genion 
mutikoa zela eta hura bai, hura jotzen 
nuen. Orain ere joko nuke seguruenik.

Arantxa Berasategi

Musika bandaELKARRIZKETA

Pedro Berasategi Arrieta

Bandako oroitzapen oso 
onak ditut, plaza guztia 
betetzen genuen gure 

emanaldietan.

Gerra aurretik mutilok 
eskolan solfeoa ikasten 

genuen, orduan hasi 
nintzen musika ikasten
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Zikloturistek gorriz markatzen duten eguna da Quebrantahuesos proba 
ospatzen denenekoa, aurten ekainaren 18a. Urte osoko entrenamenduek 
emandakoa erakusteko eguna izaten da Huescako Sabiñanigon ospatzen 
den lasterketa famatu hau. Aurten jadanik 21. edizioa izan du lasterketak 
eta 7000 txirrinduzalek parte hartu zuten bertan. Lasterketak Espainia nahiz 
Frantziako Pirinioetako lurrak hartzen ditu eta bertan, Frantziako Tourrean igo-
tzen diren zenbait mendate tartekatzen dira, nagusienak, Somport, Col Marie 
Blanque, Portalet eta Hoz. Urtero bezala aurten ere hainbat zegamar izan 
ditugu lasterketa honetan eta hona hemen beraiek buruturiko denborak:

ZEGAMARRAK 
BEHOBIA-DONOSTIA 
LASTERKETAN

Aurtengo Behobia-Donostia lasterketa azaroaren 
13an ospatu zen, San Martin Feria ospatu genuen 
egunaren biharamunean. Hori dela-eta, zenbait 
herritar txintxo ibili behar izan ziren parrandarik 
egin gabe, izan ere, Behobia-Donostia lasterketan 
parte hartu baitzuten. Hego haize epela izan zuten 
lagun lasterketa ikustera hurbildu ziren 100.000 bat 
lagunek, beroa berriz etsai lasterketan parte hartu 
zuten 20.481 korrikalariek. 47. edizio honetan 
azkarrenak gizonezkoetan Abrha MilaW Asefa 
(1:02:56) eta emakumezkoetan Tirhas Gebre 
(1:08:07) izan ziren baina gure herritarrak ere ez 
ziren aldrebes ibili, hona eman egin zuten denbora 
eta sailkapen nagusian zein bakoitzari zegokion 
kategoriakoan lortu zituzten postuak:

IZENA    DENBORA          S. OROKORRA          KATEGORIKO. S

IKER ELORTZA 1:24:49 1442 950

URTZI ETXEBERRIA 1:27:05 1992 1302

JON ELORTZA  1:27:07 2003 1310

ANDONI AIZPEOLEA 1:33  

JOXE MIGEL ENCINAS 1:37:34 6040 3700

JOSE LUIS PEREZ 1:43:56 9102 607

ASIER BERASATEGI 1:45:23 9865 5736

JOSE FRANCISCO ALUSTIZA 2:00:30 15879 1250

qUEBRANTAHUESOS TREPARRISCOS

Behobia-Donostia 
lasterketan parte hartu 

zuten zegamarrak

Quebrantahuesos proba ospatu zen egun be-
rean, beste lasterketa laburrago bat ere ospatu 
zen, Treparriscos proba hain zuzen ere.. Honek 
90 Km-ko luzera du eta aurten 8. edizioa ospa-
tu zen.  Lasterketa honetan ere hainbat herrita-
rrek hartu zuten parte.

IZENA   DENBORA 

Mikel Larrea  2h 54m

Iban San Juan 2h 54m

Ibon Zabaleta  4h 31m

Oier Irastorza  4h 31m

Aritz Olaziregi  3h 26min

Iñaki Labaka  3h33min

Aritz Agirre  3h43min

IZENA   DENBORA SAILKAPENA

Ander Perez  5h 48m 19

Aritz Irastorza  6h 08m 126

Ruben Zabaleta 6h 08m 127

Xabier Goiburu 6h 09m  159

Gorka Lozano 6h 44m  874

Aritz Arrieta  7h 15m  1970

Arkaitz Aizpeolea 7h 18m  2095

Pedro Luis Arizkorreta 7h 58m  3789

Mikel Goiburu  9h 16m 5919

Egoitz Irastorza 9h 16m 5921

Andoni Aizpeoleari txipak ez zionez ongi funtzionatu ezin izan dugu 
bere izena sailkapeneko zerrenda aurkitu eta beraz, ezta lasterketan 
egin zuen postua ere. 
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Urteroko moduan, herritarren txirrindu probek eman zioten 
hasiera San Bartolome jaiei, nahiz eta oraindik ofizialki festak 
hasi gabe izan. 9:30etarako prest ziren herriko txirrindulari 
gaztetxoenak euren kasko, bizikleta eta guzti. Behar den 
moduan izena eman ondoren, 7 urtetik beherako neska mutilak 
izan ziren lehenak lasterketari ekiten. Hauen ostean, 7, 8 eta 9 
urtekoak izan ziren parte hartu zutenak eta hauen jarraian, 10 

eta 11 urtekoak eta 12 eta 13koak . Txirrindu probei, 14 urtetik gorakoen Apeaderora 
igoerarekin eman zitzaion amaiera. Txirrindu proben antolaketan Elkartu-Nahi 
txirrindulari elkartekoen laguntza paregabea izan genuen eta beraz, eskerrak eman 
egun horretan burutu zuten lanagatik. Hauek izan diren aurten adinez adin helmuga 
zeharkatzen lehenak eta beraz bizkorrenak:

Abuztuak

23
Asteartea

SAN BARTOLOME JAIAK 7 URTETIK BEHERAKOAK

Mutilak

12 3

Ander Otegi

Mikel 
Ormazabal

Aitz 
Goia

Neskak

12

Arene Martin

Malen 
Otaegi

12 ETA 13 URTEKOAK

Neskak

Mutilak

12 3

1

Eñaut Mendia

Arantxa Ortiz

Andoni 
Saez

Aitor  
Barbarin

APEADERORA IGOERA

12 3

Ruben Zabaleta

Xabier  
Goiburu

Unai  
Agirre

10 ETA 11 URTEKOAK

Mutilak

Neskak

12 3

Eider Berasategi

Jone  
Oiarbide

Oihane 
Telleria

12 3

Gerardo Ramirez

Jon  
Arakama

Iñigo  
Arrondo

7-8 ETA 9 URTEKOAK

12 3

Egoi Telleria

Xabier 
Intxausti

Odei  
Barbarin

Mutilak

Neskak

12 3

Irati Arizkorreta

Uxue  
Elorza

Saioa 
Berasategi

Tarteko helmuga: Aritz Irastorza

Mutilak

Txirrindulari gazteak sariak jasota Irabazleak podiumean

Apeaderorako igoera neketsuan txirrindulariak

Txirrindulariak lasterketari ekiteko prest

Txirrindu probetako sariak banatzerako, herriko plaza kolorez eta musikaz janzten hasi 
zen, bertan zen Akelarre txaranga eguna alaitzeko behar ziren doinuak jotzen eta baita 
koadrilak mozorroturik ere. Eguerdiko 12:00etako kanpaiak gertuan ziren seinale! 
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12:00etako kanpaiak hasteaz bat, suziriak eztanda egin zuten 
zeruan eta baita festak ere plazan. Beleak arazotxo batzuk izan 
bazituen ere udaletxeko balkoira jaisteko, hori ez zen oztopo izan 
festak hasteko eta cava botilak, musika, konfetiak… nagusitu ziren 
festa giroaren seinale. Aita Santua, apar jaia, 60. hamarkadako 
jipiak, “Mojate” saioko kideak, ACDC taldekoak, bikingoak, 
tarzan eta bere lagunak, hondartzako txiringitoak, marinelak, 
txinatarrak, sumo jokalariak… guztiak etorri ziren San Bartolomeei 
hasiera ematera eta honek 5 egun luzetan eskaintzeko zeukanaz 
gozatzera.

Txupinazoa amaituta, kalean zehar jarraitu zuen festak eta koadrila 
bakoitzak, ongi burutu zuten euren mozorro-papera kalean bildu 
zen jendetzaren aurrean. 14:30ak aldera berriz, atseden hartu eta 
Elizondo plazan indarrak berritzeko parada izan zen. 

Bazkal ostean ere ez zen aspertzeko betarik izan nahi zuenarentzat, 
“Bele Gazte” gaztelekukoek iazko ildoari jarraiki, II. Gazte olinpiadak 
antolatu zituzten eta aurtengo garaileak Zegamako Putaneroak 
izan ziren.

Txinatarren dragoia Zegamako kaleetan barrena

Edurne Zuri eta ipotxak jaietara Bikingoak itsasontzi eta guzti Zegamara bisitan

Hondartzako txiringitoak lehorrera etorrita

Aita Santuaren bisita jaso zuen San Bartolomek

“Mojate” programa Zegamatik zuzenean

Zegamako “putaneroak”
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17:00etan berriz, “bezperak” izan 
ziren San Bartolome ermitan eta hau 
amaitzean, udal agintariek Txarapeko 
bolalekuan ospatu zen herritarren arteko 
bolo-txapelketari eman zioten hasiera 
ohiturari jarraituz.

Lehenik eta behin gaztetxoen txanda 
izan zen, asko izan ziren txapelketan parte 
hartu zutenak eta aurten hauek izan ziren 
garaile:

Mikel Berasategi (6 birla botata)

Gerardo Ramirez (5 birla botata)

Gorka Arizkorreta (4 birla botata)

Helduen mailan berriz Ibai Arrizabalaga 
izan zen  irabazlea besteekiko alde 
handiz. 21 birla bota zituen guztira 4 bota 
alditan. 

Kirolarekin hasi zen jaietako lehen eguna 
eta kirolarekin jarraitu. 18:00etan, frontoian 
herritarren arteko futbito txapelketako 
finala jokatu zen Aspaldiko eta Tripi 
taldearen artean eta lehia estuaren ostean, 
prorrogan Aspaldiko taldea nagusitu zen 
5 eta 4ko emaitzarekin. Urtero bezala, 
giro paregabea izan zen frontoian, talde 
bataren eta bestearen aldeko oihuak eta 
Akelarre txarangaren musika tarteko.  

Eguneko kirol jardunak honekin amaitu 
ziren eta jarraian, herriko gaztetxoen 
txanda izan zen. Hainbeste denbora zain 
egon ondoren azkenean buruhandiak eta 
erraldoiak kalean ikusteko aukera izan 
zuten berriro ere! Akelarre txarangaren 
doinuak lagun, erraldoiek dantzan herriko 
hainbat kale zeharkatu zituzten eta 
buruhandiek berriz, korrika saio galantak 
egin zituzten herriko gaztetxoen atzetik. 

20:00ak aldera erraldoiak udaletxeko 
atarira itzuli ziren hurrengo egunera arte 
atseden hartzeko eta 20:15ak aldera 
aurtengo mozorro lehiaketako sariak 
banatu ziren. Urtero bezala ikusmin handia 
sortu zuten sari hauek, epaimahaiak lan 
zaila izan zuen arren, hauxe da erabaki 
zutena eta beraz, saria jaso zutenen 
zerrenda:

12 eta 16 urte artekoetan bere 
osotasunean mozorrorik onenaren saria: 
ACDC talderarentzat

16 urtetik gorakoetan giro hoberena 
sortu zuen taldea: Apar jaia

16 urtetik gorakoetan mozorrorik 
landueba: “La Chari” hondartzako 
txiringitoa

Bakarkako saria egun osoan zehar jarri 
zuen giroarengatik: Apar jaia taldeko 
Jon Rivas DJarentzat.

Saria banatuta, 21:00etatik 22:00ak 
bitartean 00:00etatik 3:00etara Dantzadi 
taldea izan zen jaietako lehen egun honen 
azken txanpa alaitzen.  

Bolo-jokoko irabazleak Bolo-jokoak geroz eta arrakasta handiagoa

Jon Rivas bere taldekideekin saria ospatuz

Apar jaia taldeak sortu zuen giro hoberena “La Chari” txiringitokoak saria jasota

TXAPELDUNAK

ACDC taldeko kideek 
saria jaso zuten
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Triste antzean esnatu zen San Bartolome 
eguna. Zirimiri artean egin zuten Zegamako 
txistulariek goiz-eresia eta baita San 
Bartolomek ere ermitatik parrokiarako 
bidea. 11:00etan prest ziren txistulari, 
dantzari eta santu eramaileak jaietako 
egun nagusian egiten den prozesioari 
ekiteko.  Herriko agintariek ohi bezala, 
erreriko zubian itxoin zioten santuari eta 
handik elizarainoko tartean, bidelagun 
izan zituen hauek ere.

11:15ak aldera San Bartolome eguneko 
meza nagusia ospatu zen eta jarraian, 
herriko agintarien soka-dantza saioa 
ikusteko aukera izan zen. Herritar askoren 
begiradapean, fin burutu zuten guztiek egin 
beharrekoa dantzariak lagun zituztela.

Jarraian, ekitaldi berri bat izan zen ikusgai, 
“Zegamar jaio-berriei ongi-etorria” hain 
zuzen ere. 2010eko San Bartolome 
egunetik 2011kora jaio ziren haurrei, 
Udalak ongi-etorri xume bat egin zien 
herritar guztien aurrean. Lehenik eta 
behin, dantzariek agurra dantzatu zieten 
ongi-etorria egin zitzaien haurrei eta hauen 
gurasoei eta jarraian, Udal agintariek zapi 
bat jarri zieten bakoitzari ongi-etorri horren 
oroigarri. Zapian, bele bat ageri zen habia 
batean eta  “Ongi etorri gure aapira” 
jartzen zuen. Hauek izan dira aurten ongi-
etorria jaso duten 25 haurrak:

ORHI ALZELAI MUGURUZA
IHINTZA ANTIA LABACA
LUKEN ARENEGI CABALLERO
OÑATZ AZURMENDI ZUBELDIA
PAULE GALDOS IMAZ
MARA GALLEGO MONROY
UDANE INZA RODRIGUEZ
ELENE IRASTORZA KATALINA
AMETS IZAGIRRE UGARTEMENDIA
MOHAMED JAHJAH

NATALE JIMENEZ ARRIETA

JUNE LASA MUJIKA

HEBER MARTIN GOIKOETXEA

ADEI MARTINEZ MOYANO

ANDER OTAEGI VIDAL

ENEKO OTEGI ARIZTIMUÑO

YERAI RODRIGEZ PEREZ

EKAITZ URBITARTE ALDA

JARE URBIZU RODRIGEZ

XABAT URKIA BARANDIARAN

ITZIAR ZABALETA DELGADO

NOA OTAEGI ARIZKORRETA

LAIA IZAGIRRE AIZPEOLEA

AIALA LASA UGARTE

MAIA PEREZ AGIRRE

Ongi-etorriaren ostean, lorategi, balkoi 
eta leiho dotoreenen sariak banatu 
ziren. Hauexek izan dira aurten sarituak:

Leiho edo balkoi dotoreenaren saria: 
Florita Arana

Lorategi apainena: Kalekokoentzat, 
saria Ainara Irigorasek jaso zuen.

Ondoren, Tobera Musika Eskolako 
dantza-saioa izan zen baina eguraldi 
txarra tarteko, behar baino lehenago 
amaitu behar izan zen saioa.

Arratsaldean berriz, etxe guztietan egiten 
den San Bartolome eguneko tradiziozko 
bazkariaren ostean, festarekin jarraitzeko 
puzgarriak jarri ziren Elizondo plazan eta 
18:30etan berriz, apar jaia ospatu zen 
Kultur Etxe aurreko plazan. Eguraldiak 
batere lagundu ez bazuen ere, jende ugari 
hurbildu zen bainujantzia eta uretako 
oinetakoak jantzita plazara aparretan 
ibiltzeko.

Bien bitartean, frontoian bi pilota partida 
jokatu ziren. Batean Azurmendi eta 
Matxinandiarena izan genituen Egiguren 
eta Oiarbideren aurka eta bigarrenean 
Azketa eta Alustiza Lopez eta Otamendiren 
aurka. Lehen partida, Azurmendi eta 
Matxinandiarenak irabazi zuten eta 
bigarrenean berriz Azketa eta Alustiza 
izan ziren garaile.

Eta 19:30ak aldera, buruhandien eta 
erraldoien txanda izan zen, herriko 
txistularien laguntzarekin herrian kalejira 
egin zuten erraldoiek eta buruhandiek 
berriz, astinarazi zizkieten hankak hauen 
ingurura hurbiltzen ausartu ziren guztiei.

21:00etatik 22:00etara eta 00:00etatik 
3:00etara bitartean Joselu Anaiak taldea 
izan zen ilunabarra alaituz eta gautxoriak 
dantzan jarriz.

Abuztuak
San  

Bartolome 
Eguna

24

Iazko San Bartolomeetatik aurtengoetara bitartean jaio diren haurrei ongi-etorria plazan.

Partida hasi aurreko agurra pilotariek eta epaileek Tobera musika eskolako dantzarien saioa plazan

Ainara Irigoras eta Florita Arana saria jasota
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San Bartolome bigarrena ere bete betea 
zetorren, goizean goiz, Tobera Musika 
Eskolako trikitilariek kaleak alaituz saio 
polita egin zuten eta 10:00etarako, 
herritarren arteko Toka txapelketako 
prestaketak hasiak zituzten Olaberriko 
auzokideek, txapelketako parte hartzaileek 
txapelketa aurretik entrenamendu saioa 
burutzeko aukera izan zezaten.

11:00etan, Toka txapelketari ekin zitzaion 
beraz eta jende mordoxka bildu zuen 
urtero bezala ekintza honek, gehienak 
gizonezkoak baina baziren tartean-tartean 
emakume batzuk ere. Eguerdiko 12:30ak 
aldera amaitu zen txapelketa eta hauek 
izan ziren aurten punteria onena erakutsi 
zutenak:

GIZONEZKOETAN

Imanol Azurmendi

Augusto Rodriguez

Ion Arrieta

EMAKUMEZKOETAN

Alaitz Lizarralde

Aurten abuztuaren 25ak, izan zuen beste 
ikusmirarik ere goizean. Aurten lehen 
aldiz, gazteen arteko entsalada errusiar 
lehiaketa antolatu zen. 6 gazte talde 
izan ziren lehiaketan parte hartu zutenak 
entsalada dotoreak eta goxoak prestatu 
zituzten guztiek. 12:00etan hasi eta 45 
minutuko tartea izan zuten udalak jarritako 
osagaiak bakoitzak bere erara elkarrekin 
nahastu eta entsalada egiteko. 

12:50etan entsaladak jaso eta Aitor 
Zabaletak dastatu zituen guztiak 
bakoitzaren balorazioa egiteko. Zaporea, 
konposizioa eta aurkezpena baloratu 
zituen besteak beste eta hauek izan ziren 
lehen entsalada errusiar lehiaketa 
honetako sukaldaririk onenak:

Ainhoa Saez de Maturana, Maddi 
Ormazabal, Sara Irastorza eta Neba 
Urteaga

Garazi Ormazabal, Ainhoa Berasategi, 
Oriana Pardo eta Jone Soto

Jarraian 6 entsaladak dastatzeko aukera 
izan zen jendeak ez zuen hutsik egin, 
koadrila polita bildu zen sukaldari gazte 
hauen lanak dastatzera. 

Entsalada dastatu eta bertso-saioa 
entzuteko tenorea iritsi zen. Aurten ere 
Andoni Egaña, Iñaki Murua eta Anjel Mari 
Peñagarikano izan genituen bertsotan eta 
gai jartzaile berriz, Aitor Zabaleta. Urtero 
bezala, udaletxeko arkupea bete-bete 
egin zen euren bertsoak entzuteko eta 
bertsolariek, beste behin ere ez zuten 
hutsik egin, bertso xelebre eta sakon, 
gustu guztietarako bertsoak izan ziren.

Ondoren, bertso gosea erabat asetu 
ez zutenak, Ostatun izan zen bertso-
bazkarira joateko aukera izan zuten eta 
arratsaldean berriro udaletxe azpian 
eskaini zuten bigarren saiora.

Iluntze aldera, Toberako trikitilariekin 
buruhandi eta erraldoien kalejira izan zen 
eta ondoren, Joselu Anaiak taldeak lehen 
saioa burutu zuen plaza ingurua alaituz. 
21:30etan, urteroko arrakasta errepikatuz 
Herri Afaria izan zen. 560 bat pertsona 
bildu ziren frontoian entsalada, Lumagorri 
oilaskoa eta Sant sandurní d´Anoiako 
cava dastatzeko. Giro paregabea izan zen 
afarian eta baita ondoren Joselu Anaiaken 
doinuekin plazan ere. 

Abuztuak
San  

Bartolome 
bigarrena

25

Toka txapelketako irabazleak sari jasota

Itsura bikaineko entsaladak prestatu zituzten

Herri afari jendetsua

Erraldoi eta buruhandien kalejira

Bertso saioa udal arkupean

Entsalada errusiarra dastagai nahi zuenarentzat
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Egun bateko atsedenaren 
ostean, indarrak berrituta ekin 
genion San Bartolome jaien 
bigarren txanpari. Abuztuaren 
27.a haurrei zuzendutako eguna 
izaki, 11:00etan haur jolasak 
izan ziren Gazte Herexako 
kideek antolatuta Kultur Etxeko 
plazan 13:00 bitartean eta udaletxeko 
plazan berriz, paella lehiaketak 
hartu zuen leku goizeko 10:00etatik 
13:00era bitartean. Aurten ere herriko 5 
elkarteetako bina bikote izan genituen 
lehian, Tartaloetxekoak, Txarapekoak, 
Ameztikoak, Jubilatuen elkartekoak eta 
Kasinokoak. Hiru orduren buruan, paella 
dotoreak eta goxoak prestatu zituzten 
10 bikoteek baina birentzat izaten da 
soilik saria eta aurten hauexek merezi 
izan zituzten lehen bi sariak Edurne 
Urbizuk eta Argider Egimendiak osaturiko 
epaimahaiaren iritziz:

1. Tartaloetxe elkarteko 
Karlos Zuñiga eta Anartz 
Goiak osaturiko taldeak

2. Jubilatuen elkartetik 
etorritako Begoña Etxezarretak 
eta Joan Luis Izagirrek.

Behin sariak banatuta, 10 paellak 
jendartean banatu ziren eta aurten ere 
jende ugari bildu zuen ekintza honek 

plazan, ez zen sobran batere 
gelditu.

Arratsaldez berriz, haurren 
egunarekin jarraituz, Poxpolo eta 
Konpainia izan ziren eskolako 
patioan haurren eta gurasoen 
irriak bereganatu nahirik. “Segi 

jotzen” ikuskizuna eskaini zuten eta 
bertan, Poxpolo pailazoak bere hainbat 
lagun aurkeztu zizkigun, zein baino zein 
xelebreagoak. Haurrek ezezik, gurasoek 
ere bikain pasatu zuten koadrila xelebre 
honek eskainitako ikuskizunarekin.

Arratsaldeko 18.00etan berriz, herri 
kirolen txanda izan zen. Harri-jasotzaileak 
eta aizkolariak izan ziren protagonista 
ikuskizun honetan eta jende mordoxka 
bildu zen hauen abileziak ikustera. 
Aizkoran Unai Otaño, Joxe Ugarteburu 
eta Jose Mari Esnaola herritarra izan ziren 
eta harri jasotzen berriz, Landerbide eta 
Mieltxo Saralegi baziren ere etortzekoak, 
azken honek ezin izan zuen eta bere ordez 
Goenatxo etorri zen. Ikuskizun aparta eta 
zaletuak gustura!

Eta jarraian, egunero bezala, arrakasta 
itzela izan ohi duen ekintza, buruhandi 
eta erraldoien kalejira! Oraingo honetan, 
Urantzu dultzaina joleak izan ziren goiz 
goizetik herriko kaleak eta arratsaldez 
erraldoien kalejira alaitzearen erantzuleak.

Eta hau amaitzerako, prest zen jadanik 
plazako eskenatokian Oihan Vega herri 
osoa dantzan jartzeko xedearekin eta 
baita lortu ere! Bi saio egin zituen honek 
ere bakarra hitzartuta bazegoen ere, 
21:00etatik 22:00etara lehenengoa eta 
00:00etatik 3:00etara bigarrena. Haur, 
gazte eta heldu, guztiak dantzan jartzea 
lortu zuen Oihan Vegak guztien garaiko 
eta gustuko abestiak tartekatuz.

Abuztuak

27
Larunbata

Epaimahaia paella onenaren aukeraketan

Poxpolo eta Konpainiaren “Segi jotzen” ikuskizuna Oihan Vegak plaza osoa dantzan jarri zuen

Haur jolasak herriko gaztetxoenentzat Bi paella onenen egileak sariak jaso zituzten unean 
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San Bartolome jaietako igandea, 
txirrindu probaren eguna izan 
ohi da aspalditik eta aurten ere 
halaxe izan zen. Kirolak eman 
zion beraz hasiera jaien azken 
egunari, 10.00etan afizionatuen 
San Bartolome probari ekin 
zitzaion plaza inguruan eta 
Txarapen berriz, probintziko bolo 
txapelketa ospatu zen. Aurtengoan ere 
soilik goizeko txanda ospatu zen.

Bolo txapelketan, Gipuzkoako bolo 
jokalaririk onenak bildu ziren eta hauek 
izan ziren aurten finen aritu zirenak: 

1. Xepeino Agirre (Segura)

2. Antonio Alustiza (Zerain)

3. Benito Loitegi (Urnieta)

4. Martin Retegi (Zegama)

5. Nikolas Osaba (Donostia)

Txirrindu proban berriz, ibilbideak zituen 
117,4 Km-ak egin ostean, 5 txirrindulariren 
arteko sprint-ean amaitu zen lasterketa. 
Hauek izan ziren aurten helmuga 
gurutzatzen lehenak eta taldekako saria 
eta mendiko saria eraman zituztenak: 

1. Jordi Simon (Caja Rural)

2. Jose Manuel Gutierrez 
(Camargo-Ferroatlantica)

3. Egoitz Murgoitio 
(Hirumet taldea, Abadiño)

Taldekako saria: Lizarte

Mendiko saria: Iñaki Lejarreta (Orbea)

Arratsaldean, haurren txanda iritsi zen 
berriro, Kioskoko plazan Gorriti eta bere 
animaliak izan ziren erakustaldia ematen. 
Lehenik eta behin, hurbildu ziren haurrek 
ponien gainean ibiltzeko aukera izan zuten 
eta biziki gozatu zuten askok. Ondoren, 
basurde kume bat bertatik bertara ikusteko 
aukera izan zuten eta jarraian, baita zezen 

txiki pare baten aurretik korrika saioak 
egin edo hura “toreatzen” aritzeko ere. 
Zaldun, “torero” nahiz korrikalari, denetik 
daukagula Zegaman ikusi ahal izan 
genuen. Eta amaitzeko, berriro ere ponien 
gainean ibiltzeko aukera izan zen.

Animalien erakustaldia amaitzerako, prest 
ziren sardinak plazan. Urteroko moduan, 
60Kg sardina erre ziren parrilan eta hainbat 
sagardotegitako sagardoa dastatzeko 
aukera izan zen plazan jaien azken txanpan. 
Hauek izan ziren aurten dastaketan parte 
hartu zuten sagardotegiak: Urbitarte, 
Oiharte, Otatza, Zabala, Rezola, Aburuza, 
Isastegi, Begiristain eta Aulia.

Gurasoak sardinak eta sagardoa 
dastatzen ari ziren bitartean, gaztetxoek 
buruhandien aurretik azken korrika saioak 
egiteko aukera izan zuten plaza inguruan 
eta festari amaiera emateko, 23:00etan 
belearen entierroa ospatu zen. Jarraian, 
festan jarraitzeko gogoa eta indarrak 
zituztenentzat Obaneuke taldea izan zen 
plazan ordu txikiak arte festen eta oporren 
amaierak uzten duten zapore garratza 
gozatu nahirik.

Datorren urteko San Bartolome jaietarako 
geroz eta gutxiago falta dela gogoan 
hartuta eta aurtengoek utzi duten zapore 
onari eusteko ahalegina eginez, animo, 
bertan dugu eta 2012ko abuztua!

Abuztuak

28
Igandea

San Bartolome Sariko azkarrenak podiumean

Beleari azken agurra eta jaien amaiera

Sardinak eta sagardoa dastatzera jende ugari

Zezenaren aurretik korrikalari finak

Ponian ibiltzeko aukera izan zuten haurrek
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Maria Jose Zurutuza

Kirola egitea gustuko dut eta aukera 
ona iruditu zitzaidan gimnasioko 
bazkide egitea. Oviedon bizi 
nintzenean ere gimnasiora joateko 
ohitura banuen eta oso ongi etortzen 
zitzaidan bai osasunerako eta baita 
eguneroko arazo eta buruhaustea 
ahazteko ere. 

Orain, astean 3 edo 4 bat aldiz joaten 
naiz eta gehien gustatzen zaidana 
Spinning egitea da. Lan ordutegia 
dela-eta, ezin dut ikastaroan parte 
hartu baina Oviedon bizi nintzen 
garaian spinning ikastarora joaten 
nintzenez, badakit kirol honen berri 
eta neura kontura aritzen naiz orain.

Gimnasioa oso ongi dagoela deritzot 
eta Zegama bezalako herri txiki 
batean horrelako aukera izatea luxu 
bat dela iruditzen zait. Eguraldi txarra 
denean, pereza ematen du kalera 
paseatzera irtetzeak eta gimnasioak, 
egun horietan ere kirola egiteko 
aukera eskaintzen du. Ni behintzat, 
oso gustura nago gimnasioarekin. 

GIMNASIOA Aurtengo udaberrian gimnasioa martxan jarri zenetik dagoeneko 112 bazkide daude. 
Honela, gimnasioaren erabiltzaile diren zenbait herritarrekin izan gara solasean eta 
gimnasioko bazkide zergatik egin ziren eta gimnasioari buruz duten iritziari buruz egin 
diegu galdera. Hona hemen beraiek kontatu digutena:

Ainara Garcia

Kirola egiteko eman nuen gimnasioan 
izena. Bazkide egin ez banintz gogo 
gutxiagorekin egingo nuen kirola eta 
gainera, bertan apuntatzea motibazio 
bat ere bada. Bazkide egin eta kuota 
ordaintzeak gimnasiora joan eta kirola 
egitera behartzen zaitu,  ez bazara 
joaten berriz dirua alferrik gastatzen ari 
zarela iruditzen zaizu eta esan bezala, 
horrek gimnasiora joatera motibatzen 
eta behartzen zaitu.

Nire iritziz gimnasioa oso ondo 
dago antolatuta baina saunak egun 
osoan egon beharko lukete irekita. 
Gimnasiora goizean joaten diren 
bazkideek ezin dute sauna erabili 
nahiz eta zerbitzu hori ordainduta 
duten. Dena den, orokorrean oso 
ondo dago dena.   

Jose Francisco Alustiza

Gimnasioa martxan jarri aurretik 
ere, etxean ariketak egiteko ohitura 
banuen. Dena den, etxean ez nuen 
lekurik ariketak egiteko makinarik… 
jartzeko eta gimnasioa ireki zutenean, 
haukera ona iruditu zitzaidan bertan 
bazkide egitea.

Orain arte ez naiz beste gimnasioaetan 
ibili baina iruditzen zait oso ongi 
prestatua dagoela. Aitzakiaren bat 
jartzekotan, korrikarako zinta kopurua 
jarrito nuke. Iruditzen zait dabilen 
jende kopururako gutxiegi daudela 
eta beraz, korrikarako zinta gehiago 
jartzea proposatuko nuke.

Jon Pereira

Ni, kirola egiteagatik egin nintzen 
gimnasioko bazkide. Udara partean 
eguraldia ona da, egunak luzeak dira 
eta kanpoan kirola egiteko aukera 
dago baina neguan gimnasiora 
joateko aukera izatea ongi dago.

Lehen Antzizarrera, Beasaina, joaten 
nintzen kirola egitera. Hara joateko 
kotxea hartu beharra nuen eta gainera 
bidean denbora galtzen nuen. Orain 
berriz, Zegamako gimnasiora joaten 
naiz eta oso gustura nago. Instalazioak 
berri berriak dira eta aukera zabala 
dago. Zegama bezalako herri batean 
horrelako aukera izatea gauza handia 
da. 

Bestalde, jasotzen dugun atentzioa 
ere ona da, edozein zalantza 
dugula, Edurne beti prest izaten da 
laguntzeko.

Maite Rodrigo

Gimnasioaren irekiera, kirola 
sustatzeko bultzada ederra dela 
uste dugu Ramon eta biok. Guretzat 
herrian gimnasio bat izatea amets 
bat zen eta orain errealitate bihurtu 
da. Gimnasioak, neguko egun euritsu 
eta hotzetan ere kirola egiteko aukera 
eman digu. Saunak ere oso ongi 
daude eta guztia oso ongi ekipatua 
dago.

Zerbait aldatzekotan, harrera-
bulegoaren kokapena aldatuko 
genuke bigarren solairutik lehenengora 
pasaz. Modu honetan, gimnasiora 
doan jendearen sartu-irtena hobeto 
kontrolatuko litzateke.

Leire Igoa

Ni, ariketa fisikoa egiteagatik egin 
nintzen gimnasioko bazkide. Sarritan 
pereza ematen digu kirola egitera 
joateak eta bazkide eginez gero 
berriz, neurri batean behartuta zaude 
gimnasiora joan eta kirola egitera. 
Negu partean gainera, azkar iluntzen 
du eta beraz, sarritan ez dago beste 
aukerarik kirola egin ahal izateko. 
Horretaz gainera denbora pasatzeko 
beste modu bat ere bada.

Gimnasioa oso ongi dagoela iruditzen 
zait, bai instalazioei dagokienean, 
bai ekipamenduari dagokiola. Leku 
askotan nahiko lukete horrelako 
gimnasio bat izan! Gimnasioa 
ezagutzeko aukera izan duten 
kanpoko jendea harritu egiten da 
Zegama bezalako herri txiki batean 
horrelako instalakuntzak ditugula 
ikusita. Zorte handia daukagu!
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Hego haizea eta eguzkia izan genituen 

lagun aurtengo azaroaren 12ko San 

Martin ferian eta eguraldi eder hau 

probestuz,  jende ugari hurbildu zen 

Zegamara ferian bueltatxo bat ematera 

eta honek eskaintzen zituen aukerez 

gozatzera, taloa, gazta eta gaztaina erreak 

dastatu, animaliak ikusi, artisau postuetan 

erosketatxoren bat egin…

Baina Zegamako San Martinak ez ziren 

azaroaren 12ko azokara mugatu, aurreko 

astean zehar ere izan ziren beste bi 

ekintza.

Azaroaren 9an, asteazkenez, Joxe Mari 

Artolak “Sustraiak. Gu ere Zegamako 

gaztedia izan ginen” ikus-entzunezkoa 

erakutsi zuen Kultur Etxean. Hasiera 

batean 19:00etan jarri bazen ere hitzordua, 

bi hileta tarteko, 20:00etara atzeratu 

zen emanaldia. Hala ere, jende askok 

dirudienez ez zuen modurik izan bertara 

hurbiltzeko eta honenbestez, datorren 

urtean berriro emanaldia errepikatzea 

erabaki zen. Ikus-entzunezkoa ikusteko 

aukera izan genuenok, gozatu ederra 

hartu genuen iazko San Bartolome 

jaietako mozorro eguneko irudiak ikusten 

lehenik eta duela hainbat urte grabatutako 

III: ZERAMIKA JARDUNALDIAK:SAN MARTIN FERIA

Azaroaren 
12an

La Leze, Aizpea eta Aixtra, gazta lehaietako irabazle

Pirinioetako artisau gazta hoberenak dastatu ziren Jose Ramon 
Agirianoren eskutik.

Montse Ferrer La Seu d´urgelleko teknikariak, euren herriko gazta 
lehiaketari buruzko xehetasunak azaldu zituen jendaurrean

Artisau postu aukera zabala
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Zegamako eta zegamarren irudiak ikusiz 

bigarrenik. 

Azaroaren 10ean berriz, La Seu D´urgell-en 

(Lleida) urtero ospatu ohi duten “Concurs 

de Formatges Artesans del Pirineu” gazta 

lehiaketako gazta sarituak dastatzeko 

aukera izan genuen. Horretarako Jose 

Ramon Agiriano aditua izan genuen gidari 

eta ardi, ahuntz nahiz behi esnearekin 

eginiko 6 gazta mota ezberdin probatzeko 

aukera izan genuen, guretzat ezezagunak 

baina zapore bikaina utzi zigutenak. 

Pribilegio itzela izan zen maila honetako 6 

gazta probatzeko aukera izatea. 

Azaroaren 11an, San Martin egunean, ez 

zen aparteko ekintza berezirik antolatu; 

hurrengo egunerako indarrak gorde 

beharra zeuden, luzea izaten baita San 

Martin feria-eguna!

Azaroaren 12a izan zen aurten egun handia, 

azaroko bigarren larunbata alegia. Goizeko 

zazpiak alderako bazen mugimendua 

herrian, animalien zitzarri hotsak, ehiztari 

koadrilak usotara joateko prest, artisauak 

euren postuak atontzen… eta eguraldi epel 

eta argia guztia borobiltzeko. Dena den, 

lehen bisitariak ez ziren goizeko 10:00ak 

aldera arte hurbildu feriak eskaintzen zuen 

ikuskizunaz gozatzera.

Plaza inguruan kolorea zen nagusi, mota 

guztietako bitxiak, arropa, apaingarriak, 

gozoak… eta baita frontoi eta Aitxuri 

Herri Eskolako patioan ere. Guztira 55 bat 

postu ezarri ziren herrian zehar banatuta 

eta beraz, ezin ukatu zer ikusia izan zenik! 

Aurten ere kalerik egin gabe, eskolako 

patioan izan genituen Jabier Arrieta egur-

tailaren xehetasunak erakusten, Joxe eta 

Eulogio Albizu artilearekin haria egiten, 

Arizti Zaharreko Ane xaboi natural, olio 

etab. saltzen, Marcela kandelekin… eta 

beste hainbat eta hainbat artisau beren 

produkturik hoberenak saltzen. Urteroko 

moduan, kiroldegian zen Eugenio 

Mendizabal ere, antzina gazta nola egiten 

zen jendeari erakutsiz eta Fermin (Maxki) 

gaztainak errez plazan. Urteroko moduan, 

jende ugariren arreta bereganatu zuten 

biek ala biek.

Bien bitartean, frontoian 13. Aizkorri eta 

Urbiako artzainen arteko gazta lehiaketari 

hasiera eman zitzaion. 9:30etatik 

10:30ak bitartean, 14 artzainek euren 

gaztak aurkeztu zituzten lehiaketara 

sari nagusiaren bila. Hauek izan ziren 

lehiaketara aurkeztu ziren 14 gaztagile 

edo gaztandegiak:

Aixtra S.D. (Araia)

Olano Sat. (Egino)

Felix Etxezarreta (Gordoa)

La Leze gaztandegia (Ilarduia)

Jabier Muñoa (Zerain)

J. Aranburu elkartea (Idiazabal)

Gomiztegi Koop. (Oñati)

Aizpea Gaztandegia (Olaberri)

Ramon Ugarte (Oñati)

Mari Paz Oiarbide (Zegama)

Lehiaketako hiru gaztarik hoberenak Rafa Rueda, Iñaki Etaio eta Josep Maria Ribas epaimahaikideak

Antoni Viñals, J.R. Agiriano eta Iker Zubeldia epaimahaian

Animalia erakusketan jende ugari Abeltzaintzak Zegaman badu etorkizunik
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Arantxa Segurola eta Juan Jose 

Aranguren (Legazpi)

Pedro Gabiria (Legazpi)

Unai Lekuona (Araia)

Azkarra (Galarreta)

14 gaztak epaitzen 6 kide izan ziren bi 

mahaietan banatuta, Iñaki Etaio eta Jose 

Ramon Agiriano (Idiazabal Gaztaren Jatorri 

Izendapeneko kontseilu erregulatzaileko 

adituak), Iker Zubeldia (herriko bertsolaria), 

Rafa Rueda (musikaria), Antoni Viñals (La 

Seu d´Urgelleko zinegotzia) eta Josep 

Maria Ribas (Sant Sadurní d´Anoiako 

alkatea). 

Lehen fasean, 14 gaztak epaitu zituzten, 

7 mahai batean eta 7 bestean. Lehen 

balorazioaren ostean, 14 hauetatik 6 

aukeratu zituzten finalera pasatzeko eta 6 

hauen artean, ondorengo hauek izan ziren 

puntuazio altuena jaso zuten hirurak eta 

beraz, txapelketako irabazleak:

Txapelduna: La Leze gaztandegia 

(Ilarduia, Araba)

2. postuan: Aizpea gaztandegia 

(Olaberri, Gipuzkoa)

3. postuan: Aixtra S.D. (Araia, Araba)

Pozik ziren hiru irabazleak euren gazta 

saritua eskuan zutela kiroldegira hurbildu 

zen jendetzaren aurrean. 

Gazta lehiaketa ordea ez da San Martinetan 

egiten den lehiaketa bakarra, herritarren 

arteko abere lehiaketa ere egiten da. 

Frontoitik Urgain Berrira arteko eremuan, 

abere erakusketa dotorea antolatu zen 

aurten ere, ardiak, arkumeak, ahuntzak, 

antxumeak, arraza ezberdinetako behiak, 

behorrak, zaldiak, zezenak, astoak… 

Erakusketa honek, abeltzain ugari elkartu 

zuen eremu honetan eta baita  abeltzainak 

ez diren beste asko ere. Goizeko 11:00ak 

aldera, animalietan adituak diren 3 kidek 

guztien artean ederrenak aukeratu zituzten 

eta eguerdiko 13:00a aldera, saria jaso 

zuten hauen jabeek. Hauek izan ziren 

aurtengo abeltzain sarituak:

Ardietan: Joxe Etxeberria

Bildotsetan: Ibai Aizpeolea

Pirenaika behietan: Jon Antia

Behi mestizoetan: Juan Kruz 

Arrizabalaga

Herritarren arteko abere lehiaketako irabazleak saria jaso ostean

Aizkorri eta Urbiako artzainen arteko gazta lehiaketako irabazleek merezitako sariak eta txaloak jaso zituzten
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Behi suizoetan: Juanito Azurmendi

Zezenetan: Imanol Ruiz de Egino

Zaldietan: Joxe Mari Esnaola

Etxe behorretan: Jabier Arrondo

Mendi behorretan: Joxe Mari Esnaola

Aurten azokan berrikuntza bat ere izan 

zen. Aurrez aipaturiko La Seu d´Urgelleko 

gazta lehiaketako gazta sarituen 

erakusketa egon zen ikusgai kiroldegian, 

7 gazta guztira eta jende askoren arreta 

bereganatu zuen gainera, gu hemen 

ohituta ez gauden bezalako gaztak 

baitziren erakusgai jarri zirenak. 

Eta goizekoa amaitzeko, abere nahiz gazta 

lehiaketetako sari banaketaren ostean, 

lehiaketara aurkeztu ziren 14 gaztak eta 

erakusgai jarri ziren La Seu d´Urgelleko 

lehiaketako gaztak jendartean banatu 

ziren herriko elkarteetako 10 kideren 

laguntzarekin. Gazta ezezik, zintzurra 

bustitzeko ardoa, sagardoa eta ura ere 

banatu zituzten elkarteetako kideek eta 

Udal agintariek. 

Eta goizekoak amaituta, ohitura 

den moduan, familia edo koadrilan, 

bazkaltzera joan zen azokan bildutako 

jendea; babarrunak, odolkia, saiheskia, 

txorizoa…

Arratsaldean ere ez zen entretenigarririk 

falta izan. Arratsaldeko 17:30etan 

gaztetxoenek buruhandien aurretik korrika 

saio batzuk egiteko aukera izan zuten 

eta jarraian, frontoian San Martinetako 

13. pilota torneoko finalak jokatu ziren, 

hiru guztira. Hauek izan ziren aurtengo 

txapelketako irabazleak:

Igandean berriz, Aizkorri guraso elkarteak 

antolaturik gimnasioan haurrentzat festa 

izan zen. Lehenik eta behin, Pupu eta 

Loreren ikus-entzunezkoa ikusteko aukera 

izan zen eta jarraian txokolatada! Ez da 

modu txarra festaz beteriko asteburuari 

amaiera emateko!

Herriko ahuntzik ederrenak ikusgai Lehiaketara aurkeztutako gaztak dastatzeko aukera izan zen

Helduen kategorian jokatu zuten bi bikoteak

Alebinak finala amaitu eta sariak jasotzean Benjaminak sariak jasota

TXAPELDUNAK
Benjaminetan: 

Manex Ormazabal - Hodei Barbarin 12
Alain Joseba Garzarain - Unai Moran 16

Alebinetan: 

Unai Berasategi - Iñaki Galdos 8
Gerardo Ramirez - Gorka Arizkorreta 18

Helduak: 

Unai Armendariz - Jon Irastorza 22
Oier Arkonada - Jon Arakama 12



2011 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 8988 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2011 2011 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 8988 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2011

Julian Villena, 
Ramon Lopetegi 

eta Mari Karmen 
Txapartegi ezti 

lehiaketan nagusi

Apirilaren lehen asteburuan, guztiok 
egutegian gorriz markatua dugun 
Erlezain Eguna ospatu zen. Egun nagusia 
igandekoa izan bazen ere, aurreko egunek 
ere eman zuten berea.  

Martxoaren 29an, herriko gaztetxoek izan 
zuten erlezaintzarekin lehen harremana. 
Erlezain elkarteko Julian Urkiolak bisita 
egin zien Aitxuri Herri Eskolako ikasleei eta 
erlea eta erlezainen lanbidea gertuagotik 
ezagutzeko aukera izan zuten.

Apirilaren 1ean berriz, ostiralez, Juan 
Carlos Irizarrek, hain geurea dugun 
Aizkorriri eta bere inguruari eskainitako 
“Aizkorriko Ataria” diskaren aurkezpen-
kontzertua eman zuen San Martin 
elizan eta diskoa aurkezteaz gain, berak 
konposaturiko Zegamako ereserkia lehen 
aldiz entzuteko aukera izan genuen guztiok 
Orkatz abesbatzak jarri ziolarik ahotsa.

Larunbata ere bete betea izan genuen. 
Arratsaldez, 17:00etan, “Vida Apicola” 
aldizkari entzutetsuaren zuzendari den 
Silvia Cañas izan genuen erleek sorturiko 

produktuek gizakion osasunerako 
dituzten onurei buruz hizketan. Erakutsi 
bikainak jaso zituzten bertaratuek Silviaren 
hitzalditik.

Hitzaldia amaitzerako, festa giroa 
sumatzen zen herriko plazan. Tolosako 
Udaberri dantza taldetik eta Legazpiko 
Korosti dantza taldetik etorritako hainbat 
dantzarik, eta nola ez, herriko Tobera 
musika-eskolako dantzariek dantza-
saio bikaina eskaini zuten plazan. Jende 
ugari hurbildu zen saioaz gozatzera eta 
arrakasta itzela izan zuen gainera!

Festari, 2011ko Banakako Euskolabel 
Urrezko Aizkolarien txapelketak eman zion 
segida frontoian. Goi mailako txapelketako 
lehen kanporaketa izan zen Zegaman 
ospatu zena eta 12 aizkolarik hartu zuten 
parte bertan. Kanporaketa honetan 
bik lortu zuten hurrengo jardunaldira 
pasatzeko txartela, Irazabal eta Urteagak 
hain zuzen ere.

Igandea, triste esnatu zen eguraldiari 
dagokionean behintzat, zirimiria izan 
genuen goizean goizetik eta horrek 
zertxobait baldintzatu zuen Erlezain 
Eguneko antolaketa. Plazan jarri 
beharreko artisau-postuak Aitxuriko 
patioan ezarri ziren eta honela, bertaratuek 
artekia alde batera utzi eta postuak lasai 
ikusteko aukera izan zuten bai patioan bai 
frontoian. 

Eguraldi txarrari aurre eginez, herriko 
txistulariek 10:00etarako hasi zuten euren 
kalejira eta frontoia urteroko itxura hartuz 
joan zen, ezti, gozo eta bestelako postu 
ugari eta Gipuzkoako gozogile onenek 
bidalitako pastel mordoa erakusgai. 

ERLEZAIN EGUNA

Silvia Cañasen hitzaldia Kultur Etxean

Dantza topaketak arrakasta handia izan zuen Azokan jende ugari

Apirilaren 
3an

Felix Urzelai eta Joxe Etxeberria omendu ziren 
aurtengoan

Lehaiketako marrazkien erakusketa Txokolatea beroa eta iogurrak eztiarekin denontzat
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Aurten pastelak ekarri dizkiguten 
gozogileak hauexek izan dira: Adarraga 
(Hernani), Gorrotxategi (Tolosa), Ezeiza 
(Tolosa), Unanue (Ordizia), Zegamako 
Okindegia (Zegama), Egaña (Azpeitia), 
Raizabal (Bergara), Oiarzun (Donostia) eta 
Arruti (Andoain). 

Postuez gain, azken urteetan egin izan 
den moduan, Aitxuri Herri Eskolakoek 
erlea gaitzat hartuta burutu zituzten 
marrazkiak jarri ziren erakusgai eta 
Erlezain Elkartekoek erlezaintzari eta 
erleari buruzko hainbat panel gai honetan 
sakondu nahi zutenentzat.

Behin frontoia atonduta, Gipuzkoako XIII. 
Ezti lehiaketari eman zitzaion hasiera. 
Bertan, Gipuzkoako eztirik hoberenak 
lehiatu ziren hiru modalitatetan, ezti 
ilunean, ezti argian eta ezti lore-anitzean. 
Epaimahai lanetan, Silvia Cañas aditua 
(Vida apicola aldizkariko zuzendaria), 
Lierni Aranburu (Gipuzkoako erlezainen 
elkarteko kidea) eta Iñaki Cercadillo (ikus-
entzunezko teknikaria) izan ziren.

Ezti lehiaketa amaitzean, 11:30ak aldera, 
Silvia Cañasek ezti-dastatze gidatua 
egin zuen frontoian bertan. Hainbat ezti 
mota ezberdin dastatzeko aukera izan 
zen bertan eta dastatzeko ezezik, beren 
ezaugarrien berri jakiteko parada ere 
izan zen. Jende mordoxka hurbildu zen 
Silviaren azalpenak entzutera eta bide 
batez, ezti mota ezberdinak probatzera.

Hamabiak aldera, ohikoa dugun Durrunba 
edo erlezainen kalejira ikusi ahal izan 
genuen herriko kaleetan zehar eta beren 
lanerako jantziak soinean zituztela, 
herrira hurbildu zen jendearen arreta 
bereganatzea lortu zuten aurtengoan ere. 
Durrunbak frontoian izan zuen amaiera 
eta merezimendu osoz jendearen txaloak 

eta  Toberako musika eskolako dantzarien 
agurra jaso zuten. Jarraian, erleari jarritako 
bertsoa abestu zuten erlezainek eta 
frontoira hurbildu zirenek:

Erliak ere udan kanpotik

etxera eramaten du,

hark badaki bere buruba

neguban nola mantendu

iñoi eztio ezer ostutzen

berak egina jaten du,

langile danak elkar hartuta

alperra ito ta kendu,

guk ere askoz hobe genikek

hori egingo bagendu.

Erleari eta erlezainei egindako omenaldi 
xumearen ondoren, urteko erlezainak 
omentzeko garaia iritsi zen, aurtengoan 
bi izan ziren omenduak: Felix Urzelai 
urretxuarra eta Joxe Etxeberria azpeitiarra. 
Biek ere hunkituta jaso zuten Zegamako 
Udalak emandako txapela eta lore sorta 
eta Erlezain Elkarteak emandako euskal 
makila.

Omenaldiak, ezti lehiaketako sari 
banaketari eman zion txanda. Hauexek 
izan dira aurten hurrenez-hurren hiru 
modalitateetan eztirik hoberenak egin 
dituzten hiru erlezainak: 

Ezti ilunean: Mari Karmen Txapartegi 
(Irun)

Ezti argian: Julian Villena (Deba)

Milalore eztian: Ramon Lopetegi  
(Belauntza)

Eta ezin ahaztu Aitxuri Herri Eskolako 
marrazkilari artistak ere. Hauexek izan 
ziren mailaz maila aurtengo marrazkilaririk 
hoberenak:

3. urtekoetan:
 1. saria: Elene Aizpeolea

2. saria: Manex de Prado

4. urtekoetan:
 1. saria: Arene Martin

 2. saria: Helene Matias

5. urtekoetan:
 1. saria: Nahia Azurmendi

 2. saria: Naroa Otero

1. mailan:
 1. saria: Lourdes Agirre

 2. saria: Egoi Telleria

2. mailan: 
 1. saria: Josu Arakama

 2. saria: Markel Arrondo

3. mailan:
 1. saria: Etor Olarte

 2. saria: Uxue Elorza

4. mailan:
 1. saria: Izaskun Malkorra

 2. saria: Oihane Pelaez

5. mailan:
 1. saria: Oihane Telleria

 2. saria: Laida Arrondo

6. mailan:
 1. saria: Arantza Ortiz

 2. saria: Aitor Barbarin

Sari banaketak amaitu ostean, eta 
goizeko jardunari amaiera emanaz, aurrez 
aipaturiko Gipuzkoako gozotegietako 
pastelak jendartean banatu ziren arrakasta 
itzela lortuz aurten ere!

Eta Erlezain Egunaren azken txanpan, 
bertso jaialdia izan zen polikiroldegian 
Kasinoa elkarteak antolatuta Udalaren 
laguntzarekin. Aurtengoan bertso kantari 
hauexek izan ziren: Maialen Lujanbio, 
Iker Zubeldia, Sebastian Lizaso, Andoni 
Egaña, Anjel Mari Peñagarikano eta 
AitorMendiluze. Eta hauek tentatzen gai-
jartzaile lanetan Unai Elizasu izan zen. 
Gai serioak, umorezkoak…guztiek eman 
zioten kolorea saioari eta jaialdi borobila 
atera zen aurtengoan ere bertara hurbildu 
ziren bertsozaleen gozagarri.

Marrazki lehiaketako sari banaketako unea

Erlea eta Erlezainak durrunbaren amaieran Bertso-saioak arrakasta aurten ere
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Hirugarren aldiz, Zeramika Jardunaldiak ospatu 
genituen martxoaren 6an. Hirugarren hau, RAKU 
TEKNIKAri eskaini zitzaion eta Zegamako Udalak, 
EKG (Euskal Keramikagile Garaikideak) taldea 
izan zuen bidelagun egun honen antolaketan.

Eguraldi ederra lagun, goizeko 10:00etan eman 
zitzaion hasiera ekitaldiari. Lehen egin beharre-
koa, egunean zehar egosiko ziren piezak egoste-
ko labeak piztea izan zen. Behin lan hau burututa, 
Adolfo Giner zeramikagile adituak bere jakinduria 
zabaltzen hasi zen Euskal Herriko txoko guztie-
tatik etorri ziren zeramikagile eta zeramikazale 
guztien artean. Bere lehen erakutsia, Krakelatu 
zuri eta turkesan oinarritu zen. Teoria eta praktika 
uztartuz, bertara hurbildu zirenek bertatik bertara 
ikusi ahal izan zuten Aldolfo Ginerren lana.

RAKU EGUNA

Pieza dotoreak atera ziren labetik

Azalpenetan ikasitakoa praktikan jartzeko unea

Esmaltaturiko piezak labera

III. ZERAMIKA JARDUNALDIAK

Martxoaren 
6an

Adolfo Ginerrek bere lanaren nondik norakoak azaldu zituen
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emateko aukera izan zuen eta Aitxuriko pa-
tioan bertan ezarri ziren labeetan erre on-
doren, bakoitzak bere pieza etxera erama-
teko aukera izan zuen esmaltatuta. Pieza 
dotoreak atera zien “Raku Herrikoian” eta 
eguerdirako, pieza ia guztiak salduak ziren, 
arrakasta itzela izan zuen ekintza honek.

Eguerdian atsedentxo bat hartu ostean, 
arratsaldean “Kobre-Matea” teknikarekin 
eman zioten segida goizean hasitakoari eta 
ondoren, sopletearekin nola piezen itxura 
alda daitekeen ikusi ahal izan zen.

Aitxuri Herri Eskolako patioan burutu zi-
ren ekintza hauez gain, gimnasioan egun 
osoan zehar, zeramikarekin zerikusia zuten 
hainbat eta hainbat ikus-entzunezko ikus-
teko aukera izan zen eta baita Adolfo Giner 
berak Raku teknika ezberdinak erabiliz egi-
niko piezen erakusketa dotorea ere. 

Berez Jardunaldien amaiera 18:00etarako 
aurreikusita bazegoen ere, jendeak izan 
zuen harrera ikusita, iluntzeko 20:30ak al-
dera arte luzatu zen. 

Liburuak ere bai gehiago ikasi nahi izanez gero

Lehen egosketa hau amaitzean, 11:30ak 
aldera, Aitxuri Herri Eskolako gimnasioan 
Raku Egunaren aurkezpen-ekitaldia burutu 
zen. Edurne Albizu alkateak eman zion ha-
siera jardunaldiari, Zeramika Jardunaldiak 
antolatzearen zergatiak eta Udalak zera-
mikagintzaren alde egin duen apustuaren 
berri emanaz. Jarraian, EKG taldeko Koro 
Martinezen txanda izan zen. Honek, egu-
nean burutuko ziren ekintzen berri eman 
zuen lehenik eta, jardunaldietako protago-
nista izan zen Adolfo Giner aurkeztu zuen 
ondoren. Jarraian, Adolfo Ginerren txanda 
izan zen eta honek, bere lan-ibilbidearen 
berri eman zuen eta Raku teknika zertan 
datzan azaldu zuen.

Aurkezpena amaitu ostean, Raku biluzia-
ren txanda izan zen. Adolfo Ginerrek te-
knika honen berri eman eta azaldutakoa 
praktikan jarri zuen. Baina ikusteko ezezik, 
parte hartzeko aukera ere izan zen eta 
jendea gustura aritu zen ikasitako hori 
praktikan jartzen. Horretarako, EKG elkar-
tekoak, bizkotxatutako pieza ugari ekarri 
zituzten esmaltatzeko prest. Pieza erosi eta 
bakoitzak gehien gustatu zitzaion esmaltea Piezak esmaltatzen

Jende ugarik parte hartu zuen Raku Herrikoian Zeramikagintzako produktuak erosteko aukera ere izan zen

Raku teknika erabiliz eginiko piezen erakusketa
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Zegamaren eta Aizkorriren arteko lo-

tura sendotuz, uztailaren 3an Aizko-

rriko Lagunen Eguna ospatu zen. Egu-

raldiak asko lagundu ez bazuen ere 

egunaren lehen orduetan, eguerdi al-

derako ostarte zabalak gailendu ziren 

eta giro paregabea sortu zen plazan.

Dena den, aurten ez zen Aizkorriko 

Lagunen Eguna igandeko ohiko eki-

taldietara mugatu. Larunbatez, Isabel 

Elorzak Zegamako herri-gunean ze-

har ibilaldi gidatua burutu zuen, garai 

batean Zegama nolakoa zen azalduz 

Isabel Elorzarekin XVIII. mendeko Zegama ezagutuz Aizkorrirako irteera goizean goiz

XII. AIZKORRIKO  
LAGUNEN EGUNA

Uztailaren 
3an

Zegamar 
mordoxka bildu 

zen Aizkorrin

Aizkorriko ermita eta aterpetxea zegamarren jomuga
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zegamarroi. Talde polita bildu zen bi-

sita gidatuan eta benetan interesgarria 

izan zen XVIII. mendean Zegamak zuen 

itsura ezagutzea eta bertako bizimo-

duaren berri zeharka bada ere izatea.

Igandean berriz, urteroko bi ibilaldiak 

antolatu ziren, bata goizeko 6:00ak al-

dera Zegamako plazatik bertatik abiatu 

zena Aizkorrirantz eta bestea, 7:30etan 

Aldaolatik abiatu zena. Bi ibilaldietan 

bidelagun eta gidari Amezti Mendizale 

Elkartekoak izan ziren. Aizkorriko ton-

torrean kaba edanez ospatu ondoren 

Aizkorriko egun hau, 10:00etan argaz-

kia atera eta Zegama alderantz abiatu 

ziren mendizaleak. 

Bien bitartean, Zegamako plazari oi-

lasko usaina zerion. Aurreko urtee-

tan hegaluze dastatzeak izan duen 

arrakasta ikusita, aurten ere hegaluze 

dastatzea antolatu zen baina arrantza-

leek hegaluzerik harrapatu ez zutela-

eta, Lumagorriko oilaskoa jarri behar 

izan zen honen ordez. Aukeran jarrita 

hegaluzea nahiago izanda ere, jendeak 

gustura dastatu zuen oilaskoa ere eta 

Eusko Labeleko sagardoak ere esti-

mazio bikaina izan zuen. 

Arratsalde partean berriz, haurrentzat 

buruhandiak izan ziren eta honekin 

amaitu zen Aizkorriko Lagunen Egune-

ko festa. 

Herriko elkarteetako kideek laguntza paregabea eskaini zuten Aizkorriko Lagunen Egunaren antolaketan

Elkarteetako kideak oilasko pintxoak prestatu eta banatzen

Hegaluzearen ordez Lumagorri oilaskoa izan zen aurtengoan
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ELKARRIZKETAGURE BASERRIAK
ETA PARAJEAK (V)
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Azurmendi Errota Azurmendi
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Amiano Goena

Arakamaenea
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ELKARRIZKETAX. ZEGAMA-AIZKORRI
MENDI MARATOIA

BEROA ETSAI
Zegama-Azkorri Maratoiaren hamargarren 
edizioak Kilian Jorneten erabateko 
erregetza berretsi zuen, hotzarekin 
bezalaxe beroarekin ere, gaur egungo 
mendi-lasterkari bikainena bera dela 
erakutsiz. Orain arteko hamar edizioetatik 
hirutan jantzi du Zegamako txapela.

 Oraingoan ez geneukan eguraldi-
gorabeheren eta iragarpenaren kezkarik. 
Aurreko egunetatik aurreikusia zegoen 
bezalaxe, eguraldia lehorra eta beroa izan 
zen maiatzaren 29koa, sargori. Aurreko 
urteko elurrak ahaztu arazteko modukoa. 
Baina, gauzak nola diren, lasterkarientzat 
´eguraldi on` egokiagoa eta lagungarriagoa 
izan zitekeela pentsatzean, oker 
genbiltzan. Azkenean, beroa, sargoria 
bera etsai. Korrikalari askorentzat ohi 
baino nekagarriagoa eta penatsuagoa 
izan baitzen, horrexegatik, beroagatik. 
Beste urte batzuetan baino gehiagok utzi 
behar izan zuen amaitu gabe eta, amaitu 
zutenen artean ere, oso nabarmenak izan 
ziren nekearen ondorioak askorengan. 
Hala ere, 415 korrikalarik amaitu zuten 
zortzi orduz azpiko denboran.

Salomon International taldeko Kilian 
Jornet gazteak irabazi zuen, taldekide 
duen Tom Owensekin lehia bizian eta 
lasterketa Andraitztik beherako jeitsiera-
ibilbidean erabaki zen;  baina, marka 
berririk ezarri gabe jantzi behar izan zuen 
Zegamako hirugarren txapela, beroak ez 
baitzion horretarako aukerarik utzi, ezta 
txapeldunen txapeldunari ere. Hirugarren 

Miguel Angel Heras iritsi zen helmugara,  
Aitor Osari [4:04:53] podiumera igotzeko 
aukera ozta-ozta kenduz, Aitorren 
lasterraldi bikaina podiumaren saririk gabe 
utziz. 

Emakumezkoetan berriz, Euskadiko 
Selekzioko Oihana Kortazar izan zen 
ezbairik gabeko irabazlea, lasterraldi 
bikaina egin eta bigarrenarekiko, 
Emmanuela Brizzio italiarrarekiko, 
hogeita hemeretzi segundoko aldea 
jarriz bitarteko. Hirugarren, Zegamako 
maratoia bitan irabazi eta ibilbidea ondo 
baino hobeto ezagutzen duen Corinne 
Favre helmugaratu zen, baina, epaileen 
erabakiak galarazi zion podiumera igotzea, 
arautegiak derrigorrezkotzat daukan 
haizearen babesareko jantzi aproposik 
soinean eraman gabe egin zuelako 
korrikaldi osoa. Hiru minutuko zigorra 
ezarri zioten eta podiumeko hirugarren 
lekua Gobert Maud frantziarrak bete 
zuen.

Oihana Kortazarrek aurten, Zegamakoa 
irabazteaz  gain, International 
SkyRunning Federation – ISF-ek 
antolatutako 2011 SKYRUNNER® 
WORLD SERIES RACES, munduko 
txapelketa ere irabazi du. Horrek berak 
ederki asko erakusten du Zegamako 
maratoia mundu mailako lasterketetan, 
goi-goi mailakoen artean dagoela.

GIZONEZKOEN SAILKAPENA

•		Kilian	Jornet		 3:57:39

•		Tom	Owens		 3:58:14

•		Miguel	Angel	Heras		 4:02:52

EMAKUMEZKOEN SAILKAPENA

•	Oihana	Kortazar		 4:42:50

•		Emmanuela	Brizzio		 4:43:29

•		Gobert	Maud		 5:06:54

Hamargarren edizioa izanik, omenaldi 
berezia eskaini zitzaien lasterketaren 
hasieran, aurreko bederatzi edizioetan 
parte hartu eta lasterketa hasi eta bukatzea 
lortutako guztiei. Hona, irteerako orduan 
omenaldia jaso zutenen izen-deituren 
zerrenda: 

Iosu Cascon Rodriguez

Aurreko 9 edizioetan parte hartu dutenei omenalditxoa

Munduko txapelketan puntaren puntan maiatzean 
Kilian Jornet eta Oihana Kortazar
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Beroa etsai aurtengo Zegama-Aizkorrin

Gorka Gabiña Basterra

Txema Gomez Pulido

Josean Larrea Leibar

Mikel Legarreta Astiazaran

Guillermo Pinillos Rogriguez

Ricardo Ruiz de Apodaca Echazarra

Leticia Uriarte Arbulu

Koldo Urreztarazu Garmendia

Ion Zubillaga Ugartemendia

Txistularien doinura Xabier Azurmendik 
dantzatu zuen Aurreskuaren ondotik, 
Edurne Albizu Alkatearen eskutik 
jaso zuten omenduek Maratoiaren 
eta Zegamako herriaren esker oneko 
aitortza, Aizkorri mendi-lerroaren argazkia 
oinarritzat, maratoiaren eta Udalaren ikur-

irudiak eta Andoni Egañaren bertso hau 
idatzita zeraman oroigarria:

“Hamaika aldiz” aldi asko da
euskaldunaren senean
zu hamarrera iritsi zara
zatoz berriz zuzenean.
Maratoiari hauspo emana
arnas-hots latz ozenean
Aizkorri buru-makurtzen zaizu
han pasatzen zarenean
eskerrik asko ta zorionak
zegamarron izenean.

 Andoni Egañak berak abestu zien 
bertsoa, lasterketa hasteko zorian 
zegoela, maratoiaren antolakundean lan 
egiten duten guztien izenean esker oneko 
agerpen modura, betirako gorde ahal 

izango duten 
oroigarri xume 
eta apainean 
idatzia. 

Hamargarren 
edizioa izateak 
piztu du aurten 
halako jakin-
min eta interes 
berezirik ere, 
l a s t e r k a r i e n 

artean ez ezik [bi milatik gora izan 
ziren izena eman zutenak], baita beste 
lasterketa_antolatzaile eta babesleengan 
ere eta, nola ez, beti bezala, zaletu eta 
ikusleen artean ere bai.  Aurreko edizioetan 
baino nazioarteko partaidetza zabalagoa 
izan dugu aurten. Korrikalari euskaldunen 
segidan, katalanak eta italiarrak izan 
dira partaidetza ugarienekoak. Baina, 
lasterketan ikusi ahal izan genituen 
frantziarrak, errusiarrak, poloniarrak, 
eskoziarrak, britainiarrak eta Ipar 
Ameriketako Estatu Batuetatik etorritako 
lasterkariren  bat ere.

 Nabarmentzekoa izan da aurten, 
bereziki, kirol jantzi eta oinetakoen 
arloan hain ezaguna den Salomon 
etxearen esku-hartzea ere. Batetik, euren 
taldeko korrikalari onenen partaidetza 
ziurtatzerakoan eta, bestetik, Zegama-
Aizkorri Mendi Maratoiaren oihartzuna 
mundu osora zabaldu eta ezagutzera 
ematerakoan. Salomon enpresako 
agintari-kudeatzaileak eta mundu osoko 
salmenta-arduradun nagusiak Zegaman 
izan ziren maiatzaren 29an. Bezperan 
Donostia bisitatu, bertan afaldu eta lo 
egin ondoren, goizean goiz ekarri zituen 
autobus batek hirurogei lagun Zegamara. 
Euretako gutxi batzuk lasterketan parte 

2012 SKYRUNNER® WORLD SERIES RACES

Maiatzak 8: Arles Tech Kilometre Vertical – Frantzia

Maiatzak 20: Zegama-Aizkorri Mendi-Maratoia - Zegama

Uztailak 24: Dolomites SkyRace® - Canazei  Trento - Italia

Abuztuak 14: Course de Sierre-Zinal – Zinal – Suitza

Abuztuak 20: Pikes Peak Ascent – Colorado – EEBB

Irailak 18: Sentiero delle Grigne SkyMarathon® - Lecco - Italia

Emakumezkoen podiuma Hiru gizonezko azkarrenak

Aratzeko malda gogorretan gora
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JOXANTONIO ORMAZABAL GOGOAN

Omenaldi xume bezain hunkigarria eskaini zitzaion Joxantonio 
Ormazabali, “Aierdi”ri, herritarren parte-hartzearekin, 
martxoaren 13an Zegaman. Ekitaldi hau antolatzeko Zegamako 
Udalak, herriko elkarte eta eragileek eta eskualdeko beste 
zenbait eragilek lankidetzan jardun zuten.

“Erein eta jaso” hauxe zen Joxantonio Ormazabal idazlearen 
ideia nagusienetako bat eta hau hala dela bistan geratu zen 

martxoaren 13an Zegaman; Joxantoniok erein egin zuen eta 
herriak itzuli egin zion ereindakoa omenaldi xume, polit eta 
hunkigarri modura.

Zegamar asko hurbildu zen kultur etxeko plazara Joxantonio 
gogoratzeko asmoz. Bertan ziren, Xabi Arakama eta Jon 
Berasategi txalaparta jotzen, Xabier Azurmendi dantzaria, 
Tobera Musika Eskola eta Aitxuri herri eskolako ikasleak, 

Orkatz eta Orkatz Txiki abesbatzak eta Iker 
Zubeldia, Mikel Mendizabal eta Eusebio Igartzabal 
bertsolariak. Guztiek ere Ormazabalek idazle, 
sortzaile, irakasle eta gizon bezala egindako 
guztia eskertzeko asmoz prestaturiko ekitaldirako 
euren ekarpena egin zuten.

Kultur Etxe aurrean dagoen magnolio zuhaitzaren 
pean harri bat jarri zen Joxantonioren omenezko 
plaka bat ezarriz. Hemendik aurrera, kultur 
etxeko magnoliora hurbiltzen den orok gogoan 
izango du Zegamak eman zuela idazle oparo bat, 
eskuzabala, inguruan maitasuna zabaldu izan 
zuena. 

Omenaldi xume bezain hunkigarria eskaini zitzaion Joxantonio Ormazabali

hartu zuten eta gainerakoak ikusle izan 
ziren Santu Espirituko gunean batik bat. 

Aurten izandako bisitarien artean aparteko 
aipamena merezi dute, bestalde, Italiako 
Alpeetako Giir di Mont lasterketako 
antolatzaileek. Honez gero, bi lasterketa 
hauetako antolatzaile teknikoak senidetuta 
gelditzen dira: Italiako Premana herrian 
Filippo Fazzinik zuzentzen duen Giir 
Di Mont Sky Marathon eta Zegama-
Aizkorri Mendi Maratoiko antolatzaile 
teknikoak.

Bisitarien artean izan ziren Zegaman 
maiatzaren 29an Pirinioetako 
RIBAGORçA ROMANICA – Skyrunning 
World Championships 2012 proiektuko 
arduradunak ere, eskuartean daukaten 
proiektuaren berri eman eta Zegamako 
antolakundearen esperientzia bertatik 
bertara ezagutzeko. 

Zentzu berean, guztiz arrakastatsua izan 
zen Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko 
Kirol-Zuzendaritzaren laguntzarekin, 
lasterketa Internetez zuzenean ikustera 
emateko egin zen saioa. Internetez 
norberak bere etxetik ez ezik, Zegamako 
udaletxe aurreko plazan ere pantaila 
erraldoi batean ikusi ahal izan genituen 
maratoiaren ibilbideko irudiak. Esan gabe 
doa, zabalkunde-ahalegin bereziokin eta 
Euskal Herriko hedabideetan izandako 
agerraldiekin, inoiz ez bezalako oihartzuna 
izan duela aurtengo maratoiak bere 

hamargarren edizioan, mendi kirol eta 
lasterketen esparruan, munduan zehar.

2012ko Maratoia da orain helburu. 
Maiatzaren 20an izango da eta aurten ere 
2012 SKYRUNNER® WORLD SERIES 
RACES txapelketarako puntuagarria. 
Txapelketako bigarren lasterketa hain 
zuzen. Berrikuntzarik? Bat, nabarmena, 
berritzailea: 15 urtetik 18ra bitarteko 
gazteentzako lasterketa berezia, 
maratoiaren egun eta ordu berean, baina 
hamabi kilometrokoa. 

BETIRAKO ZORDUN,
BETIRAKO LAGUN!

Udazkena zuhaitzetako hostoak orbeltzen 
hasteko zorian, Antxonen heriotzak astindu 
gintuen saminez, gogoa bat-batean 
orbelduz. Urkizuko baserrian ohiko eta 
garaiko zereginetan ari zela, ustekabeko 
ezbeharrak, -huskeria aidanez! bat- 
batean eragindako heriotza.

 Aurten beteko dira hamabi urte, Juan 

Inazio Galdos alkate zela, AIZKORRIKO 

LAGUNEN ELKARTEA sortzeko 

ekimenari hauspo emanaz, uztaileko lehen 

igandean Aizkorrirako irteera eta Santu 

Espirituko meza eta hamaiketakoa egiten 

hasi ginela: Aizkorriko Lagunen Eguna

Han hurbildu zitzaigun Antxon, beti 

bezain kementsu, gure ekimena eskertuz, 

txalotuz eta, bat-batean, bidenabar, gure 

gogoa astinduz, zirikatuz, eginkizun berri 

baten aipua gure asmoen enborrean 

txertatuz: “Festa hau oso ondo dago, 

baina zuek, hemen daukazuen paraje 

eder honetan mendi-lasterketa bat 

antolatu beharko zenukete, hori da orain 

indartsu datorrena”.

 Urtebete beranduago, 2002ko uztailaren 

7an lehenbiziko maratoiaren irteera-

ordurako jarri genion hitzordua. Hura zen 

Antxonengandik jasotako txertoaren kimu 

berria: I. ZEGAMA-AIZKORRI MENDI-

MARATOIA. 

 Antxon, hara zerk egin gintuen, zu, 

Zegama, Aizkorriko Maratoia eta gu, 

betirako lagun. Jakin dezatela maratoi 

hau maite dutenek ere, zergatik daukagun 

zurekin, betirako zorra.

Julian Beloki Guerra

2011ko abenduan, Zegaman.
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1830eko ekainean Josef Manuel de 
Lazcanok, Zegamako semeak, Zegamako 
herriari hidalgiako dokumentuak eskatu 
zizkion, Galiziako Santiagon zaldun 
izendatu nahi zutelako. Eman behar zioten  
noblezia-titulua honakoa zen: “Gran Cruz 
de la Real y distinguida Orden Española 
de Carlos Tercero”.

Horrelako noblezia-tituloak leinu baten 
partaide izanez, meritu bidez eta babes 
garrantzitsuak izan ondoren lortzen ziren. 

Joseph Manuel Leandro Lazcano 
Arizcorreta, 1771ko martxoaren 13an 
jaio zen eta jatorria Zegamako Lazcano-
Iturburu (Yturburu) Infantzoi etxea zuen. 
Diotenez, etxe hau aspaldi eraikia izan zen 
estrategia militarrerako baina Enrique IV.k 
suntsitu egin zuen, armarria eta lehenengo 
pisua mantendu zirelarik. 

Dirudienez hasieran Iturburu etxea izan 
zen Lazcano etxeko jauntxo bat Iturburu 
etxeko maiorazkoarekin (emakumea) 
ezkondu zen arte. Orduz geroztik Lazcano 
de Iturburu izan ziren eta ondoren 
Lazcano-Iturburu. 

Lazcano deituraren jatorria, antzina 
kokatzen denez (bederatziehun urte 
baino gehiagoko dokumentuak kontatzen 
dituen istorioetan azaltzen da), ez dago 
memorian, baina oinaztarren bandoko 
izen bereko jauregia ezaguna izan zen. 
Jauregiko izen ospetsuek Nafarroako eta 
Gaztelako errege-erreginekin ahaidetasuna 
izan zuten eta seilu erreala ere erabili izan 
zuten. Hau guztia azaltzen da 1694an, 
Jose de Lazcanoren aurrekaria izan zen 
Pedro Lazcano-Iturburuk, Arrasateko 
mediku titularra izan zenak, hidalgia 
lortzeko aurkeztu zituen dokumentuetan. 

Zegamako semea zen Jose Manuel de 
Lazcano, 1817. urteaz geroztik Santiagon 
bizi zen. Carlos III. Ohorezko Gurutzea 
eta Zaldun izendapenak lortu ahal 
izateko 1830ean Santiagoko udaletxeko 
eskribauak honako merituak aintzatetsi 
zizkion: “Don Josef Manuel de Lazcano 
Cirujano Honorario de Camara de 
S.M. Primero de Ejército, Jubilado del 
Grande y Real Hospital de este Pueblo y 
condecorado con las cruces del Exercito 

dela Izquieda y Batallas de Villafranca y 
Lugo”.

Honez gain dokumentuak dio Lazcano 
jaunak instrukzio eta portaera ezin hobea 
erakutsi zuela bai arlo politikoan eta 
baita moralean ere, eta ezaguna zela 
batez ere gaixo eta minduta zeuden 
pertsonei emandako arretagatik. Hau 
inongo konpentsaziorik gabe ere sarritan 
egiten zuela dio eta beti ere prudentzia, 
osotasuna eta ongi egitea zituela helburu 
sendatze artea burutzerakoan.

Galiziako Ejertzito eta Erreinuko Kapitan 
Generala, Don Nazario Eguia, osatu 
ondoren etorri zen izendapena. Honek, 
atentatu bat jaso zuen, “criminal e 
inaudito atentado egejutado por medios 
nada comunes ni conocidos en la Historia 
de los tiempos” eta Jose de Lazcanoren 
zainketen esku geratu zen. Bizirik jarraitu 
zuen anputazioa eta zauri oso larriak 
sendatu ondoren. 

Izendapena lortu ahal izateko, Jose de 
Lazcanok hamaika abal-emaile izan 
zituen, tartean zaldunak, eskribauak, 
abokatuak, Santiagoko Alkatea eta 
bertako Udal Gorporazioa, ejertzitoko 
karguak... Denek aipatzen zuten bere 
eskuzabaltasuna eta portaera politiko eta 
moral garbia, erlijioarekiko, tronuarekiko 
eta herriarekiko.

Zegamako artxiboko dokumentuetan 
irakurri dezakegunez 1830. urteko irailaren 
8an, Santiago Hiriko Artzapezpikuaren 
Jauregian “se hizo merced al Sr. Dn. 
Jose Manuel de Lazcano, de la Cruz 

Supernumeraria de Real y distinguida 
Orden Española de Carlos III fue recibido y 
armado caballero y se le dio la insignia”. 

Jasoa dago baita ere, Jose Manuel de 
Lazcano berak, Zegamako herriari idatzi 
zion gutuna eskerrak emanez “acompaño 
mi gratitud con las mas expresivas gracias 
a los respetables Cavildo, su digno 
Rector, Ayuntamiento y demas havitantes 
de tan querido Pueblo y quedo con la 
esperanza de que se serviran disimular 
este mi atrevimiento como emanado del 
mas sincero y cordial amor hacia con ese 
Pueblo que en todos tiempos tanto me ha 
distinguido”.

Urtekariaren azalean azaltzen den argazkia 
Zegamara iritsi zen dokumentuetako bat 
da. Seilua lakratua da eta honako legenda 
du: “CIUDAD DE SANTIAGO CAPITAL 
DEL REYNO DE GALICIA”. Galiziako 
armarria du erdian.

Isabel Elorza Puyadena

JOSE MANUEL DE LAZCANO

ZEGAMARRA, SANTIAGO HIRIAN 
ZALDUN IZENDATU ZUTENEKOA

Iturburu baserria, Olaran auzoan

Iturburu baserriko horma batean dagoen armarria

Santiagoko Udaletxeak Zegamakoari bidalitako dokumentuan, Lazkano Jauna Zegamako semea 
Zaldu izendatua izan denaren konfirmazioa bidaltzen dio
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Non eta noiz jaio zinen?

Zegaman, Larreko baserrian 1991an.

Noiztik datorkizu Errugbirako 
zaletasuna?

Duela hiru urtetik edo. 17 urte nituela, 
gure bizilagun Santos Regil etorri 
zitzaidan errugbian jokatzera animatuko 
nintzen esanez. Bera entrenatzailea da 
eta entrenamendu batera joateko eta 
probatzeko esan zidan. Kirola gustatu 
egin zitzaidan eta orduz geroztik errugbian 
nabil.

Gogoan al duzu ikusi zenuen lehen 
partidua?

Bai, Anoetan izan zen, Biarritz eta Baionak 
jokatu zutela uste dut eta Santosekin joan 
nintzen bertara. Nik errugbiaz ez nekien 
ezer eta berak erakutsi zidan errugbiak 
zertan datzan eta bertako arauen berri. 
Geroztik, internetetik jaitsitako bideoak 
behin eta berriz ikusiz eta aztertuz ikasi 
ditut errugbiaren nondik norakoak. 

Lehenagotik egiten al zenuen kirolik?

Eskola-kirolean, kirol askotan ibili nintzen 
futbolean, pilotan…. Gero urte batzuk 
Aizkorri F.Tan egin nituen eta 16 urterekin 
utzi egin nuen futbola. Denbora bat kirolik 
egin gabe pasa ostean, esan bezala, 
Santos etorri zitzaidan errugbian hasteko 
esanaz eta harekin heldu nion berriro ere 
kirolari.

Zer dauka errugbiak beste kirolek ez 
dutena?

Disziplina eta errespetua. Futbolean 
esaterako, arbitroa beti presiopean dago, 

errugbian ez da hori gertatzen, arbitroak 
esaten duena askoz gehiago errespetatzen 
da, kexatzen hasiz gero, txartel horia laster 
ikusiko duzu! Zaletuek ere askoz errespetu 
handiagoz jokatzen dute, beti animatzen 
aritzen dira. Jokalarien arteko harremanari 
dagokionean ere badago aldea. Zelaian 
gertatzen dena zelaian gelditzen da eta 
partida amaitzean denok batera pintxo 
batzuk jatera joaten gara inongo arazorik 
gabe.

Zein ezaugarri fisiko izan behar ditu 
errugbi jokalari batek?

Edozein ezaugarri dituela ere jokatu 
daiteke errugbian, txikia, altua, estua, 
zabala... Gorputzez sendoa ez izanagatik 
ere teknika, abiadura… izanez gero joka 
daiteke errugbian.

Sakrifizio handia eskatzen al du 
errugbian jolasteak?

Dezentekoa. Orain prestatzaile fisikoak 
dauzkagu eta astearte eta asteazkenetan 
2 orduko entrenamendu saioak egiten 
ditugu. Entrenamenduaren lehen 
zatia fisikoa izaten da, erresistentzia 
hobetzeko… eta bigarren zatian taldean 
egiten dugu entrenamendua. Ostiraletan 

berriz, lasaiagoa eta laburragoa izaten 
da, iganderako partidarako jokaldiak 
prestatzen ditugu. Beraz, astean 5  bat 
entrenamendu ordu izaten ditugu eta 
horrez gain partidua. Gero, gimnasio bat 
ere badugu entrenamenduez gain, bertara 
joan nahi izanez gero. 

Eta dietarik zaintzen al duzue?

Udaran, aurre-denboraldi moduko bat 
egiten dugu  eta horrekin batera dieta jakin 
bat ematen digute egunero zer jan behar 
dugun esanaz. Bestalde, entrenamendu 
gogorren ondoren, proteinak… ere hartu 
behar izaten ditugu errekuperatzen 
laguntzeko eta nekea ez hainbeste 
sumatzeko.  

Zenbait errugbi talde daude 
Ordizian?

Gaztetxoak esaten dieten talde bat dago, 
talde honetan 8 bat urtetatik infantiletara 
artekoak daude. Infantilen taldea dago 
(12-15 urte), kadeteena (16 eta 17 urte), 
jubenilena (18 eta 19 urte) eta seniorrak 
(20 urtetik gorakoak). Seniorretan bi talde 
daude, lehen taldea, ohorezko mailan 
jokatzen duena da eta bigarren talde bat 
ere badago.

Musikariak ezezik, kirolari apartak ere baditu herrian eta hauetako batzuk, goi mailakoak gainera. Pasa 
den urtean, Aitor Perez txirrindulari profesionala izan genuen gurekin solasean eta aurten berriz, errugbiko 
ohorezko mailako taldearekin zenbait partida jokatzeko aukera izan duen  Joxe Jabier Malkorra. Hauxe da 
berak kontatu diguna bere kirol ibilbideaz:

Errugbian beste kirol 
batzuetan baino 

diziplina eta errespetu 
handiagoa dago

ELKARRIZKETA

Joxe Jabier Malkorra
Rodrigo

17 urterekin hasi nintzen 
Errugbian jokatzen
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Zein taldetan jokatzen duzu zuk?

Iaz jubeniletan ibili nintzen eta aurten 
seniorretara pasa naiz.

Ohorezko mailan jokatzeko aukera 
ere izan duzu ezta?

Bai, iaz lau partidu jokatzeko deitua izan 
nintzen eta hauetatik bitan izan nuen 
jokatzeko aukera. Hauetatik bi etxean izan 
ziren eta batean 10 minutu eta bestean 
20 minutu jokatzeko aukera izan nuen, 
beste biak berriz kanpoan izan ziren, bata 
Donostian Bera-Beraren aurka eta bestea 
Valladoliden. Kanpoko bietan ez nuen 
jokatzerik izan, partidua estua baitzihoan!

Salto handia al dago bi mailen 
artean?

Dezentekoa. Beheko mailetan denak adin 
berdinekoak gara eta maila berdintsua 
dugu denok, oinarri berdinetik abiatu 
baikara. Goiko mailan berriz hori ez da 
horrela, profesionalak daude tartean, 
ongi jokatzen dakitenak eta gozamena da 
beraiekin jolastea. Jokatzeko moduan ere 
maila batetik bestera salto handia dago.

Eta aurtengo denboraldian aukerarik 
izango al duzu lehen taldearekin 
jolasteko?

Aukera izango banu gustura jokatuko 
nuke!  Sarritan lesioak egoten direnez, 

ordezkoen beharra izaten da eta ea aurten 

ere jokatzerik izaten dudan, esperantza 

horretan nago.

Bizi al daiteke errugbitik?

Bai, bizi daiteke baina oso ona bazara. 

Ordiziako ekipoan, badaude errugbitik 

bizi direnak baina denak kanpotarrak dira. 

Ekiporen batek fitxatzea lortzen baduzu 

bizi daiteke. Lehen ekipoan jokatuagatik 

ere, bertako jendeak ez du kobratzen.

Euskal Herrian zein egoeratan ikusten 

duzu errugbia?

Afizioari dagokionean, geroz eta jende 

gehiago etortzen da partiduak ikustera. 

Ordizian, igandero 2000 zaletu biltzen dira, 

duela urte batzuk baino askoz gehiago 

eta hori seinale ona da. Komunikabideei 

dagokienean ere, lehen eskualde mailako 

telebistan ematen zituzten soilik errugbiko 

partiduak eta pasa den asteburuan berriz 

Euskal Telebistan eman zuten. Badira 

Zegaman ere  hutsik egin gabe Ordiziara 

partiduak ikustera joaten direnak.

Zein izan daiteke igoera horren 

arrazoia?

Euskal Herriko ekipoek gora egin dute 

mailari dagokionean, egun hiru talde 

daude ohorezko mailan jokatzen dutenak, 

Ordizia, Getxo eta Gernika eta hau pizgarri 

izan dela iruditzen zait jendearentzat. 

Jendea, kuriositatez-edo, partidua 

ikustera hurbiltzen da eta gero jarraitu 

egiten du joaten, “engantxatu” egiten da. 

Ez zara Errugbian dabilen zegamar 

bakarra ezta?

Ez, 5 gara Zegaman errugbian gabiltzanak, 

Jaun Perez, Nelson Bautista, Euken 

Olaziregi, Mikel Rey eta ni neu.

 Eta amaitzeko… Zerbait esan nahi al 

diezu zegamar gazteei?

Bai, animatzeko eta entrenamenduetara 

etortzeko, pena merezi duela-eta! Eta 

neskak ere behar direla, Getxon adibidez 

badago nesken talde bat eta Ordizian ere 

iaz saiatu ziren talde bat sortzen baina ez 

zen posible izan.  

Oihana Zubizarreta                         

Geroz eta zaletu 
gehiago etortzen 

da errugbi partidak 
ikustera

Joxe Jabier Malkorra errugbiko Euskal Selekzioan ere hautatua
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Non eta noiz jaio zinen?

1925eko irailaren 26an, Euzkitze 

baserrian.

Zenbait senide zineten?

Hamahiru senide ginen, 12 mutil eta neu 

neska bakarra. Ni hirugarrena naiz.  Ama 

Sabina Zabaleta zen eta aita Jose Mari 

Arakama.

Nora joaten zinen eskolara?

Hasiera batean San Pedron ibili nintzen  

baina denbora gutxian, amona hil 

zitzaigunean utzi egin nuen. Gero, herriko 

mojen eskolara joan nintzen beste pixka 

batean baina hura ere “komorgatzean” utzi 

egin nuen. 10 urterekin utzi nion eskolara 

joateari, amak nik eskolan jarraitzea nahi 

zuen baina nik ez eta halaxe utzi nuen.

Zein oroitzapen dituzu San Pedroko 

eskolaz?

Maria Morak zen gure “maestra”. 

Ezpaleon bizi zen eta egunero joaten zen 

handik oinez San Pedrora. San Pedro 

berriz, oraingo modukoa zen. Euskaraz 

eta erdaraz, bietara hitz egiten zigun 

Maria Morak, guk ez baikenekien erdaraz! 

Sarritan, eskolara joaten ginenean ataria 

garbitzen eta txukuntzen jartzen gintuen.

Hizkuntzarekin beraz arazoak…

Gure amak bazekien erdaraz, gaztetan 

Araban egon baitzen. Ia euskaraz erabat 

ahaztu omen zitzaion gainera! Baina guri 

ez zigun erakutsi, nahikoa lan izango zuen 

bestela ere. 

Eta mojen eskolan zer moduz moldatu 

zinen?

Gogorra egin zitzaidan mojetan ibili nintzen 

garaia. Han zebiltzan umeak ni baino 

handiagoak ziren, eskola hobea zuten 

eta ni lotsatu egiten nintzen. Eskolan, 

irakurtzen eta idazten ikasi nuen justu-

justu eta musuzapiei ertzean “puntila” 

egiten ere bai. Dena den, esan bezala, 

“komorgatzean”, utzi egin nuen eta eskolan 

gelditu ziren nire traste guztiak. Gogoan 

dut iluntzean, Papeleratik irtetean neska 

handiak nola joaten ziren monjetara josten 

ikastera eta hurrengo egunean, haiek 

lurrera botatako koloretako 

hariak biltzen ibiltzen ginen. 

Dotrina ere ikasi beharko 

zenuen ezta?

Bai! Lehenengo eskolan 

ikasi genuen zertxobait 

Maria Morarekin eta gero 

Elizan Don Jose Andresekin. 

Oso zorrotza zen hura! Hiru 

taldetan egoten ginen umeak 

dotrina ikasten. Gazteenak 

arkupean egoten ziren 

aitagurea errezatuz buila 

batean! Hurrengo urtean 

jaunartzea egin behar zutenak 

koruan eta urte hartan 

egin behar zutenak berriz 

sakristian. Gogoan dut behin 

nola zigortuta sakristiatik 

korura bidali ninduen Don 

Jose Andresek. 

Urik ba al zenuten 

etxean?

Ez, ni umea nintzela ez 

genuen urik, gerora jarri 

zuten. Umetan errekara joaten ginen 

arropa garbitzera. Bide luzea egin behar 

izaten genuen errekara iristeko baina han 

leku ona zegoen, laua zen, patxadakoa. 

Saskia arropaz bete, burugainean jarri 

eta hor joaten nintzen errekara arropak 

garbitzera. Amak nahikoa lan izaten zuen 

etxean!

Janaria ere etxean hartutakoa…

Bai, garai hartan ez ginen dendara joaten 

janaria erostera. Artoa, babarrunak, 

porruak, patata, garia… etxean geneukan 

dena. Animaliak ere bagenituen, 4 edo 5 

bat behi, ardiak, oiloak… Lan asko izaten 

zen orduan baserrian. Animaliendako 

arbia ere egiten genuen. Gogoan dut 

nola egoten nintzen ukuiluko atetik begira 

beldurrez, kanpoan elurra eta sorora joan 

behar lanera!

Lan asko beraz…

Bai. Orain zelai dauden lursail guztiak garai 

batean soroak ziren, aldapan zeudenak 

ere maneatu egiten ziren orduan. Anaia 

zaharragoak kanpoan zebiltzan lanean, 

beste batzuk morroi, aita ere kanpoan 

10 urterekin utzi nion 
eskolara joateari

ELKARRIZKETA

Maria Arakama Zabaleta

13 senide ginen eta neu 
neska bakarra

Maria  eta Manuela Azurmendik,  San Bartolomeetan 14 urterekin 
ateratako argazkia



2011 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 103102 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2011 2011 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 103102 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2011

lanean eta ni amarekin etxean. Sarritan 

bakar bakarrik joan behar izaten nuen 

sorora. 

Eta arropa egokirik ere ez askotan. 

Nondik erosten zenituzten arropak?

Arropak orain baino gehiago 

aprobetxatzen ziren orduan, telak dendan 

erosi eta etxean josten genituen arropak. 

Papelerako mantak ere aprobetxatzen 

ziren. Manta hauek tindatu egiten ziren 

eta gero, abrigoak josten genituen. Gure 

amak bazekien josten eta oso ongi josten 

zituen haurren arropak gainera! Ni neu ere, 

amak jositako abrigo batekin hasi nintzen 

eskolan. Josteko makina bat zuen eta 

neuk ere ikasi nuen makinan josten. Afizio 

handia izan nuen josteko, asko gustatzen 

zitzaidan puntua egitea ere, jertseak, 

galtzerdiak… egiten nituen.

Zuen aitak zertan egiten zuen lan?

Hasiera batean, Otzaurteko harrobian 

ibili zen lanean baina gero trenbidean 

eman zioten lana eta hura seguruagoa 

zenez bertan jarraitu zuen. Trenbideak 

konpontzen ibiltzen zen, errailen azpian 

harriak sartu… orduan lan guztia eskuz 

egiten zuten, askoz neketsuagoa zen, ez 

baitzegoen egun bezala makinarik.

Eta neska bakarra izanda, senide 

gazteagoak zaintzea ere tokatuko 

zitzaizun ezta?

Bai, 10 senide nituen ni baino gazteagoak 

eta beraz, ume zain ibiltzea ere tokatu 

zitzaidan. Lo nahikorik ere ez nuen 

egin nik garai hartan! Beti umeren bat 

aldamenean negarrez! 

Ama sukaldera joaten 

zen zerbait prestatzera 

eta ni gelditzen nintzen 

umea zaintzen sehaska 

astinduz. Ez zuten lotarako 

gogo handirik izaten baina 

isiltzen nituen nik!

Zein zen zuen egu-neroko 

menua?

Egunero “indoabea” izaten zen 

bazkaltzeko, lapiko handi bat bete jartzen 

zuen amak guztiontzat. Lehenengo 

indoaba zaharra amaitu behar izaten 

zen jadanik berria bildua bazegoen ere. 

Lenengo zarra aprobetxau behar dik! 

Esaten zuen aitak. 

Garia ere etxean izaten genuen eta beraz, 

ogia ere etxean egiten genuen. Makina bat 

aldiz egin nuen nahiz eta oraindik umea 

izan! Aldiko 15 bat ogi egiten genituen. 

Artoa ere egiten genuen esnearekin 

jateko, azpian aza hostoa jarrita.

Jan osasuntsua jaten genuen baina 

egunero gauza bera.

Nora joaten zineten alea ehotzera?

Axaineko errotara edo Errota Berrira. Alea 

astoz garraiatzen genuen errotaraino, 

aldiko 30 Kg ale eramaten genituen.  

Jolas egiteko astia ere hartuko 

zenuen ezta?

Ez nuen asti handirik izaten jolaserako 

eta jolasera joaten nintzenean ere, beti 

umeren bat izaten nuen bizkarrean! 

Umetan Sakonera joaten nintzen jolastera, 

bertan nire lehengusu Manuela bizi zen eta 

biok ibiltzen ginen sokasaltoan, pilotan… 

“Ziburuan” (kolunpioa) ibiltzea ere asko 

gustatzen zitzaidan. Aitari ordea ez 

zitzaion batere gustatzen, izan ere, sokak 

gastatu eta hautsi egiten baikenizkion. 

Dena den, aita falta zenean, etxe aurrean 

genituen lizar batzuetan geuk egiten 

genuen kolunpioa eta han ibiltzen ginen 

txanda ezin hartuta senideok borrokan. 

Jostailurik izaten al zenuten?

Behin, izeko batek, Madrildik jostailuak 

ekarri zizkigun. Nire anaiei “korneta” txiki 

bana eta niri berriz panpina bat. Izugarrizko 

ilusioa egin zidan opariak eta Sakonera 

joan nintzen Manuelari erakustera. Euria 

ari zuen eta Sakone aurreko “erretenean” 

ura zihoan. Halako batean irten naiz atetik 

eta ez zait ba panpina uretara erori! Hura 

pena! Panpina kartoizkoa zenez, bera-

bera egin eta erabat desegin zen, zer 

10 senide nituen ni 
baino gazteagoak eta 

beraz, ume zain ibiltzea 
ere tokatu zitzaidan

Maria bere senar Estebanekin eliza aurrean

Maria eta Esteban euren alaba Begoñak jaunartzea egin zuen 
egunean Euzkitzeko atarian
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zen antzematerik ez zegoela gelditu zen. 

Anaiei oparitutako “koneta” txikiak ere 

laster mututu ziren!

Sustoren bat ere hartu omen zenuen 

ba behin…

Bai, 7 urte izango nituen orduan. Nire 

anaia Fermin bizkarrean hartu eta  

Sakonera joan nintzen  jolasera. Haurra 

lurrean utzi eta Manuela eta biok jolasean 

hasi ginen eta halako batean, non umea 

“murkatsean” behera erortzen den! Hura 

sustoa hartu genuena! Ez zitzaion ezer 

gertatu eta eskerrak!

Beste behin, orduan ere umeren bat 

bizkarrean nuela, ziburuan nenbilen urki 

adar batetik zintzilik eta halako batean, 

adarra hautsi eta biok lurrera erori ginen. 

Bizkarreko galanta hartu genuen orduan 

ere baina ez zitzaigun ezer gertatu! 

Gabonak nola ospatzen zenituzten? 

Zein oroitzapen datozkizu gogora?

Gabonetan nahikoa jaten genuen eta 

ongi gainera! Ume sail handia ginen eta 

gure amak ekinaldi majoa egiten zuen 

janaria prestatzen! Eguerdian “gixadua” 

jaten genuen eta gauean torradak. Pare 

bat dozena arrautzarekin egiten zituen 

torradak, pentsa! Turroia ere jaten genuen 

Gabonetan, urtean behin izaten zen 

hori eta ilusio handiarekin egoten ginen 

hura jateko, urte osoan beti menu bera 

izaten baikenuen, babarrunak, patata eta 

porrua!

Erregeak iristen al ziren Euzkitzera?

Bai, laranjaren bat ekartzen ziguten. 

Laranjak gauza handia ziren orduan! 

Erregeen esperoan zapatak leihoan utzi 

eta hurrengo goizean asta-pikuz beteta 

aurkitu zuenik ere bada eta ezin kexatu!

Garai hartan elizak pisu handia 

zuen…

Bai, makina bat korrika egin genuen 

Elizara! Goizeko 5:30etako mezatara 

joaten ginen. Etxetik Elizara bide luzea 

eta txarra genuen eta abarkak jantzita 

ateratzen ginen etxetik zapatak eskuan 

genituela. Olaberriko garbitokian, abarkak 

kendu, zapatak jantzi eta Elizara joaten 

ginen. Abarkak garbitoki inguruan zuloren 

batean ezkutatuta uzten genituen. Elizatik 

itzuleran  berriro zapatak kendu, abarkak 

jantzi eta etxera itzultzen ginen. Hau 

Goialdeko guztiok egiten genuen, bai 

gizonek bai emakumeok.

Umetako kontuak alde batera utzi eta 

gaztetakoei helduz, parranda pixka 

bat ere egingo zenuten ezta?

Ez nuen asti handirik izaten parrandarako. 

Txokolatea hartzera joan izan ginen 

Urtzelaietara, Langanera, Sakonera…. 

lagunak edo familiartekoak baikenituen 

han. Jende asko joaten zen garai hartan 

Urtzelaietara, festa egoten baitzen! 

Soinua izaten zen bertan, Migel Goenaga 

eta Urtzelaietako Prantxiko izaten ziren 

“kordiona” jotzen. Kalera berriz, San 

Bartolomeetan soilik joaten ginen baina 

orain bezalako parranda luzerik ez genuen 

egiten. Herriko musikariak izaten ziren, 

musika elegante jotzen zuten! Ez zuen 

oraingo musikaren inbidiarik garai hartako 

bandak! Orain bezala, plazan “tranpala” 

(eskenatokia) jartzen zuten eta han jotzen 

zuten musika. Igandeetan ere egoten zen 

musika herrian baina gu ez ginen joaten, 

lana izaten baitzen etxean!

Gabonetan nahikoa 
jaten genuen eta ongi 
gainera! Turroia ere 

izaten zen

Ezkondu eta gero Apeaderoan bizi izan ziren Maria eta Esteban

Maria eta Esteban euren ezkontza egunean San Martin Elizaren aurrean
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Papeleran ibili omen zinen lanean…

Bai, 18 urte nituela hasi nintzen eta lau 

urte pasa nituen bertan. 22 urte nituela 

ama gaixotu eta lana utzi behar izan nuen. 

Ama gazterik hil zitzaigun eta 8 anaia, 

aita eta neu gelditu ginen. Anaia batzuk 

fabrikan edo morroi zebiltzan, beste 

batzuk oraindik txikiak ziren eta aita ere 

lanean zebilen. Egoera horretan, neuk egin 

behar izan nuen etxeko kargu. Eskolarik 

ez genuen ikasi baina etxeko lanak egiten 

ongi nekien!

Eta zenbait urterekin ezkondu zinen? 

Zein oroitzapen datozkizu?

31 urte nituela ezkondu nintzen 

Estebanekin. Nire senarra Moleokoa 

zen, zegamarra hura ere. Zegamako 

San Martin Elizan ezkondu ginen eta 

Zirkuloan egin genuen ezkon-bazkaria. 

Bidaian berriz Zaragozara joan ginen. 

Pare bat egun pasa genituen bertan, ez 

genuen diru askorik izango gastatzeko-

eta! Dena den, guk zortea izan genuen, 

nire senarrak trenbidean egiten zuen lan 

eta ondorioz, trenean ibiltzea debalde 

genuen. Gutxiago egindakoak ere izan 

ziren eta ezin kexatuko gara! Ezkondu eta 

apeaderoan jarri ginen bizitzen.

Nolatan Apeaderoan?

Renfe-k  bi etxe zituen  apeaderoan eta 

bertako langileei ematen zien aukera 

etxe hauetan bizitzeko. Nire senarrak 

trenbidean lan egiten zuenez, etxe 

hauetako batean bizitzen jartzeko aukera 

izan genuen. Gu bizi izan ginen etxean bi 

bizitza zeuden, batean Telleriatarrak bizi 

ziren (Joxe Telleriaren familia) eta bestean 

gu geu. Beste etxe bakar bat ere bazen, 

hura kapatazarentzat izaten zen eta han 

Txanberonekoak bizi izan ziren. 

Apeaderoan edo Euzkitzen bizitzen 

da hobeto?

Bietan ere lana ugari! Ezkondu nintzenean, 

etxean aita eta anaiak gelditu ziren eta 

beraz, sarritan Euzkitzera joaten nintzen 

hangoei laguntzera. Alaba Begoñari 

eskolara bidean Ezpaleoraino lagundu 

eta gero bidez edo trenbidez Euzkitzera 

joaten nintzen. Edo bestela, Apeaderoan 

gelditzen nintzen, han ere soroak eta 

animaliak, denetik baikenuen. Senarrak 

egun oso kanpoan pasatzen zuen lanean 

eta beraz, neuk egin behar izaten nituen 

etxeko eta soroko lanak.

Ez al zizun beldurrik ematen 

trenbidean ibiltzeak?

Bai, beldurra ematen zidan baina presaka 

nenbilenean handik joaten nintzen. Senarra 

etortzerako etxera itzuli nahi izaten nuen 

eta sarritan trenbidetik joan behar izaten 

nintzen garaian iristeko. Euzkitze parean 

tunela zegoen eta handiak ongi ikusten 

zen Otzaurte. Otzaurten “korreoa” (trena) 

noiz zetorren zaintzen nuen eta hura 

tunelean pasatzen zenean, orduan joaten 

nintzen etxera.

Zein oroitzapen dakarzkizu 

Apeaderoak?

Oso oroitzapen onak datozkit. 

Bizilagunekin oso harreman ona genuen 

eta gogoan dut Joxe Migel eta Joanarekin 

gauetan nola ilunpean egoten ginen etxe 

aurrean. Aitona Joxe Migelen astoarekin 

egiten nituen enkarguak ere Ezpaleotik.

Noiz etorri zineten kalera bizitzera?

Apeaderoko etxea zentrala egiteko bota 

egin zuten eta Altsasuko, Otzaurteko edo 

Zumarragako Renfe-ko etxeren batera 

joatea proposatu ziguten. Guk ez genuen 

nahi izan eta Zegamara jaitsi ginen. Alaba, 

Begoña, Papeleran zebilen lanean eta 

berarentzat ere erosoago zen herrian 

bizitzea. Hasiera hartan Zirkuloan jarri 

ginen bizitzen.

Kalean bizimodu erosoagoa izango 

zenuten ezta?

Ez pentsa. Errenta ordaintzeko, lan 

asko egin behar izaten genuen soroan. 

Zirkuloak soro handi bat zuen eta bertan, 

“indoabea”, patatak… egin behar izaten 

genituen errentaren ordainetan. Gero 

Zirkulotik Olarango etxera joan ginen.

Garai hartatik gaurra bizimodua 

asko aldatu da. Zein izan da zuretzat 

aurrerapenik aipagarriena?

Berogailua, labadora eta bitrozeramika.

Oraingo bizimoduak zein alde on eta 

txar ditu?

Oraingo bizimoduari ez diot alde txarrik 

ikusten, dena ona; baina orain ez dut 

lehengo arintasunik ibiltzeko, horixe 

txarra!

Oihana Zubizarreta                         

Oraingo bizimoduari ez 
diot alde txarrik ikusten

Maria, alaba Begoña, koinata Kontxi Ruiz de Egino eta Maria Telleria bizilaguna Biarritzen
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Non eta noiz jaio zinen?

Astigarretan jaio nintzen, 1926ko 
otsailaren 20an nire bizki-lagunarekin 
batera. Lau lagun jaio ginen urte horretan 
Astigarretan. Garai hartan Astigarretan 
herria zen oraindik.

Astigarretakoak al ziren zure 
gurasoak?

Ez, biak idiazabaldarrak ziren. Aita 
kaminero zegoen Astigarretan eta hango 
etxe batean bizi zen errentan. Ezkondu 
zenean bertan jarri ziren bizitzen eta geu 
ere hantxe jaio ginen. 

Kalean edo baserrian bizi zineten?

Astigarretan kale etxe batean bizi izan 
ginen eta gero, handik Salbatorera joan 
ginen bizitzera. Salbatoren Zegamako 
kaminero bat bizi zen eta hark alde egin 
zuenean, gure aitari tokatzen zitzaion etxe 
hartan egotea. Ondorioz, Astigarreta utzi 
eta Salbatorera joan ginen bizitzera. Han 
ere bagenuen baratzea eta baita animaliak 
ere, txerriak, ahuntzak, erleak…

Astigarretatik Salbatorera eta 
Salbatoretik Zegamara…

Bai, halaxe da. Aita ez zegoen gustura 
Salbatoren, aspertuta zegoen hango 
jendearekin, baratzean lanean zebilen 
lekutik tabernara eramaten zuten 
basoerdiak hartzera eta berari ez zitzaion 
bizimodu hori gustatzen.  Ondorioz, 
baserri bat erosi eta handik alde egitea 
erabaki zuen. Nik, Beasainen etxe bat 
erostea proposatu nion, honela, fabrikara 
joateko ere erarago nuen baina berak, 
baserri batera joan nahi zuen.

Eta nolatan erosi zenuten baserria 
Zegaman?

Egun batez, soldaduskatik baimenarekin 
etxean nengoela hauxe esan zidan aitak: 
Etxea erosi diat! Nik, non erosi zuen galdetu 
nion eta berak, Zeaman! Baina Zegaman 
ez zekien non,  ez baitzuen baserria ikusi. 
Ondorioz, neu bidali ninduen etxea ikustera.  
Seguratik Zegamara bidean, kaminoaren 
ezkerraldean mendian zegoen etxe bakar 
bat omen zen eta aldamenean etxola txiki 
bat omen zuen, labea.  Bizikleta hartu eta 
Zegamara abiatu nintzen, Arbeltxo parera 
iristean huraxe izango zela pentsatu 
nuen eta bertara joan nintzen. Potentene 
parera iristean, aitona batek gu al ginen 
Arbeltxora gentozenak galdetu zidan. Nik 
ez nekiela esan nion, aitak agindu bezala. 

Zenbait urterekin etorri zinen 
Arbeltxora? Gustura etorri al zinen?

21 urterekin etorri nintzen. Gauza bat 
oso argi nuen, gurasoak ez nituela 
abandonatuko, eta ikusirik aita ez zegoela 
gustura bizi ginen lekuan, konforme etorri 

nintzen Arbeltxora. Orain ere, gustura 
nago hemen. 

Etxe kontuak alde batera utzi eta 
beste kontu batzuei helduko diegu. 
Aspaldiko urteetan feriz feri haria 
eta galtzerdiak egiten ikusi zaitugu. 
Nondik datorkizu horretarako 
horrelako afizioa?

Ume umetatik datorkit, nire aitona 
Kasimirok du horren errua! Aitonak haria 
eta galtzerdiak egiten zituen eta hari 
begira egoten nintzen. Artilea kardatzen 
aritzen zenean, artile pixka bat hartu, 
poltsikoan sartu eta etxe kanpoan haria 
egiten ikasten aritzen nintzen. Aitona, nik 
10 urte nituela hil zen.

Familiatik datorkizu beraz…

Bai, nire aitona eta bere bi anaia artzainak 
ziren, Iramendin egoten omen  ziren 
artzain. Behin, putre bat harrapatu omen 
zuten hiruren artean eta lepotik zintzilik 
dunba bat jarri omen zioten. Honela, 
lurrera jaisten zenean eta  hegan hastean 
dunba hotsa ateratzen omen zuen. Dunba 
hotsa entzutean esaten omen zuten: Ah! 
Altxau dek gure bezinoa!

Nork erakutsi zizkizun haria eta 
galtzerdiak egiten?

Esan bezala, lehen pausuak aitonarekin 
eman nituen.  Gero, 13 urte nituela, gerra 
garaian, morroi egon nintzen Astigarretako 
Intxausti baserrian eta bertako amonak, 
haria eta galtzerdiak egiten zituen. Ni 
amorratzen egoten nintzen galtzerdiak 
nola egiten zituen ikusteko. Beste inork 
ez zion kardatzen artilea eta neu arintzen 
nintzen lan horretan, gustura gainera! 

Amorratzen  egoten 
nintzen galtzerdiak nola 

egiten ziren ikusteko

ELKARRIZKETA

Joxe Albizu Urreta

21 urte nituela etorri 
nintzen Arbeltxora 

bizitzera nire gurasoekin

Aitona Kasimiro Albizu eta amona Mari Kruz Elorza
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Egin zizkidan  niri ere galtzerdi batzuk 
baina oker okerrak eta erabat elkorrak! Ez 
baitzuen ongi askatzen haria! 

Nik aitona Kasimirori ikasia nuen nola egin 
behar zen eta esan nion zer egin zuen 
gaizki baina ez zidan jaramonik egin!

Gero, 18 urterekin Julian Eziolaza 
idiazabaldarraren morroi joan nintzen 
Urdalurrera, orain urtegia egina dagoen 
lekuan zegoen etxola batera. Han ikasi 
nuen artzain ofizioa. Nire nagusia ere haria 
eta galtzerdiak egiten aritzen zen baina niri 
ez zidan ukitu ere egiten uzten! Gustura 
egoten nintzen berari begira puntuak nola 
egiten zituen ikasiz. Baina ikusi ezezik, 
egin ere nahi nuen nik eta engainatu 
egiten nuen nire nagusia. 

Nagusia engainatu?

Bai, mendira ardi bila joaten ginenean, 
bera errekaren alderdi batetik eta ni beste 
alderditik joaten ginen mendira, bakoitza 
bere aldetik eta nik, azkar-azkar egiten 
nuen buelta, berak baino arinago. Honela, 
etxolara itzultzen nintzenean, bera 
oraindik ez zen han izaten eta bera etorri 
bitartean, galtzerdia egiten aritzen nintzen. 
Bera zetorrela ikusten nuenean utzi egiten 
nion galtzerdia egiteari. Bera konturatzen 
zen han norbait ibilia zela baina nik ukatu 
egiten nion. 

Ez zenuen beraz aukerarik galtzen 
galtzerdiak egiten ikasteko…

Ez, lehen galtzerdia egiten hasi nintzenean, 
oporaino egin nuen eta handik aurrera 
ez nekien jarraitzen. Aitonari ikasita, nire 
izeba batek, aitaren arreba Modesta 
Albizuk, bazekien galtzerdiak egiten eta 
berari esan nion erakutsiko zidan. Harexek 
erakutsi zidan galtzerdia egiten.

Artilea kardatu, haria egin, haria 
askatu, galtzedia egin… Erakutsiko 
al zeniguke guri hori guztia nola 
egiten den? Hasi gaitezen hari egiten 
ikasten…

Lehenengo ardiari ilea moztu behar zaio. 
Hori maiatza aldera egiten da ardiak 
mendira igotzean. Ondoren ilea bereizi egin 

behar da, ile guztiak ez baitira berdinak! 
Kalitate hoberenekoa erabiltzen da haria 
egiteko eta ile beltz gutxien daukana. Haria 
egiteko gordetzen zen artileari “irutiletako” 
artilea esaten zitzaion.

Behin ilea moztuta eta bereizita dagoela, 
kardatu egin behar da. Kardatzean artilea 
askatu egiten da eta izan ditzakeen lasto, 
belar… zikinkeria kentzen zaio. Ondoren, 
ile hori garbitu egin behar da. Horretarako, 
ilea busti, harraska-harrian jarri eta makila 
batekin jotzen zen zuri-zuri gelditu arte. 
Ondoren, lixiba alanbreetan zabalduta 
jartzen zen lehortu zedin.  Behin  artilea 
garbituta, prest dago haria egiteko.

Eta nola egiten da haria?

Maratila izeneko tresna baten bidez, artilea 
bihurrituz egiten da haria. Poliki-poliki 
artile zatiak elkarri erantsiz joaten dira 
maratilaren laguntzaz artilea bihurritzen 
doan heinean. Ondoren, haria maratilan 
bilduta uzten da 22 bat egunean “bihurra” 
hartu dezan. Nik, haria egin den eguneko 
egutegi orria jartzen dut maratilan eta 
honela, badakit haria noiz egina den 
eta zein egunetan izango den prest 
askatzeko. Haria maratilatik askatzean 
harilkoa (obiloa) egiten da.

Joxe feria batean, haria egiten

Joxe eta bere anaia Eulogio San Martin ferian haria eta galtzerdiak nola egiten diren erakusten
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Zer gertatzen da haria behar baino 
lehenago askatuz gero?

Behar baino lehenago askatuz gero, haria 
banatu egiten da eta hauekin egindako 
galtzerdiak oker okerrak ateratzen dira. 

Behin haria egin dugula, galtzerdiak 
egiteko prest gara. Zenbait hari 
kantitate behar dugu galtzerdi bat 
egiteko? 

Galtzerdi handi bat egiteko, gizonezkoena, 
200 g behar izaten dira.

Poltsa dotorea daukazu hariak 
gordetzeko!

Bai, albazorroa da. Agapito Oiarbiderena 
izan behar zuen eta bere alaba batek 
eman zidan, euretako inork ez baitzuen 
galtzerdiak egiten segi. Albazorroa, ardi 
larruarekin eginiko poltsa da eta orratsak, 
haria eta galtzerdiak gordetzeko erabiltzen 
da.

Orain goazen galtzerdia egiten 
hastera…

5 orratz erabiltzen ditut galtzerdiak egiteko. 
4 orratzetan,  bakoitzean 14 puntu 
hartzen dira, guztira 56 puntu. Lehenik 
eta behin lau ilara egiten dira, 2 aldrebes 
eta bi zuzen,  hauek adornutarako egiten 
zaizkio. Ondoren, hiru puntu ezberdin 
erabiliz galtzerdia egiten hasten da. 
Lehenengo puntuarekin barra egiten 
da eta ondorengo lau punturekin  liso. 
Honela, barra bat eta  4 liso tartekatuz, 7 
buelta egin dira. Orpoa joan behar duen 
parean, puntu bat erabiliz, beste puntu 
mota ezberdin bat egiten da, “txuatxa” 
esaten zaiona. 

 Zergatik hiru puntu ezberdin?

Dena liso egingo bagenu barrarik egin 
gabe, galtzerdiak ez luke batere emango. 

Lau punturo, barra bat eginda berriz, 
galtzerdia zertxobait ireki egiten da, zeditu 
egiten du eta ondorioz erosoagoa da.

Eta modu honetan 7 ilara eginda gero 
zer?

Galtzerdia txorkatila aldera estutzen joan 
dadin, 4 orratzetatik bitan puntu bat 
kentzen zaio. Honela, galtzerdian, bi barra 
galdu direla ikusten da. Hau egin ondoren, 
guztira 54 puntu izango ditugu eta beste 7 
buelta egiten jarraituko dugu lehen aipatu 
bezala, 1 barra eta 4 liso tartekatuz bira 
osoan. 7 birak amaitzean, lau orratzetatik 
2tan, beste puntu bana kenduko dugu 
eta ondorioz, beste bi barra galduko dira. 
Beraz, 14 bira egin ondoren, 52 puntu 
izango ditugu. Emakumezkoetan, 14 bira 
egin ostean hasten naiz orpoa egiten 
eta gizonezkoetan berriz 21 bira egin 
ondoren. 

Zaila izango da galtzerdiari forma hori 
ematea…

Orpoa egiten galtzerdiaren erdi paretik 
hasten naiz, horretarako ditudan puntuen 
erdiak erabiltzen ditut, 26 guztira. Hauekin 
lehenengo “opo mantala” egiten dut. 
Horretarako puntu lisoa eginez 7 buelta 
egiten ditut eta jarraian, “opo txolkoa” 
egiten hasten naiz. Horretarako, opo 
mantalaren alde banatan, 5na puntu uzten 
ditut eta buelta bakoitzean puntu bana 
gastatzen joaten naiz alde bakoitzetik. 
Puntu guztiak gastatutakoan opo 
mantalaren ertzetako puntuak hartzen 
ditut. Lehenengo alde batekoak eta gero 
bestekoak. Hori egitean jadanik opoaren 
forma emanda gelditzen da. Ondoren, 
orpoa egiten erabili diren puntuekin eta 
lehen utzi ditugun beste erdiekin galtzerdia 
egiten jarraitzen da behar den adinako 
luzera eman arte, 8 behatz gutxigora 
behera. Orpoa egiteko erabili direnekin 
puntu lisoa eginez eta besteekin berriz lau 
liso eta barra bat eginez.

Nola amaitzen duzu galtzerdia?

Oinari zortzi behatzen luzera emandakoan, 
punta egiten hasten naiz. Horretarako 

5 orratz erabiltzen ditut 
galtzerdia egiteko

Artilea kardatzen Ardi beltzaren artilezko hariarekin galtzerdia egiten  

Joxek egindako artilezko 
galtzerdiak

Orpo 
mantala 

Orpo txolkoa

Orpo mantalaren ertzak

Galtzerdiak egiteko eskema
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buelta bakoitzean, orratz bakoitzetik 
puntu bana kentzen joaten naiz. Puntu 
denak amaitzean, punta itxi eta galtzerdia 
egina!

Zer dute artilezko galtzerdiek besteek 
ez dutena?

Ospelak sendatzeko oso onak omen dira 
eta zirkulaziorako ere bai, odola biguntzen 
omen dute.

Orratzak ere ez dituzu nolanahikoak!

Neuk eginak dira. Indar lantegian kobrezko 
alanbreak erabiltzen genituen eta alanbre 
horien pusketekin eginak dira. Alanbreak 
neurrira moztu, muturra okertu eta listo.

Haria eta galtzerdiak egiteaz gain, 
erlezain ere ibiltzen zara…

Bai, ofizio hau ere aitona Kasimirok 
erakutsia da. Etxean betidanik izan ditugu 
erleak eta umeak ginela, aitarekin batera 
han ibiltzen ginen, bat ukitu eta bestea 
ukitu… aitak egiten zuena egin nahirik. 
Erleetara ez joateko esan arren gu ezin 
geldirik egon eta egunero  eskolara bi 
begiak handituta eta erdi itxita joaten 
ginen erleen helduak zirela-eta. Aitonari 
laguntzen ere ibiltzen nintzen, garai hartan 
ez genuen hausporik eta zartaginean 
ganadu simaurra erretzen genuen kea 
sortzeko. Aitonaren atzetik ibiltzen nintzen 
zartagina hartu eta erleak uxatuz.

Zertarako zenituzten erleak? 

Etxean eztia izateko. Argizaria ez genuen 
aprobetxatzen, ez genuen kandelarik 
egiten.

Noiz hasi zinen zu erlezain lanetan?

Gure aitak erla-enborrak erabiltzen zituen 
erlauntz moduan eta nik, paneldun kaxak 
erabiltzen hasi nahi nuen baina berak ez 

zidan uzten, bere eran jarraitu nahi zuen. 
Orduan, oraindik Salbatoren bizi ginela, 
Ormaiztegiko baserri batetik erle kaxa erosi 
nuen eta Arbeltxora bizitzera etortzean, 
honantz ekarri nituen. Lantokiko ezagun 
batek, erlezaina bera, panelak nola 
prestatzen ziren… erakutsi zidan. Hala, 
erle-kaxa horiek prestatu eta Soria edo 
Logroño  aldera eraman nituen. Brievan, 
Cameros-en eta Fiteron ere izan nituen

Zergatik hain urruti? Arbeltxo inguruan 
ez al zegoen ba erlerik? Nondik lortu 
zenituen erleak?

Bai, hemen ere bazeuden erleak baina 
Soria aldean lore gehiago zegoen hemen 
baino eta horregatik eraman nituen 
hara; ezti gehiago lortzeko. Erleak berriz 
hemendik eraman nituen, neuk aurkitutako 
erla-kume bat eraman nuen.

Zeinek lortu zenituzten emaitza 
hobeak, aitak Arbeltxoko erla-
enborrekin edo zuk Soria aldeko erle-
kaxekin?

Behin joan nintzen Soriara eta panelak eztiz 
bete bete eginda aurkitu nituen. Honela, 
hartu nituen kaxa horiek  eta etxera etorri 
nintzen. Aitak eztirik ekarri nuen galdetu 
zidan, nik kotxean ekarri nuela  zerbait eta 
hura ekartzeko esan nion. Berak ahuntzen 
bat zela usten zuen, hara joatean beti 
ekartzen bainuen animaliaren bat bizirik 
ez bazen jateko. Joan da kotxera eta 

sekulako pisua zuenez, ezin izan zuen 
ekarri. Ikusi zuenean ze ezti pila ekarri 
nuen, bere erleak ere hara eramateko 
esan zidan.

Abenturaren bat izango duzu 
kontatzeko Soria aldera joaten zinen 
garai hartatik…

Bai, garai hartan, Guardia Zibilak, 
euskalduna izanda, sarri-sarri gelditzen 
ninduten bidean.  Behin, banoa erle-
kaxak kotxean hartuta eta guardia zibilak 
alto eginez bidean. Kotxean zer neraman 
galdetu zidaten eta nik ezer ez neramala. 
Beraiek, atzean neramatzan kaxa haiek 
zer ziren ba! Galdetu zidaten eta nik berriz, 
laster erakutsiko nizkiela. Hasi nintzen 
kaxa irekitzen eta segituan antz eman 
zien erleak zirela. Azkar asko handik alde 
egiteko esanda bidali ninduten! Azkenean, 
Nafarroako matrikula zuen kotxe berri bat 
erosi behar izan nuen!

Jende askok erleak ez ditu oso 
gogoko…

Behin Logroñoko ferreteria batean hango 
erlezain batekin egin nuen topo eta ea 
eskularruak erostera joan nintzen galdetu 
zidan. Nik, ez nuela horrelakorik erabiltzen 
esan nion, eta berak ere ez zuela erabiltzen 
esan zidan. Ondoren, minbiziarekin hil zen 
erlezainik ezagutzen nuen galdetu zidan 
eta nik berriz ezetz.  Orduan zera esan 
zidan, erleen ziztadak minbiziaren aurka 
egiten zuela. Guk garai hartan ez genuen 
traje berezirik erabiltzen, agerian ibiltzen 
ginen.

Eta noiz jubilatu behar duzu?

Niri lan hauek kentzen badizkidate banoa 
hemendik norabait morroi edo neskame!

Oihana Zubizarreta                         

Erleak Soria eta Errioxa 
aldera eramaten 

genituen ezti gehiago 
izateko.

Haria maratilan bilduta Albazorroa, orratzak, haria eta galtzerdiak gordetzeko poltsa
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Noiz eta nola hasi zinen 
trikitixarekin?

Bederatzi urte nituela hasi nintzen aitak 
izugarrizko afizioa zuelako txikitatik. Berak, 
ikasteko aukerarik ez zuen izan gerra 
ondorengo miseria guztiagatik eta etxean 
senide asko zirelako. Gogoratzen naiz, oso 
txikitatik gurasoek Euskal Herrian han eta 
hemen izaten ziren trikiti-omenaldi, jaialdi 
eta erromerietara eramaten gintuztela 
ni eta nire bi arrebak. Niri ere gogo hori 
barrenean piztu zitzaidan eta  soinu txikia 
oso gustukoa nuela konturatu ziren nire 
gurasoak.

Hau ikusirik, larunbatero goizeko 10etarako 
aitak zuen Land Rover zahar batean 
Billabonara eramaten gintuzten gurasoek 
ni eta Imanol nire osaba trikitixa ikastera eta 
nire bi arrebak panderoa ikastera Martin 
Aginagalde irakaslearengana, artean 
autobiarik ez zegoenean. Hamabost urte 
nituen arte joan nintzen, handik aurrera 
nire kabuz jarraitu nuelarik. Oso garai 
politak ziren, familia guztia elkarrekin 
joaten ginen eta udaberri-uda partean 
Donostiako hondartzara eguna pasatzera 

joateko aprobetxatzen genuen klaseak 
amaitu ondoren.

Beste ikasketarik egin al duzu 
musikari dagokiola?

 Zortzi urte nituela hasi nintzen solfeoa 
ikasten Joxe “Elizondo”rekin, zine 
zaharreko geletan. Berarekin bi urte 
egon ondoren, ikasketa erreforma bat 
egon zen eta horren ondorioz hasi ginen 
orduko solfeoko bost kurtsoekin, azken 
azterketa Beasaingo Musika eskolan egin 
genuelarik. 

 Soinu txikiari buruzko hainbat ikastaro egin 
ditut: MIDIaren erabilpena, funtzionamendu 
eta barne mekanika, afinazioa, soinu txikia 
munduan zehar… eta antzeko beste 
mordo bat. Azken finean, birziklapen 
profesional eta prestakuntza on bat 
lortzeko helburuarekin. 

 Bateria ere Ordiziako Musika Eskolan 
ikasi nuen kurtso batez eta perkusio 
tresna ezberdinetako ikastaroak ere egin 
ditut: Tanborello italiarra, D´rbuka, Jembe, 
batukada brasildarra, birziklatutako 
materialekin egindako perkusio tresnak...

 Euskal Herriko goi mailako Musika 
Zentroan (Musikene) egin nituen Musika 
Tradizionalaren joera berrien ikasketak. 
Bertan, bi urtez espezializazio anitz bat 
landu nuen, Euskal musika tradizionalaren 
goi titulu unibertsitarioa lortzearren. Bertan, 
txalaparta, trikitixa, alboka, perkusio 
klasikoa, etnomusikologia, informatika 
musikala, gorputz adierazpena, 
konposizioa…. ikasi nituen, egunero 5-6 
ordu bertan ikasten egoten nintzelarik.

Non eta noiz egin zenuen zure lehen 
agerraldia?

 Aitaren kinto bazkari batean, Getarian. 
Ni trikitixarekin abenduan hasi nintzen 
eta maiatzean jo nituen ikasi nituen nire 
lehen piezak. Andre Madalen, Neska 
Zaharrak, Aitorren Hizkuntza Zaharra 
eta horrelakoak. Gogoratzen dut, urte 
horretan Zegamako festetan  udaletxeko 
arkuen aurrean egoten zen eszenatoki hori 
hartan ere jo nuela Imanol eta bi arrebekin 
batera.

Zure trikiti ibilbidea zure osaba eta 
arrebekin hasi zen beraz?

 Bai, urte askotan ibili ginen laurok elkarrekin 
jotzen. Imanol gutxiagotan etortzen zen, 
baserriko lanak zirela eta. Garai haietan 
badakizu, umeak eta gaztetxoak ere gogor 
egiten zuten lan baserriko zereginetan. 
Honetaz gain, Imanolek zorte txarra izan 

Xabi Arakama  
Ruiz de Egino

Bederatzi urte nituela 
hasi nintzen trikitixa 

jotzen

Aitaren kinto bazkari 
batean jo nuen lehen 

aldiz jendaurrean

ELKARRIZKETA

1983ko San Bartolome jaietako liburuxkan argitaratutako argazkia. Xabier, 
Garbiñe, Mari Jose eta Imanol agertzen dira. Mari Jose arreba eta ni udal arkupeetan trikitixa jotzen
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zuen: garajeko ateak harrapatuta behatza 
moztu zuen eta hilabete asko egon zen 
osatzen eta denbora guzti horretan ez 
zuen soinu txikia esku artean erabili. 
Horrek asko atzeratu zuen. 

 Bi arrebekin ibiltzen nintzen, baina 
gehienbat Mari Joserekin, adinez 
gertuagokoak garelako. Ordutik aurrera, 
bikoteka jotzera joaten ginenean, Mari 
Jose eta ni elkarrekin joaten ginen 
eta  Garbiñek Imanolekin jotzen zuen 
gehiago. 

Trikitixa txapelketetan askotan parte 
hartu al duzu?

Lehenengo aldiz, Asteasuko Gaztetxoen 
Trikitixa Txapelketan parte hartu nuen 11 
urte nituela, nire arreba Mari Joserekin 

batera. Ez naiz gogoratzen zein pieza jo 
genituen, ez eta zenbat partaide ginen eta 
ze postutan geratu ginen. Hortik aurrera, 
16-17 urte betetzera arte dozenaka 
txapelketatan parte hartu nuen, beti 
finalera iritsi eta aurreneko postuetan 
amaitzen genuelarik. Hori bai, inoiz ez 

dut txapelik lortu… 2. eta 3. postuak 
hainbat alditan bai, baina irabazi inoiz ez. 
Nire arrebak aldiz, bai. Zarauzko Euskal 
Herriko Trikitilari Gazteen Txapelketan 
parte hartu zuen Joseba Iparragirre 
idiazabaldarrarekin eta irabazi egin zuten. 

Nire azken parte hartzea EITB Trikiti 
Txapelketan izan zen, 22 urte nituela. 
Han ere finalera iritsi ginen beste zazpi 
bikoterekin batera. 

Irakasle ere bazara…

 Bai, nire lehenengo klaseak etxean 
eman nituen 17 urte nituelarik. Ataundik 
etortzen zen bertako neska bat bere 
gurasoekin. Pare bat urte egon nintzen 
modu horretan eta 19 urterekin Zegamako 
Tobera musika eskolan hasi nintzen zazpi 
ikaslerekin. Ondoren, Ormaiztegi izan zen 
nire bigarren lan postua eta hortik aurrera 
Aretxabaleta, Elorrio, Iruña, Irurtzun, Biana, 
Berriozarren… eman nituen klaseak. Gaur 
egun, Zegama eta Ormaiztegin jarraitzen 
dut bakarrik.

 Trikitixa erakusteaz gain, txalaparta, 
panderoa, bateria eta munduko leku 
ezberdinetako perkusiozko musika tresna 
batzuk erakusten ditut. Gaztetxoen 
musika talde baten zuzendari ere banaiz.

Euskal Herrian ez ezik, kanpoan 
klaserik eman duzu?

 Kataluniara joaten hasi nintzen 27-28 urte 
nituela. Han oso ohikoa da asteburuetan 
musika tailerrak antolatzea. Kataluniako 
Pirinioetan garai batean soinu diatonikoa 
jotzen zen, trikitixaren oso antzekoa, 
baina gerraren ondorioz eta jendearen 
interes faltarengatik galdu egin zen. 
90eko hamarkadaren bukaeran, guraso 
eta pertsona multzo txiki batek izugarrizko 
lana egin zuen soinu hau berreskuratzeko. 
Aitona zaharren bat geratzen zen oraindik 
jotzen zuena eta beste pare bat musikari 
autodidakta ere bai. Baina benetako 
erronka haurrak mundu horretara 
bideratzea zen. Horretarako soinu txikirako 
ikastaro trinkoak antolatzen hasi ziren. 
Nik, aurretik Bartzelonan behin jo nuen 
eta bertan ezagutu nuen pertsona batek 
deitu zidan lehen aldiz irakasle bezala 
joateko tailer edo work-shop hauetara. 
Harrez gero, askotan joan izan naiz 
hemengo doinuak eta teknika erakustera 
Kataluniara.

 2000. urtean berriz, Holandatik deitu 
zidaten Joseba Tapiaren bitartez bertan 
Groningen hirian kontzertu pare bat eman 
eta asteburu batean klase intentsibo 
batzuk emateko. Lehen aldi hartan, 

Trikitixa erakusteaz 
gain, txalaparta, 

panderoa, bateria eta 
munduko beste leku 
batzuetako perkusio-

tresnak jotzen ere 
irakasten dut



2011 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 113112 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2011 2011 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 113112 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2011

nire lehengusu Iñaki Larrañaga eraman 
nuen pandero-jole bezala. Harrez gero, 
Holandan beste pare bat aldiz egon 
naiz jardunaldi berdinetan klaseak eta 
kontzertuak ematen.

 Munduan zehar, beste leku askotan 
ere egon naiz nire talde ezberdinekin 
kontzertuak eskaintzen eta horietako 
leku batzuetan ere trikitixa, pandero eta 
txalaparta klase batzuk eman ditut: Estatu 
Batuak, Japon, Finlandian eta Suizan 
esaterako.

Noiz sortu zenuen zure lehen taldea?

 Parte hartu nuen azken txapelketa 
haren ondoren Mari Jose arrebarekin 
ibili nintzen batetik bestera erromerietan 
eta ezkontzetan jotzen. Ordura arte, beti 
trikitixa eta panderoarekin joaten ginen, 
baina pare bat bozgorailu eta “kaja de 
ritmos” batekin hasi ginen jotzen. Garai 
haietan nire neska izan zen Maider ere, 
nik aldez aurretik jotzen erakutsi nion 
panderoa jotzera etortzen zen gurekin 
batera.

 Handik gutxira, Ordiziako Arantxa 
Arizmendi baxuarekin eta Aitor Lopez 
bateriarekin hasi ziren gurekin. Kontzertu 
batzuk eskaini genituen modu horretan: 
Mutiloan, Ordizian, Tolosan, Iruñean. Hortik 
sortu zen Trikizioren ideia. Aitor kanpora 
joan behar zen ikastera eta nik nire arreba 
Mari Joseri bateria jotzen erakutsi nion, 
Maider geratu zelarik abeslari eta pandero-
jole lanean. Baxuan Arantxak jarraitu zuen 
eta gitarra elektrikoan Igor Jauregi fitxatu 
genuen. Hau 1.997 hasieran izan zen, nik 

23 urte nituelarik. Uda horretan asko jo 
genuen Nafarroa eta Bizkaian. 

Trikizio ez da izan zuk sortu duzun 
talde bakarra, ezta?

 Ez, hainbat proiektu jarri izan ditut martxan, 
batzuk besteek baino gehiago edo 
gutxiago iraun dutenak. Trikizio, Zorabiok, 
Zure, TZ eta Ze Esatek! nik sortutako 
taldeak dira baina beste talde askotan parte 
hartu dut kolaboratzaile bezala: Banda 
Bassotti, ETXAK (Euskadiko Txalaparta 
Konpainia), Kepa Junkera, Maitips, Hogei 
Hatz Proiekt, Arakajun, Oreka TX, Donato 
Goienetxe, Los Zopilotes Txirriaos… eta 
beste hainbat.

Azken aldian zertan zabiltza?

 2000. urtean soinu eta argiztapen enpresa 
bat jarri nuen martxan. Klaseak eta taldeez 
gain, horrekin egon naiz buru-belarri duela 
urte betera arte. Estres eta antsietate 
gehiegi zen hainbeste zereginetan lanean 
egotea. Buruhauste eta errespontsabilitate 
handia zen sei langileko enpresa aurrera 
eramatea. Horregatik, 2010ean dena 
saltzea erabaki nuen musikari erabat 
eskaintzeko nire denbora. 2011-2012ko 
kurtsoan gainera Iruñeko klaseak utzi ditut 
astean hiru egunetan klaseak emanez, 

neuretzat denbora gehiago edukitzearren. 
Finean horretan ari naiz, neure gustuko 
gauzei denbora eskainiz. Proiektu musikal 
berri batean ere murgildurik nago.

Ze Esatek! taldeari buruz, zer diozu?

Trikiziorekin ehunka kontzertu eskaini ditut 
Euskal Herrian zehar eta baita Katalunia 
eta munduko beste nazio batzuetan ere. 
Kepa Junkeraren ETXAK proiektuarekin 
ere Japonen egon nintzen 2005ean eta 
Obrint Pas taldearekin ere hor nabil estatu 
mailan eta nazio ezberdinetan zehar joaz. 

Esperientzia guzti hauez baliatuz eta 
2008aren bukaeran Estatu Batuetara 
Trikiziorekin egin nuen biraren ondorioz,  Ze 
Esatek! taldea sortzea bururatu zitzaidan. 
Ska-rock estiloa jorratu nahi nuen trikitixa 
erabiliaz. 2009aren hasieran hasi eta urte 
horretan 50 kontzertu eskaini genituen. 
2010 urtea  estudioan murgilduta hasi 
nuen, CDan islatu nahian aurreko urteko 
biran eskainitako abestiak.

Urte guztia jotzen pasa genuen, 80 
kontzertu eskaini genituelarik Euskal 
Herri eta Katalunian zehar. Dozenaka 
elkarrizketa egin zizkiguten irrati eta 
prentsan. Biraren amaiera Kuban 
egin genuen, 5 kontzertu eskainiz La 
Habana, Pinar del Rio eta Santa Claran. 
Kontzertuak emateaz gain, aurtengo 
Durangoko disko eta liburu azokan 
aurkeztu den dokumental bat ere grabatu 
genuen bertako jendeak erreboluzioaren 
ondoren egunerokotasuna nola bizitzen 
duten islatuaz. Oso esperientzia ederra 
izan zen!! 

Bidai honen ondoren, 2010eko urtarrilaren 
15ean jo nuen nire azken kontzertua 
Ze Esatek!ekin Donostian. Nire  beste 
proiektuei bide emateko taldea uztea 
erabaki nuen.

Zeintzuk dira beste proiektuak?

2007an Obrint Pas talde valentziarrarekin 
“Benvinguts al paradís” diskoan eta 
DVDan kolaboratu nuen sei abesti 
grabatuaz. Urte hartan eta ondorengoetan 
hainbat kontzertuetan jotzera gonbidatzen 
ninduten, denetan beti milaka pertsona 
egoten ziren…izugarria zen. 

2011ren hasieran, “Coratge” izeneko lan 
berria grabatu dute eta hor ere kolaboratu 
dut. Aurten gainera, taldekide bezala bira 
guztia egitera gonbidatu naute eta hor ibili 
naiz batetik bestera. Kontzertu gehienak 
Katalunian eskaini ditugu, baina Euskal 
Herrian ere egin ditugu batzuk, munduan 
zehar egin ditugunez gain.

Xabi eta Manu Chao

Trikizio taldeaz gain, 
Zure, TZ eta Ze Esatek! 

ere neuk sortutako 
taldeak dira
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Oso berezia izan da Japoniako biran 
Tokyo eta  Fuji Rock jaialdi erraldoian 
jo ditugun kontzertuak. Jaialdi hau 
Asiako garrantzitsuena da eta munduko 
handienetako bat. Bertan, mundu mailan 
ezagunak diren taldeekin elkarbanatu 
ditugu eszenatokiak: Manu Chao, Asian 
Dub Foundation, Incubus, Coldplay, 
Tokyo Ska Paradise Orchestra….eta abar 
luze bat. Datozen hilabeteetan Europan 
zehar ibiliko gara eta Errusia eta Chile-ra 
ere bagoaz.

 Hogei Hatz Proiekt deritzan taldean ere, 
Iñaki Plaza musikariaren ordezkapena egin 
nuen hainbat kontzertutan. Euskal Herrian 
zehar baita Katalunian ere. Hogei Hatz 
Proiekt taldea, proiektu berritzaile bat da. 
Bertan, euskal musika tresna tradizionalez 
gain (trikitixa, txalaparta, panderoa, alboka, 
txistua…), munduko leku ezberdinetako 
beste musika tresna batzuk uztartzen 
dira, joaldiak elkarbanatuz. Talde honetan, 
urtarriletik apirilera arte egon nintzen oso 
esperientzia politak eta aberatsak biziaz. 

Aipatu dituzunez gain, zein  bidai 
musikal gehiago egin dituzu?

Urte hauetan kanpoan asko ibili naiz: 
Europa osoa, Finlandia, Ingalaterra, 
Estatu Batuak lau aldiz, Japon bi aldiz... 
Beti nire egurrezko “Castagnari” trikitixa 
esku artean dudalarik. 

Azken urte honetan, martxoaren azken 
asteburuan, Balearretako Gobernuko 
Kultura batzordeak antolatutako Pituises 
jardunaldi kulturalera gonbidatua izan 
nintzen hizlari bezala. Ibizan egin ziren 
jardunaldi hauek eta aurten, Europan 
zehar mendeetan tradizionalki erabili 
diren oihu, garrasi eta aho-txistu era 
ezberdinen hitzaldiak entzun ahal izan 
zituzten bertako biztanleek. Nik, euskal 
irrintziari buruzko hitzaldiak eman 
nituen Ibiza eta Formenteran, adibide 
praktikoak eskainiaz Unai Frantzesenaren 
laguntzarekin. Hitzaldi hauek liburu batean 
argitaratu dituzte, lehendabiziko aldiz 
irrintziari buruzko hitzaldi bat jasoaz bere 
osotasunean eta detaile guztiekin.

Apirilaren bigarren hamabostaldian 
bakarkako nazioarteko bira bat egin nuen 
Estatu Batuak, Mexiko eta Kuba bisitatuz. 
Lehenengo kontzertua Los Angeles-en 
eman nuen, Chinoko Euskal Etxean, 
David Gorospe perkusio jolea ondoan 
nuela. Handik San Diegora joan nintzen 
eta ondoren Tijuanara (Mexiko) beste 
kontzertu pare bat ematera. Hurrengo 
egunetan Mexico D.F.ra joan nintzen, 

baina hango kontzertua bertan behera 
geratu zen azken momentuan.

Biraren azken egunak La Habanan (Kuba) 
pasatu nituen, bertan 4 emanaldi eskainiaz 
Beloki eta Jimmy (Itoiz taldeko sortzaile eta 
bateria jolea) lagun nituela. Bertako euskal 
komunitatearen Aberri egunean jo genuen 
apirilaren 23, 24 eta 25ean. Apirilaren 
26an berriz, munduan zehar ezagun 
eta famatuak diren Septeto Habanero 
taldearekin kolaboratu nuen, hain sona 
handi eta mitikoa duen Habanako EGREM 
estudioetako kontzertu aretoan.

Hainbeste proiekturekin, Trikizio 
zertan geldituko da?

 Eztarrian eduki ditudan arazoak medio, nik  
sortu eta 15 urtez abeslari eta lider egon 
ondoren, denboraldi batez Trikizio utzi 
beharra izan dut, nahiz eta taldeak beste 
kide batzuekin jarraitzen duen. Ahots 

nagusi bezala Etxe abeslari bizkaitarra 
dabil eta trikitixarekin berriz Oskar Estanga 
donostiarra. 

 Dena den, seguruenik ez naiz bueltatuko 
beste proiektu bat martxan jarri dudalako 
iparraldeko eta Nafarroako beste musikari 
batzuekin batera. Urte asko egin ditut 
erromeri munduan eta orain beste zerbait 
egin nahi dut dub eta drum & bass 
estiloaren inguruan. 

 Honetaz gain gainera, garai batean, Kojon 
Prieto y Los Huajalotes musika taldearen 
ondorengotzat hartu ditzakegun Los 
Zopilotes Txirriaos taldeko manager bezala 
nabil. 2011 urte guztia beraien produkzio 
guztiak zuzendu ditut eta baita beraien 
“Hijos de la Txingada” diskoan bi abesti 
grabatu ere. Zuzenekoetan ere parte 
hartu dut beraiekin trikitixa, txalaparta, 
panderoa edo bateria joaz. 2012rako 20 
egunetako bira bat prestatzen ari naiz 
talde honekin Estatu Batuak, Mexiko eta 
Kubatik. Azken herrialde honetan gauzak 
antolatzea nahiko zaila da eta biraren 
prestaketa aitzakiarekin, abenduan 
Kuban egongo naiz 12 egunez,  bide 
batez musikari bakarlari bezala bertako 
abeslari eta perkusionista batekin bira 
egingo dudalarik Trinidad, Santa Clara, 
Cienfuegos, Viñales eta La Habanan 
hamabost egunez. 

Xabi eta Etxe Gailartan Trikiziorekin emandako kontzertu batean

Urte asko egin ditut 
erromeri munduan eta 

orain beste zerbait 
egin nahi dut dub eta 

drum & bass estiloaren 
inguruan
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Non eta noiz jaio zinen?

Errezilgo auzo txiki batean jaio nintzen 
1919.urtearen azkeneko egunean, beraz 
aurten, 92 urte beteko ditut. 

Gure baserriak Erdoizta zuen izena eta 9 
senide ginen, ni nintzen neska bakarra. 

Non zegoen zuen baserria?

Gure baserria mendian zegoen. Errezilgo 
herritik 4 bat ordura oinez. Ez zegoen 
errepiderik eta, beraz, dena oinez egiten 
genuen. Inguruan beste lau bat baserri 
zeuden eta gure bizimodua beti baserria 
izaten zen. Gutxitan joaten ginen herrira. 

Baserritarrek soroan eta baserrian 
izandako elikagaiak jaten zituzten 
garai hartan, nola moldatzen zineten 
zuek? Nondik lortzen zenituzten zuen 
arropak? 

Gure eguneroko janaria, baserriko 
elikagaiak ziren. Inguruan ez genuen 
dendarik eta noizean behin Billabonako 
azokara joaten ginen. Nire amak astoa 
elikagaiez kargatu, eta lanpara bat 
eskuan zuelarik, etxetik, gaueko 3:00etan 
ateratzen ginen. Honela, goizeko zazpi 
t´erdiak aldera, azokara iristen ginen 
eta bertan trukearen bidez, olioa, gatza, 
azukrea, arropak etab. hartzen genituen. 

Nondik barrena joaten zineten 
Erdoiztatik Billabonara? 

Barrenso zokora jaitsi behar genuen, 
handik Santa Engrazira eta gero 
Andezarrate menditik Billabonara. Dena 
bide xendetatik eta gaueko isiltasunean 
argirik gabe egiten genuen. Inguruko 
baserrietatik pasatzerakoan, zakurrek 
zaunka egiten zigutenez, beldurra 
pasatzen nuen eta nire amaren babesean 
egiten nuen bidaia. 

Zure ume garaian ba al zenuten urik 
eta argirik etxean? Urik ezean nora 
joaten zineten ur bila?

Guk ez genuen ez urik, ezta argi indarrik 
ere. Lehen esan bezala, herritik urruti 
bizi ginen. Orain dela urte gutxira arte 
baserriak ez du argi-indarrik eduki. 
Errekatxo bat pasatzen zen baserritik 

Goizeko 3:00etan 
ateratzen ginen 

etxetik 7:00etarako 
Billabonako feriara 

joateko

ELKARRIZKETA

Maria Agirretxe Argote

Gure baserria herritik, 
Errezildik, 4 bat ordura 

zegoen oinez

Maria Agirretxe eta Juan Artola, euren ezkontza egunean Loilako Santutegian
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gertu eta ura bertatik lortzen genuen. 
Ura, Indo mendiko ur jaiotze batetik ekarri 
genuen etxe ondora. 

Non ikasi zenuen?

Guk ez genuen eskolarik eta ez genuen 
aukerarik herriko eskolara joateko 
ere. Inguruko lau baserrietako haurrak 
elkartzen gintuzten, eta alboko baserriko 
emakume batek ahal zuena erakusten 
zigun. Gaztelerako hiztegi bat geneukan 
eta memoriz ikasten genuen hiztegi hura. 
Guretzako gaztelera ez zen existitzen. 
Erlijioa ere ikasten genuen.

Gero, hamalau urterekin, aitak Zaldibarrera 
bidali ninduen neskame lan egitera eta 
gaztelera ikastera. Bertan azkar ikasi nuen 
gazteleraz hitz egiten, eta onartu beharra 
daukat memoriz ikasitako hiztegi haiek 
lagundu zutela!

Noiz eta nola ezagutu zenuen zure 
senarra?

Auzoan elizatxo bat zegoen eta igandeetan, 
noizean behin apaiz bat etortzen zen 
inguruko baserriko familientzat meza 
ematera. Honela, inguruko baserriko 
jendeak elkar ezagutzen genuen. Honela 
bada, nire senarra izango zena ezagutu 
nuen, Juan Artola, lau bat kilometrotara 
zegoen Ezkurru baserrikoa. 

Noiz etorri zineten Zegamara?

Nire senarrak, mendian basolanean 
egiten zuen lan. Bera etorri zen Zegamara 
lehenengo aldiz, Damian Ariztimuñoren 
eskutik Iturburu baserrira lanera.  Berak 
asko estimatzen zuen Damian, oso ondo 
tratatzen zuen eta oso gustura zegoen 

bertan lanean.  Ondoren, urte batean, 
Zegaman zerra ipini zuten martxan 
eta Damian, nagusietako bat zela, nire 
senarrari eskaini zion zerrara lanera 
etortzea. Honela bada, biok 1944.urtean 
etorri ginen, Olaberri auzoko 22 etxera.

Nolakoa zen herria urte haietan?

Nik ez nuen herria ezagutzen eta beraz 
ez nekien zer aurkituko nuen, baina esan 
beharra daukat oso ondo eta gustura bizi 
izan naizela Zegaman. Herri polita da eta 
oso giro jator eta onekoa aurkitu nuen. 

Olaberriko etxean gure bizilagunak 
Feliciana eta Adrian aldamenean, goian 

Santi Azurmendi eta Mariatxo eta beste 
aldean Leontxio eta Asun. Behean 
Marcelina eta Klaudio, azken hauek 
janari denda bat zuten eta bertan egiten 
genituen erosketak. Gure etxean soldata 
txikia sartzen zen eta Marcelinak liburutxo 
batean apuntatzen zituen hileko erosketak 
eta hilaren azkenean, soldata kobratu eta 
zorrak kentzen genituen. 

Nolakoa zen Olaberri?

Oso auzo ona zen, jende jatorra zegoen 
eta giro onekoa, oso ondo eramaten 
ginen denok eta oroitzapen onak dauzkat 
egia esan. 

Nola gogoratzen duzu herria garai 
haietan?

Oso giro ona gogoratzen dut. Igandeetan, 
plazan, musika egoten zen eta jende asko 
etortzen zen inguruko herrietatik. Trenez 
ere, apeaderotik gazte koadrilak etortzen 
ziren eta gure etxe aurretik oinez pasatzen 
ziren.

Zein ziren Zegaman urtean zehar 
ospatzen ziren jai egunik hoberenak?

San Bartolome jaiak giro ederrekoak ziren, 
baina baita San Pedroak ere. San Pedro 
egunean, San Pedro auzoan musika 
jartzen zuten eta oso giro ona egoten 
zen. 

Jose Mari Artola                        

Olaberri oso auzo ona 
zen, jende jatorra 

zegoen eta giro ona

Zutik ezkerretik eskuinera: Joxe Mari, Martin eta Begoña Artola
Eserita ezkerretik eskuinera: Maria Agirretxe, Imanol Artola eta Juan Artola

Erdoiztan, Mariaren jaiotetxe alboan dagoen ermitaren aurrean ateratako argazkia. Ezkerretik eskuinera: 
Imanol Artola, Maria Agirretxe, Martin Artola eta Jose Mari Artola.
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ELKARRIZKETAZEGAMARRAK MUNDUAN...
Juanito Garitanok, Amiano-Goena baserrian jaiotakoak eta Zumaian bizi zenak, Zegamari maitasun 
berezia zion. Azkenaldi honetan gure herriari zegozkion gai ezberdinak ikertzen eta aztertzen ibiltzen 
zen. Irakasle eta enpresa-gizona izan arren bere benetako debozioa Zegamaren iragana, istorioa, arbasoa 
sakontzea zen. Horrela jakinarazi zigun Zegamara egin zuen azken bidaian; hain zuzen ere, abuztuaren 
24an, San Bartolome egunean, meza nagusia entzutera etorri zenean. Irailaren 28an Zumaian zendu 
zen Juanitok oraingoan ere bazebilen eskuartean zegamarrontzat interesgarria zen gertakaria. Alegia, 
Madrilgo Ramon y Cajal ospitalean lan egiten duen bere suhinak (Jesus Mari Corresek) mediku lagun batekin 
izandako elkarrizketaren haritik dator Ramon Gabilondo Asurmendi, Zegamako mediku ohiaren inguruko 
istoria polita eta bitxia. XIX. mendean kokatzen gaituen bizipen honek, gezurra badirudi ere, oraindik 
ere badu protagonista, testigu zuzen bat. Hau, Francisco Gabilondo Uribarri da, Liman 95 urterekin bizi 
den Zegamako medikuaren semea. Atsegin eta poz handiz jaso du gure deia, ahaztu ez duen bere aitaren 
jaoiterriaren deia.

Ramon Gabilondo Asurmendi Zegaman 
jaio zen 1876ko abuztuaren 31an. Bere 
izeba baten laguntza ekonomikoari 
esker Zaragozan medikuntza ikasketak 
burutu zituen eta  zenbait urte lanean 
aritu eta izebari zorrak ordaindu ostean, 
Bilbon itsasontzi bat hartu eta  alde egin 
zuen Euskal Herritik. Hurrengo urteetan, 
itsasontzi horretan bertan jardun zuen 
lanean mediku gisa, 10 urtean zehar 

guztira. Horrek, munduko bazter eta hiri 
ugari ezagutzeko aukera eman zion. 
Francisco bere semeak kontatu digunez, 
munduari 2 itzuli eman zizkion 10 urte luze 
horietan.

Dena den, batetik bestera ibiltzeaz 
nekatuta edo, Peruko portu batera iristean, 
itsasontziaz eta bere kideez agurtu eta 
Perun gelditu zen. 

Itsasontziz Limara iritsi eta hemen, zaldiz, 
Ayacuchora joan zen, Andeen erdigunera. 
Hainbat aste behar izan zituen bide hori 
egiteko, garai hartan ez baitzegoen autorik 
eta zeuden bideak ere oso kaxkarrak 
ziren. Ayacucho, Andeen hego erdialdean 
dago, 2700m-ko altueran eta Limatik 550 
Km ingurura.

Ayacuchotik 60 Km-ra zegoen Huanta 
herrian familia-mediku gisa lana aurkitu 
eta bertan gelditu zen. 1910 aldera, 
Huantan, 34 urte zituela bere emazte 
izango zen Juana Uribarri Gomez ezagutu 
zuen, hau ere euskal jatorrikoa baina 
jadanik  bosgarren  belaunaldia Perun. 
1911n, Huantako Elizan ezkondu eta 
zazpi seme-alaba izan zituzten: Socorro, 
Guillermo, Teodomiro, Francisco “Paco”, 
Jesus, Jose “Pepe” eta Consuelo “Lito”. 
Egun, Consuelo eta Francisco bizi dira. 
Lehen urteak Huantan pasa zituzten eta 
bertan eskolaratu zituzten seme-alabak 
baina gero,  Juana haurrekin Limara 
joan zen hauek hango ikastetxe batean 
eskolaratzeko. Honela, Ramon Huantan 
gelditu zen lanean eta Juana eta seme-
alabak Liman jarri ziren bizitzen. Ramon, 
Huantako mediku izateaz gain organo-
jole ere ba omen zen eta Juana berriz 
irakaslea zen. 

Handik urte batzuetara, Juana tuberkulosi 
gaitzak jo zuen  eta 39 urte besterik 
ez zituela zendu zen Socorrok (alaba 
zaharrenak) hartuz senideak zaintzeko 
ardura. Gizonezkoak, militar ikasketak 
burutu zituzten eta emakumezkoak berriz 
unibertsitatera joan ziren. Consuelok 
magisteritza ikasi zuen eta hau izan zuen 
lanbide jubilatu zen arte, Guillermo polizia 
izan zen koronel izatera iritsiz eta beste 
hiru mutilak aire armadako kide izan ziren. 
Teodomino eta Jesus jeneral izatera iritsi 
ziren eta Francisco berriz komandante 
izatera. 

Ramon, 1927an Juana hil ondoren ez 
zen berriro ezkondu. Ramon berriz, 76 
urterekin hil zen 1953an eta  biak elkarren 
ondoan daude hilobiratuta Limako 
“Presbiterio Maestro” hilerrian.

Ramon Gabilondo
Asurmendi

(1876-1953)

1948 inguruan Ramon Gabilondok bere seme-alabekin ateratako argazkia. Ezkerretik eskuinera goian: 
Jose, Francisco, Guillermo, Teodomino, Jesus
Erdik oilaran  ezkerretik eskuinera: Consuelo eta Socorro. 
Behean: Ramon Gabilondo
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Kontatu digutenez, gaztetan  Zegaman 
izan omen zinen. Gogoan al duzu 
Euskal Herria?

Euskadiko oroitzapen dezente gordetzen 
ditudala uste dut baina jadanik 70 urte 
pasa dira ni Zegaman egon nintzenetik. 
Gainera 15 egun besterik ez nituen pasa 
bertan.

Peru Euskal Herritik hain urrun 
egonda, nolatan eduki zenuen aukera 
zure aitaren jaioterrira etortzeko garai 
hartan?

Italiatik Perurako itzulera bidaia aprobetxatu 
nuen Zegama eta bertan nituen senideak 
ezagutzeko.  Ni, Perun militar eskola 
batean sartu nintzen, ofizialen eskola 
batean eta pilotu ikasten hasi nintzen.  
Bigarren kurtsoko ikasle nintzela, Peruko 
eta Italiako Gobernuek zuten hitzarmen 
bat zela medio, Italiara, Napolesera, bidali 
ninduten hango aeronautika eskolara eta 
bertan egon nintzen 1937 eta 1940ra 
bitartean.

Zer gertatu zen 1940an?

1939ko irailean, gerra piztu zen. Dena 
den, 1940ko maiatzera arte ez zen ia 
ezer gertatu. Gerra hasi zenean, Italiak 
Perurekin zituen harreman diplomatikoak 
hautsi egin zituen eta  ondorioz, Perura itzuli 
beharrean gertatu ginen. 1940ko maiatzak 
25 batez ginen Perura itzultzekoak eta 
aurreko egunean, Musolinik tren zerbitzua 
eta merkatal itsasontzien joan-etorria 
galarazi zuen. Ondorioz, Italian gelditu 
ginen handik irteteko aukerarik gabe.

Nola lortu zenuten Italiatik ateratzea?

1940ko uztailean, nazioarteko Gurutze 
Gorriak egin zituen gestio batzuei esker, 

hegazkinez  Italiatik Bartzelonara alde 
egiteko aukera izan genuen. Hegazkinek 
22 plaza besterik ez zituzten  eta ondorioz, 
8 tandatan atera behar izan ginen Italiatik. 
Nik nire Zegamako familiartekoak gogoan 
nituenez, aukera ona iruditu zitzaidan hura 
nire aitaren jaioterria eta familiartekoak 
ezagutzeko. Honela, Bartzelonara 
iristean, nire Peruko taldekideak agurtu 
eta Zegamarako bidea hartu nuen. Nire 
taldekideek Bartzelonan hartu zuten 
Perurako itsasontzia eta nik berriz, handik 
hamabost egunera Bilbon.

Nola iritsi zinen Euskal Herrira?

Bi egun behar izan nituen Gipuzkoara 
iristen, Beasain izan zen nire lehen helmuga. 
Bertan, nire lehengusu bat bizi zen eta hiru 
seme-alaba zituen, Juan, Maria Luisa eta 
Isabel. Beasaingo hotel batean egin nituen 
egun batzuk eta ondoren, Maria Luisarekin 
autobusez Zegamara joan nintzen. 
Autobusean 40 urte inguruko bi emakume 
zihoazen, ni baino zaharragoak eta zera 
esan zidan ilobak: Leihoaren alboan doan 
emakumea zure aitaren andregaia izan 
zen! Bi emakumeak autobusetik jaistear 
zeudela hauxe esan zion emakume hari: 
Andre, Ramonen semea aurkezten dizut. 
Besarkadak, musuak… oso harrera 
maitekorra egin zidan. Une horretako 
oroitzapen oso onak gordetzen ditut. 
Nolakoa den maitasuna… 15 minutu 
behar izan genituen Zegamara iristen.

Harrera ona egin zizuten beraz 
Zegaman…

Bai, bertan hainbat lehengusu ezagutu 
nituen. Nire aitaren arreba, Romana 
Gabilondo zen eta Zunzunegi abizena 
zuen gizon batekin ezkondu zen, 10 
seme-alaba izan zituzten eta hauek 
ezagutu nituen Zegaman. Senideetatik 
bigarrena ordurako hila zen Gernikako 
bonbardaketan eta lehengusu zaharrena 
ibili nuen gidari. Bizikleta hartu eta 
Gipuzkoa hegoaldeko herri txiki gehienak 
erakutsi zizkidan. Ez nuen lehengusu 
guztiak ezagutzeko aukerarik izan.

Zein ziren zure familiartekoak 
Zegaman?

Aseginolaza Zunzunegi familia zen. 
Emaztea zen nire lehengusua, 
Elisa Zunzunegi eta bera, Eugenio 
Aseginolazarekin zegoen ezkonduta, 
Papelerako nagusiarekin. Euren etxean 
egin nuen Zegamako egonaldia.

Mazkiaran Barrena etxean egon zen Francisco bere familiartekoen etxean

ELKARRIZKETA

Francisco Gabilondo
Uribarri

Duela 70 urte izan 
nintzen Zegaman eta 15 
egun pasa nituen bertan

Gipuzkoa hegoaldeko 
herri txiki gehienak 
ezagutzeko aukera 

izan nuen Zegamako 
egonaldian
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Zerk deitu zizun gehien atentzioa?

Nire familia bizi zen etxeko gela batek, 

monumentu bat zen gela hura! Bertan 

Zumalakarregik lo egin zuen ohea zegoen! 

Euskal heroiak lo egin zuen ohean egin 

behar duzu lo! esan zidaten eta bertan 

pare bat aste egin nituen. 

Garapen ekonomiko eta sozialari 

dagokionean, diferentzi handia al 

zegoen Peru eta Euskal Herriaren 

artean?

Bai, gogoan dut Beasainen bazela fabrika 

bat lokomotorak egiten zituztena. Perun 

berriz ez zegoen industriarik, nekazariagoa 

zen. Dena den, orain ari da pixkanaka 

industrializatzen eta aurrera egiten. 

Aitak kontatzen al zizun Zegamako 

konturik?

Ez gehiegi. Karrera ikasi zuen garaiko 

eta medikuntzari buruzko gauzak 

gehiago kontatu zizkidan. Zaragozan 

ikasten zegoen garaian bizi izan zuten 

anekdota bat dut gogoan. Garai hartan, 

Euskal Herrian euskaraz soilik irakasten 

omen zen eta euskaldunek ez omen 

zekiten gaztelerarik. Bera Zaragozara 

joan omen zen medikuntza ikastera eta 

berekin batera Ordiziako, Idiazabalgo, 

Mutiloako… hainbat gazte. Behin antzerki 

bat ikusi nahi eta diru nahikorik ez zutela-

eta, 8 sarrerarekin 9 pertsona sartzeko 

moduak egin omen zituzten sarrerako 

neska engainatuta…

Perun ezagutu al zenuen 

euskaldunik?

6 edo 7 urte nituela euskaldun batzuekin 

topo egin genuen Matucanan. Gu, Peruko 

trenbide nagusira bidean gindoazen eta 

Matucanako geltoki txikian geundela, tren 

bat iritsi zen euskaldun marinelez beteta. 

Ayacucho ikustera zetozen. 

Ayacuchon, hegoamerikarrek espainiarrak 

menderatu eta  askatasuna lortu zuten 

bataila gertatu zen. Euskaldun haiek, 

Ayucacuchoko  bataila gertatu zen eremua 

ikustera zetozen. Alde guztietatik euskara 

entzuten zen… Izugarria izan zen guretzat 

gure etxean hainbeste euskaldun ikustea! 

Erakutsi al zizuen aitak euskaraz?

Ez, aitek ez zituzten hizkuntzak erakusten 

garai hartan, hori amen zeregina zen. 

Nire ama jatorriz euskalduna izanagatik 

ere, Uribarri, Perun jaiotako bosgarren 

belaunaldikoa zen eta ez zekien euskaraz. 

Quechua hizkuntza hitz egiten zuen, oso 

ongi gainera! Egia esan, euskalduna baino 

perutarra gehiago zen. Dena den, nire 

aitak ere ez zekien euskaraz.

Euskal Herriko familiartekoen bisitarik 

jaso al zenuten?

Bai, gogoan dut nola egun batez 

Huantako gure etxean gizon bat azaldu 

zen. Gure etxeko atea jo eta neskame 

batek ireki zion atea. Gizonak, Gabilondo 

medikua han bizi zen galdetu zuen eta 

neskameak baietz baina kanpoan zela 

eta pare bat ordu barru iritsiko zela etxera 

erantzun zion. Orduan, gizona etxera 

sartu eta zuzenean nire aitaren ohean 

etzan zen. Aita etxera iristean neskameak 

gertatutakoaren berri eman zion eta gure 

aitak zera esan zuen, hau Pantxo da. 

Pantxo, gure aitaren anaietako bat zen, 

itsasontzi bateko kapitaina ogibidez eta 

nahiko abenturazalea. 400Km egin zituen 

oinez aste betean Oncaiotik gure etxera 

bere euskal alpargatak soinean zituela.

Egun, ba al duzu harremanik Euskal 

Herriko familiartekoekin?

Egun, zortzi lehengusu bizi ditut Euskal 

Herrian. Hauetatik bi ezagutzeko aukera 

izan dut telefonoz, Teresa eta Carmen 

(bizirik daudenetatik zaharrena). Isabel 

ezagutzeko aukerarik berriz ez dut izan, 

12 urte zitueneko argazki batetik ezagutu 

dut bera. 

Oihana Zubizarreta                        

Euskal heroiak lo egin 
zuen ohean egin nuen lo

ZEGAMAR ZINTZOA

Urte asko badira ere, Amiña-Goeneko Juanito Garitano Zegamatik Zumaiara 

bizitzera joan zela, bere jaioterriarekiko maitasuna eta gertutasuna beti sentitu 

dugu Zegaman, nahiz Zegamako Udaletxean ere. Urtero argitaratzen dugun 

Urtekarietan lagun izan dugu gai askotan eta aurtengoan ere  Ramon Gabilondoren 

aztarrenak ateraz gogor aritu da lanean. Berak horrela adierazten zuen Zegamari 

zion maitasuna eta azken idatzia ere, Zegamako Udalarentzat izan  da Urtekarirako  

Ramon Gabilondoren  gaia proposatuz. Mila esker, zure jaioterriari azken egunera 

arte  helarazi diozun maitasun eta zintzotasunarengatik.
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Joan den martxoaren 28an, Juan Carlos 
Irizar konpositoreak “Aizkorriko Ataria” 
izeneko diskoa kaleratu zuen eta diskoaren 
aurkezpena, Aizkorriko Ataria Interpretazio 
Zentroan bertan egin zuen. 

Aurkezpenean, Edurne Albizu alkatea 
eta Iker Zubeldia bertsolaria izan zituen 
lagun, izan ere, Aizkorriko Ataria diskoko 
kanturik gehienak Zegamako ermita eta 
zenbait txokori eginak baitira. Dena den, 
Aizkorpeko beste herriek ere izan dute 
beren lekua diskoan, Zegamak, Segurak, 
Idiazabalek, Zerainek eta Mutiloak hain 
zuzen ere. Herri bakoitzarentzat zortziko 
bana konposatu zuen Juan Carlos 
Iriziarrek, hitza berriz, Iker Zubeldiak jarri 
zien eta ahotsa Orkatz abesbatzak.

Apirilaren 1ean berriz, diskoaren 
aurkezpen-kontzertua izan zen Zegamako 
San Martin elizan. Bertan, Juan Carlos 
Irizarrekin batera, diskoan parte hartu 
zuten beste zenbait musikarik parte hartu 

zuten eta “Aizkorriko 
Ataria” diskoko abestiak 
jo zituzten beste abesti 
herrikoi batzuekin batera. 
Diskoko abestien artean, Aizkorpeko bost 
herriei jarritako zortzikoak interpretatu 
zituzten eta bertan izan zen Orkatz 
abesbatza ere hauek abesten.

Aurkezpen-kontzertuaren amaierarekin 
bat, Juan Carlos Irizar eta Iker Zubeldiak, 
Aizkorpeko herri bakoitzeko alkateei 
euren herriari egindako zortzikoaren 
partitura oparitu zien. Zegamako Udalak 
berriz, esker onez Juan Carlos Irizarri, 
Iker Zubeldiari eta Orkatz abesbatzako 
zuzendari den Xabier Otaegiri oroigarri 
bana oparitu zien. Eta aipamen berezia 
egin nahi izan zion Udalak Jose Mari 
Artolari ere, bere bitartekaritzarik gabe, 
ez baitzen disko hau kaleratuko. Aipamen 
honen seinale, Udalak Joxe Marik hain 
barruan daraman Olaberri auzoari 
egindako partitura oparitu zion.

Eta kontzertuari merezi bezalako amaiera 
emateko, Juan Carlos Irizarrek berak 
konposaturiko “Zegamako ereserkia” 
abestuaz amaitu zen, honi ere Iker 
Zubeldiak jarri ziolarik hitza. 

“AIZKORRIKO ATARIA”  
IZENEKO DISKOA

JUAN CARLOS IRIZAR 
KONPOSITOREAK

Aizkorriko Ataria diska aurkeztu zen Aizkorripean

Aizkorriko Ataria diskoan parte hartu zutenek, kontzertu amaieran txalo zaparrada jaso zuten
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ELKARRIZKETA

Maria Ormazabal 
Arrizabalaga

Hasieran “Herrerian” zegoen 
ferratokia baina gero, hura kendu 
eta Aitamarren Zaharraren alboko 

“albaitero etxean” hasi ziren 
ferratzen

ELKARRIZKETAOFIZIO BATEN DESAGERTZEA
Bizimoduak urte gutxian izan duen aldaketa dela-eta, ferratzaile ofizioa ere galbidean da. Garraiobide 
moduan zein baserriko lanetarako animaliak erabiltzeari utzi zitzaionetik eta makinaria mekanizatua zein 
motordun  ibilgailuak erabiltzen hasi zirenetik, ferratzaileen beharra gutxitu egin da. Egun, idi probetan 
ibiltzen diren idiek edo oinetan zauriak dituzten animaliek behar izaten dituzte artisau hauen zerbitzuak. 

Ferratzaileen lana, izenak dioen moduan, animaliei ferrak jartzea zen baina  askok, errementari lana ere 
burutzen zuten, eurak ziren ferrak egiten zituztenak. Eta hauetako batzuk, sarritan albaitero lana ere 
burutzen zuten, ferrak jartzerako orduan beharrezkoa baitzen apatxak nahiz apoak osasuntsu egotea. 

Zegaman ere izan ditugu ferratzaileak, Ormazabal familia da hauetariko bat. Roman Ormazabal izan zen 
ferratzaile lanetan ibili zena baina berari laguntzen, beste hainbat herritar eta familiako ere ibili ziren. 
Egun, Juan Mari Ormazabal da Romanen lanbideari jarraitu diona eta beraz, ferratzailearen lanbidearen 
nondik norakoak ezagutu nahian, Juan Mari, Romanen emazte Maria eta hauen alaba Arantxarekin izan 
gara solasean.  

Ferratzailea

Joan Mari Ormazabal 
Agirre

Noiztik diharduzue ferratzaile lanetan 
zuen familian?

Maria: Joxe Ormazabal, Romanen anaia 
hasi zen ferratzaile lanbidea ikasten Teofilo 
Mintegirekin, honek Olaberriko etxean 
zuen sutegian. 15 urte zituela, Joxerekin 
hasi zen ofizioa ikasten Roman, asko 
gustatzen baitzitzaion lan hori. 

Joxe eta Romanen aitari “Joan Martin 
herreroa” esaten bazioten ere, bera  ez zen 
errementaria eta ferratzailea izan nahiz eta 
errementari-laguntzaile urte askoan aritu. 
Beraz, familiako lehen errementari eta 
ferratzaileak Joxe eta Roman izan zirela 
esan behar. Hala ere,  Joxek lanbide hau 
utzi egin zuen eta Romanek soilik jarraitu 
zuen.

Non zegoen ferratokia?

Joan Mari: Hasiera batean, “Herreriako 
etxean” zegoen ferratokia, baina gero hura 

kendu eta Aitamarren Zaharra etxearen 
alboan zegoen “Albaitero etxean” hasi 
ziren ferratzen animaliak. Etxe hau, 
albaiteroak behiei hazia jartzen hasi 
zitzaienean eraiki zen zeregin horretarako 
baina gero, Romanek ere etxe hau 
bera ibiltzen zuen animaliak ferratzeko. 
Albaitero etxea botatzean berriz, batetik 
bestera erabiltzeko moduko ferratoki 
bat eraiki genuen bion artean eta ordutik 
aurrera, erremolkean ferratokia hartu eta 
baserriz baserri ibiltzen zen. Goierritik 
haratago, Azkoitia eta Azpeitia aldera ere 
sarritan joaten zen lanera.

Beraz, hasiera hartan ferratzeko 
animaliak ferratokira bertara ekartzen 
zizkizuen…

Maria: Bai, 
Segurako Azpatza 
Txiki baserrikoa 
ibiltzen zen 
animaliak ekartzen. 
Baserriz baserri 
ferratzeko zeuden 
animaliak hartu 
eta kamioian 
ferratokira ekartzen 
zituen. Aurrez 
egun baterako zita 
egiten zuten eta 

normalean hastean behin edo ekartzen 
zizkion animaliak ferratzera.

Zertarako ferratzen ziren animaliak?

Maria: Hanka edo oinak ez zauritzeko 
edo zaurituta bazituzten, hauek 
babesteko ferratzen ziren animaliak. Garai 
hartan, baserrietan traktorerik ez zenean, 
animaliak erabiltzen ziren lanerako eta 
sarritan, irristaka… ibiltzen ziren gurdiei 
tiraka. Ondorioz, azkazalak gastatu egiten 
zitzaizkien eta haragi bizian gelditu. Hori 
gerta ez zedin, ferrak jartzen zitzaizkien 
apatxetan.  

Bestalde, behi pinten kasuan, sarritan 
ukuiluan leku busti eta zikinean egon 

Hankak edo oinak ez 
zauritzeko edo zaurituta 

bazituzten, hauek 
babesteko ferratzen 

ziren animaliak
Herrerian egon zen hasiera hartan ferratokia
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behar izaten zuten eta hori zela-eta, 
oinetan zauriak egiten zitzaizkien. 
Ondorioz, zauri horiek babesteko ferrak 
jartzen zitzaizkien.

Ferratzaileaz gain errementariak 
ere bazinetenez, zeuok egiten al 
zenituzten ferrak?

Joan Mari: Ez erosi egiten genituen. 
Hasiera batean, Zegamako ferra fabrikatik 
eta Ormaiztegitik  eta geroago Logroñotik 
eta Bizkaitik ere bai.

Dena den, ez ziren 
animalia guztientzako 
ferrak merkatuan 
aurkitzen, astoentzako 
eta behorrentzako ferrak 
ez ziren egiten eta beraz, 
hauek Romanek berak 
egiten zituen.

Maria: Astoentzako 
ferrak hagunekin 
(llantekin) egiten zituen.

Animalia ezberdinek, 
ferra mota ezberdinak erabiltzen 
dituzte beraz…

Bai, halaxe da. Animalia ezberdinek ferra 
mota ezberdina erabiltzen zuten eta ferra 
mota bakoitzean, taila ezberdinak zeuden 
gainera. Mandoenak esaterako, takoia 
izaten zuten. 

Bestalde, aipatu bezala, behi guztiek 
ez zuten apatx tamaina bera izaten eta 
ondorioz, ferra mota bakoitzeko taila 
ezberdinak egoten ziren. Hori dela-eta,  

baserriz baserri ferratzera joaten ginenean, 
ferra tamaina guztiak eraman behar izaten 
genituen, ez baikenekien zein neurri 
izango zuen animaliak. 

Oinetako zauriak sendatzeaz ere zuek 
arduratzen al zineten?

Arantxa: Bai, oinetako zauriak geuk 
sendatzen genizkien ferra jarri aurretik. 
Lehenengo ur oxigenatuarekin zauria 
garbitzen genien eta ondoren, zauria 
sendatu eta sikatzeko urdin koloreko likido 
bat ematen genien, kobre sulfatoa. 

Lanerako traktoreak 
erabiltzen hasi zirenean, 

asko gutxitu zen 
lanerako erabiltzen 

zen animalien kopurua 
eta ondorioz, baita 

ferratzaileen lana ere

Roman Ormazabal eta Mariatxo, euren Herreriko etxearen aurrean

Roman Ormazabal eta Sebastian Altzelai, San Martin egun batez 

Aitamarren Zaharreko albaitero etxea

Roman ferratzen
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Laguntzailerik ez omen zuen falta 
izan Romanek…

Maria: Ez, hasieran semeak ibiltzen 
zituen laguntzaile gisa. Gero berriz, 
hauek eskolan hastean Joan Mari hasi 
zen laguntzen eta geroago, Arantxa 
alaba eta Mikel Matxinandiarena suhia 
ibiltzen ziren. Tartean ordea, Romanen 
laguntzaile lanetan, Igor Ormazabal eta 
Sebas Altzelai ere ibili ziren besteak 
beste eta baita Joseba Guridi ere.

Zergatik utzi zion Romanek 
ferratzaile lanari?

Maria: Lanerako traktoreak erabiltzen 
hasi zirenean, asko gutxitu zen lanerako 
erabiltzen ziren animalien kopurua eta 
ondorioz, baita  ferratzaileen lana  ere. 
Ondorioz, lanbideak errentagarri izateari 
utzi zion eta beraz, Romanek taxista 
lana hartu zuen. Dena den, ezinean jarri 
arte  jarraitu zuen Romanek batera eta 
bestera ferratzaile lanetan familiakoen 
laguntzarekin.

Joan Mari, zu izan zara ferratzaile 
ofizioari eutsi diozuna…

Joan Mari: Bai, halaxe da. Roman 
ferratzaile lana uztekotan zebilenean 
neuri esan zidan lan horretan jarraitzeko 
baina nik ez nuen nahi. Izan ere, 
bion artean eraikitako ferratoki hura 
erabiltzeko beste pertsona baten 
laguntza behar bainuen eta nik ez 

nuen laguntzailerik. Ezinezkoa nuen 
neuk bakarrik lanbide horretan jarraitzea! 
Romanek eta biok elkarrizketa hori izan 
genuenean, Ataungo albaitero ezagun bat 
zegoen gurekin eta honek, neu bakarrik 
moldatzeko moduko ferratoki bat aurkitu 
zidan Hernanin. Ondorioz, jadanik ez nuen 
aitzakiarik  eta ferratoki berri horrekin, 
lanbideari jarraitu egin diot.

Asko aldatu al da lehendik gaurra 
lanbide horretan lan egiteko modua?

Joan Mari: Lan egiteko moduan ez da 
aldaketarik egon, lehen eta orain, lana 
bera baita eta erabiltzen diren tresnak ere 
berdinak dira. Dena den, zenbait makinak 
bai erraztu dutela zertxobait lana!

Lanbide honen alde on eta txar bat…

Arantxa: Alde onetako bat baserritarrekin 
izandako harremana da. Oso ongi hartzen 
gintuzten euren etxean, oso gogoko 
nituen baserritarrekin izaten genituen hitz 
aspertuak. Alde txar bat aipatzekotan 
berriz, zikintasuna eta usain txarra 
aipatuko nituzke.

Joan Mari: Beste alde txar bat kobratzean 
dugun arazoa da, ez dut jakiten askotan 
zenbait kobratu. Ferrak kiloka erosten 
dira eta jakina, taila guztietatik bi ferra 
pare erosi behar izaten dira gutxienez, ez 
baitugu jakiten ferratu beharreko animaliak 
zein neurri izango duen. Bestalde, iltzeen 
prezioa ere asko igo da eta baita zauriak 
sendatzeko erabiltzen diren produktuenak 
ere. Eta horri, baserrira joateko egin 
beharreko kilometroak eta denbora 
erasten bazaio… 

Oihana Zubizarreta                        

Joan Mari ferratzen

Lanbide honen alde 
on bat baserritarrekin 
izaten den harremana 

da

Ferratzen erabiltzen diren ferra eta tresnak

Roman asto ferra egiten sutegian Seguran

Joan Marik erabiltzen duen ferratokia
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RUFINA OTAEGI LAZKANOK 100 URTE

Joan den uztailaren azken egunean, San Inazio egunean hain 

zuzen ere, Arretxe baserriko Rufina Otaegik 100 urte bete 

zituen. 1911an jaio zen Zegamako Koba baserrian eta Mariano 

Asurmendirekin ezkondu zen. 11 seme-alaba izan zituzten 

eta ordutik, familia handiaren kargu ezagutu dugu beti Rufina. 

Aurtengo San Inazio egunean berriz, merezitako omenalditxoa 

jaso zuen Udalaren eta Jubilatu Elkarteko kideen eskutik. 100 

urtek pisu handia dute ordea, eta azaroaren 8an joan egin 

zitzaigun gure artetik Rufina. Gogoan izango dugu betirako.

Pili Elorza, Maria Dolores Goia eta Maria Dolores Arizkorreta Rufinarekin 
bere 100. urtebetetzean

EZINDUEN PILOTA PARTIDA ZEGAMAN

Pasa den azaroaren 19an, ikuskizun ez-ohiko 
bezain eder baten lekuko izan zen Zegama. 
Gurpildun aulkian dauden 6 kidek, pilota- partida 
jokatu zuten frontoian eta hauen artean zegamar 
batek, Andoni Aizpeoleak hain zuzen ere. Duela 
bi urte hasi ziren pilotan jokatzen Zubietan  2 
kide eta aurten jadanik , 6 kide osatu direnez, 
pilota torneo bat antolatzea erabaki dute eta 
erabat  ofiziala gainera. Ekimen honekin euren 
egoera beretsuan dauden jendea kirola egitera 
animatu nahi dute eta egoera honetan izanda ere 
badagoela bizi bat eta merezi duela adierazi.    

ANGEL IRIGORASEK LIBURU BERRIA 
ESKUARTEAN

Gabon hauetan Angel Irigoras “Kaleko” bere laugarren liburua kaleratzekotan da. 

Hezkuntzaren lekuko batzuk -Zegama 2011   du izenburu liburuak eta aurreko 

liburuetan bezala (Artzaintza, 1936ko Gerra Zibila, Papelera)  Zegama izan du oinarri 

honetan ere. 332 orriz eta 400 bat argazkiz osatua dago liburua eta bertan, herrian 

izan ditugun hainbat eskola aztertzen dira, Otzaurte eta Goialdeko auzoko eskolak, 

Amor de Dios mojen “Colegio Colon”, Olaran aldeko “Escuelas Publicas” lehenik eta 

gerora “Escuelas Nacionales” deitutako neska-mutilen eskolak, Zegamako  Ikastola 

eta azkenik Herri Eskola. Eskolei buruzko informazioaz gain, garai batean Zegaman 

izandako maisu-maistra eta andereñoei eginiko elkarrizketak ere jasotzen dira. 

 

Pilota partida jokatu zuten sei pilotariak

Liburuaren azala     
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Santu Espiritu ermita eta honen inguruko paraje ederra

eramaten zuen.  Jende asko joaten 
zen egun honetan Santu Espiritura, 
zegamarrez gain Araba aldetik eta Legazpi, 
Zumarraga eta Urretxu aldetik ere jende 
asko etortzen zen. Musikariak ere alde 
guztietatik etortzen ziren, akordeoi joleak, 
txistulariak… Goizean Santu Espiritura igo, 
gurutzeari bisita bat egin edo errosarioren 
bat errezatu eta gero ermita inguruko 
zelaietan erromeria izaten zen. Familia 
bakoitzak etxetik eramaten zuen bazkaria 
eta hura bakoitzak nahi zuen lekuan jaten 
zuen. Festak ez dakit noiz arte jarraitzen 
zuen, gu garai hartan umeak ginen eta 
garaiz bueltatzen ginen etxera.

Zergatik ez zen mezarik ematen egun 
egin ohi den moduan?

Santu Espiritun ez zegoen mezarik 
ematerik, izan ere ez baitzegoen aldare-
harririk eta garai hartan hau beharrezkoa 
zen meza eman ahal izateko. 

Noiz hasi zen Santu Espiritun meza 
ematen?

Don Lorenzo Arakama apaizaren nahia 
Santu Espiritun meza ematen hastea 
omen zen baina esan bezala, garai 
hartako legeen arabera ezin zen mezarik 
eman eta beraz bere nahia bete gabe joan 
zen. Gerora ordea, legeak aldatu zirenean,  
Xabier Azurmendi, Don Lorentzoren nahia 
betetze aldera, meza ematen hasi zen 
Santu Espiritun. Lehen meza 1995ean 
eman zuen. Dirudienez, aldare-harria ez 
egonagatik meza eman zitekeen lege 
berrien arabera. Ordutik Santu Espiritu 
egunean meza ematen da.

Egun, zeuok antolatzen duzue Santu 
Espirituko festa eguna…

Bai, geuk bilatzen dugu meza emateko 
apaiza eta geu arduratzen gara 
hamaiketakoa emateaz ere.  Garai bateko 
usadioari jarraitu nahian, arrautza egosiak 
jartzen ditugu hamaiketakoa egiteko 

eta baita  txistorra, gazta eta ardoa ere. 
Arrautzak, Atxa familiak ematen dizkigu eta 
txistorra berriz lehen Gorospe harategiak 
eta orain berriz Arbeltxo harategiak. 
Trikitilariak ere izaten dira festa alaitzeko.

Eta ermita, orain dagoen bezala 
ezagutu al duzu beti?

Bai, aldaketa txikiren bat salbu. Zenbaitek 
donazioak egin izan ditu ermitarako, 
tapeteak… Batek harrizko gurutze polit 
bat egin zuen eta teilatuan jarrita dago 
orain. 

Sarritan ermitak bandalismoaren 
biktima izan dira...

Bai, garai batean sarritan puskatu izan 
zituzten teilak, ateak… Lehen, bai 
txabolako bai ermitako ateak egurrezkoak 
ziren eta puskatu eta su ematen zieten. 
Egun ordea, lehen baino gehiago 
errespetatzen da. Ez da hainbeste txikizio 
egiten.

Oihana Zubizarreta                        

Santu Espiritun meza eman ohi da urtero

Santu Espiritu egunean, 
jende asko joaten zen 
ermitan ospatzen zen 
festara. Zegamatik 

ezezik, Araba, Legazpi, 
Zumarraga eta Urretxu 

aldetik ere etortzen zen 
jendea.

ELKARRIZKETASANTU ESPIRITU ERMITA
Santu Espiritu ermita, garai bateko Errege-Bidearen alboan dago kokatua, garai batean Gaztela erreinua 
kostaldearekin, Frantziarekin eta Europarekin lotzen zuen bide garrantzitsuan hain zuzen ere. Hori dela-
eta, ezin uka dezakegu historia luzea duela ermita honek baina aldi berean nahasia, kondairaren eta 
errealitatearen arteko muga marraztea zaila suertatzen da bertan.  

Egun Santu Espiritu ermita dagoen lekuan, garai batean ermitaz gain ospitale bat ere egon zen, hau da, 
atseden hartzeko leku bat. Ospitale honi buruz ezagutzen den lehen aipamen idatzia XVI. mendearen 
hasierakoa da, 1503koa hain zuzen ere. Errege bide garrantzitsu baten alboan egonik, ez da harritzekoa 
bide honetan zehar, bidaiari, merkatari nahiz erromesentzat atseden hartzeko lekuak egotea.

Ahozko tradizioak dioenez, ermita eta ospitale honen ardura garai hartan tenplarioen esku egon zen, aldi 
berean erlijio-gizon eta zaldun ziren ordena erlijioso-militar baten esku alegia. Ez zuten fama onik eskuratu 
hauek zegamarren artean, izan ere, herritarrek diotenez, oso gaiztoak ziren pobreekin eta bidaiariei 
lapurretak egiten zizkieten. 

Dokumentu idatziek ordea bestelakoa diote, hau da, Sancti Sipiritus In Sassia orden erlijioso eta militarraren 
kargu egon zela ospitalea. Dena den, batzuen ustez posible zen hauen ardurapean jarri aurretik Tenplarioak 
egon izana Santu Espiritun.

Egungo Santu Espiritu ermita, ermita txikia eta oso eraberritua dugu. Ermitak duen elementurik zaharrena, 
kanpoko pareta batean duen ur-bedeinkatu ontzia da. Duen oina ere berezia da, peregrinazio guneetan 
dauden ermitek duten bezalakoa alegia. Nabe bakarra du eta hura bi zatitan dago bereizita burdin-hesi 
baten bidez. Sarrera-atearen eta burdinazko hesiaren arteko eremua, erromesak atseden hartzeko eta 
errezatzeko bideratutako lekua da eta burdin hesiaren eta absidearen artean dagoena berriz, erlijio-
ospakizunak burutzen diren lekua da. 

Tradizioak dioenez, hizketan ikasteko zailtasunak dituzten haurrak eramaten dira hizketan ikas dezaten. 

Noiztik arduratzen zara Santu Espiritu 
ermita zaintzeaz?

1977 urtetik. Urte honetan, nire  anaia 
Bixente Larreak, Jose Domingo 
Ariztimuinok eta nik neuk, Donato 
Arrizabalaga artzainari Santu Espiritu 
inguruko lursailak eta txabola erosi 
genizkion eta ermita lursail horretan 
dagoenez, orduz geroztik geu arduratzen 
gara hura zaintzeaz. Aurretik berriz, 
Donato bera arduratzen zen ermita txukun 
mantentzeaz.

Zainketa asko behar izaten al ditu 
ermitak?

1948an Donatok obra egin zuen ermitan, 
zementu armatuzko teilatua jarriz, 
barnealdea zarpeatuz eta berdinduz eta 

kanpoaldeko junturak hartuz. Aipaturiko 
obra, Roberto Aierbek egin zuen eta 
margotze lanez berriz Inazio Atxukarro 
arduratu zen.

Egun berriz, ez digu lan asko ematen 
baina hura haize-lekua izaki, teilak asko 
mugitzen dira eta zaindu beharra dago. 
Zementuz egina dagoenez sarritan 
zermentua zartatu egiten da eta hori dela-
eta teilak altxatu egiten dira. Hauek bere 
lekuan jartzen izaten dugu lana.

Bestalde, hezetasuna dela-eta, ermitaren 
barruan dauden irudiak ere kaltetzen joaten 
dira eta hauek ere zaindu beharrekoak 
dira. Duela urte batzuk, Madrilgo hiru 
neskak hilabete osoa pasa zuten ermitako 
kristoa zaharberritzen Zegaman.

Santu Espirituko ermitari buruz 
hainbat kondaira kontatzen dira 
Zegaman. Ermitaren historiari buruz 
ba al dakizu zerbait?

Ermita honen historiari buruz gauza garbi 
gutxi dagoela uste dut. Xabier Azurmendi 
ibili zen garai batean ermita honen historia 
ikertzen, artxiboetan informazioa bilatuz, 
bertan dauden aztarnak ikertuz… baina ez 
zuen ezer garbirik atera. Xabierren iritziz, 
Tenplarioak egon ziren Santu Espirituko 
ermita eta ospitalea gobernatzen. 

Santu Espiritun egiten zen festa 
oso gogoan dute zegamarrek. Zein 
oroitzapen dakarzkizu zuri?

Oso gogoan dut nik ere Santu Espirituko 
festa. Asta-saskian eramaten gintuzten 
sasi artean mendian gora. Santu Espiritura 
iristean, gure aitak mamia enkargatzen 
zion Donato artzainari eta hau egin ostean, 
Santu Espiritun gurutzeari bisita egin eta 
bazkaltzera  Azkaratzako iturri ondora 
joaten ginen. Ondoren, etxerako bidean, 
Santu Espirituko txabolan gelditzen ginen 
mamia jaten. 

Nolako festa egiten zen? Zeinek 
hartzen zuten parte?

Santu Espiritu egunean ospatzen zen 
festa. Ermitaren ondoan, Joan Larreak 
taberna jartzen zuen. Joan Larrea, 
Larreaneko etxean zegoen tabernaren 
jabea zen eta Artzanen zegoen sindikatoa 

ELKARRIZKETA

Fermin Larrea

1995ean hasi zen Santu 
Espiritun meza ematen
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eramaten zuen.  Jende asko joaten 
zen egun honetan Santu Espiritura, 
zegamarrez gain Araba aldetik eta Legazpi, 
Zumarraga eta Urretxu aldetik ere jende 
asko etortzen zen. Musikariak ere alde 
guztietatik etortzen ziren, akordeoi joleak, 
txistulariak… Goizean Santu Espiritura igo, 
gurutzeari bisita bat egin edo errosarioren 
bat errezatu eta gero ermita inguruko 
zelaietan erromeria izaten zen. Familia 
bakoitzak etxetik eramaten zuen bazkaria 
eta hura bakoitzak nahi zuen lekuan jaten 
zuen. Festak ez dakit noiz arte jarraitzen 
zuen, gu garai hartan umeak ginen eta 
garaiz bueltatzen ginen etxera.

Zergatik ez zen mezarik ematen egun 
egin ohi den moduan?

Santu Espiritun ez zegoen mezarik 
ematerik, izan ere ez baitzegoen aldare-
harririk eta garai hartan hau beharrezkoa 
zen meza eman ahal izateko. 

Noiz hasi zen Santu Espiritun meza 
ematen?

Don Lorenzo Arakama apaizaren nahia 
Santu Espiritun meza ematen hastea 
omen zen baina esan bezala, garai 
hartako legeen arabera ezin zen mezarik 
eman eta beraz bere nahia bete gabe joan 
zen. Gerora ordea, legeak aldatu zirenean,  
Xabier Azurmendi, Don Lorentzoren nahia 
betetze aldera, meza ematen hasi zen 
Santu Espiritun. Lehen meza 1995ean 
eman zuen. Dirudienez, aldare-harria ez 
egonagatik meza eman zitekeen lege 
berrien arabera. Ordutik Santu Espiritu 
egunean meza ematen da.

Egun, zeuok antolatzen duzue Santu 
Espirituko festa eguna…

Bai, geuk bilatzen dugu meza emateko 
apaiza eta geu arduratzen gara 
hamaiketakoa emateaz ere.  Garai bateko 
usadioari jarraitu nahian, arrautza egosiak 
jartzen ditugu hamaiketakoa egiteko 

eta baita  txistorra, gazta eta ardoa ere. 
Arrautzak, Atxa familiak ematen dizkigu eta 
txistorra berriz lehen Gorospe harategiak 
eta orain berriz Arbeltxo harategiak. 
Trikitilariak ere izaten dira festa alaitzeko.

Eta ermita, orain dagoen bezala 
ezagutu al duzu beti?

Bai, aldaketa txikiren bat salbu. Zenbaitek 
donazioak egin izan ditu ermitarako, 
tapeteak… Batek harrizko gurutze polit 
bat egin zuen eta teilatuan jarrita dago 
orain. 

Sarritan ermitak bandalismoaren 
biktima izan dira...

Bai, garai batean sarritan puskatu izan 
zituzten teilak, ateak… Lehen, bai 
txabolako bai ermitako ateak egurrezkoak 
ziren eta puskatu eta su ematen zieten. 
Egun ordea, lehen baino gehiago 
errespetatzen da. Ez da hainbeste txikizio 
egiten.

Oihana Zubizarreta                        

Santu Espiritun meza eman ohi da urtero

Santu Espiritu egunean, 
jende asko joaten zen 
ermitan ospatzen zen 
festara. Zegamatik 

ezezik, Araba, Legazpi, 
Zumarraga eta Urretxu 

aldetik ere etortzen zen 
jendea.

ELKARRIZKETASANTU ESPIRITU ERMITA
Santu Espiritu ermita, garai bateko Errege-Bidearen alboan dago kokatua, garai batean Gaztela erreinua 
kostaldearekin, Frantziarekin eta Europarekin lotzen zuen bide garrantzitsuan hain zuzen ere. Hori dela-
eta, ezin uka dezakegu historia luzea duela ermita honek baina aldi berean nahasia, kondairaren eta 
errealitatearen arteko muga marraztea zaila suertatzen da bertan.  

Egun Santu Espiritu ermita dagoen lekuan, garai batean ermitaz gain ospitale bat ere egon zen, hau da, 
atseden hartzeko leku bat. Ospitale honi buruz ezagutzen den lehen aipamen idatzia XVI. mendearen 
hasierakoa da, 1503koa hain zuzen ere. Errege bide garrantzitsu baten alboan egonik, ez da harritzekoa 
bide honetan zehar, bidaiari, merkatari nahiz erromesentzat atseden hartzeko lekuak egotea.

Ahozko tradizioak dioenez, ermita eta ospitale honen ardura garai hartan tenplarioen esku egon zen, aldi 
berean erlijio-gizon eta zaldun ziren ordena erlijioso-militar baten esku alegia. Ez zuten fama onik eskuratu 
hauek zegamarren artean, izan ere, herritarrek diotenez, oso gaiztoak ziren pobreekin eta bidaiariei 
lapurretak egiten zizkieten. 

Dokumentu idatziek ordea bestelakoa diote, hau da, Sancti Sipiritus In Sassia orden erlijioso eta militarraren 
kargu egon zela ospitalea. Dena den, batzuen ustez posible zen hauen ardurapean jarri aurretik Tenplarioak 
egon izana Santu Espiritun.

Egungo Santu Espiritu ermita, ermita txikia eta oso eraberritua dugu. Ermitak duen elementurik zaharrena, 
kanpoko pareta batean duen ur-bedeinkatu ontzia da. Duen oina ere berezia da, peregrinazio guneetan 
dauden ermitek duten bezalakoa alegia. Nabe bakarra du eta hura bi zatitan dago bereizita burdin-hesi 
baten bidez. Sarrera-atearen eta burdinazko hesiaren arteko eremua, erromesak atseden hartzeko eta 
errezatzeko bideratutako lekua da eta burdin hesiaren eta absidearen artean dagoena berriz, erlijio-
ospakizunak burutzen diren lekua da. 

Tradizioak dioenez, hizketan ikasteko zailtasunak dituzten haurrak eramaten dira hizketan ikas dezaten. 

Noiztik arduratzen zara Santu Espiritu 
ermita zaintzeaz?

1977 urtetik. Urte honetan, nire  anaia 
Bixente Larreak, Jose Domingo 
Ariztimuinok eta nik neuk, Donato 
Arrizabalaga artzainari Santu Espiritu 
inguruko lursailak eta txabola erosi 
genizkion eta ermita lursail horretan 
dagoenez, orduz geroztik geu arduratzen 
gara hura zaintzeaz. Aurretik berriz, 
Donato bera arduratzen zen ermita txukun 
mantentzeaz.

Zainketa asko behar izaten al ditu 
ermitak?

1948an Donatok obra egin zuen ermitan, 
zementu armatuzko teilatua jarriz, 
barnealdea zarpeatuz eta berdinduz eta 

kanpoaldeko junturak hartuz. Aipaturiko 
obra, Roberto Aierbek egin zuen eta 
margotze lanez berriz Inazio Atxukarro 
arduratu zen.

Egun berriz, ez digu lan asko ematen 
baina hura haize-lekua izaki, teilak asko 
mugitzen dira eta zaindu beharra dago. 
Zementuz egina dagoenez sarritan 
zermentua zartatu egiten da eta hori dela-
eta teilak altxatu egiten dira. Hauek bere 
lekuan jartzen izaten dugu lana.

Bestalde, hezetasuna dela-eta, ermitaren 
barruan dauden irudiak ere kaltetzen joaten 
dira eta hauek ere zaindu beharrekoak 
dira. Duela urte batzuk, Madrilgo hiru 
neskak hilabete osoa pasa zuten ermitako 
kristoa zaharberritzen Zegaman.

Santu Espirituko ermitari buruz 
hainbat kondaira kontatzen dira 
Zegaman. Ermitaren historiari buruz 
ba al dakizu zerbait?

Ermita honen historiari buruz gauza garbi 
gutxi dagoela uste dut. Xabier Azurmendi 
ibili zen garai batean ermita honen historia 
ikertzen, artxiboetan informazioa bilatuz, 
bertan dauden aztarnak ikertuz… baina ez 
zuen ezer garbirik atera. Xabierren iritziz, 
Tenplarioak egon ziren Santu Espirituko 
ermita eta ospitalea gobernatzen. 

Santu Espiritun egiten zen festa 
oso gogoan dute zegamarrek. Zein 
oroitzapen dakarzkizu zuri?

Oso gogoan dut nik ere Santu Espirituko 
festa. Asta-saskian eramaten gintuzten 
sasi artean mendian gora. Santu Espiritura 
iristean, gure aitak mamia enkargatzen 
zion Donato artzainari eta hau egin ostean, 
Santu Espiritun gurutzeari bisita egin eta 
bazkaltzera  Azkaratzako iturri ondora 
joaten ginen. Ondoren, etxerako bidean, 
Santu Espirituko txabolan gelditzen ginen 
mamia jaten. 

Nolako festa egiten zen? Zeinek 
hartzen zuten parte?

Santu Espiritu egunean ospatzen zen 
festa. Ermitaren ondoan, Joan Larreak 
taberna jartzen zuen. Joan Larrea, 
Larreaneko etxean zegoen tabernaren 
jabea zen eta Artzanen zegoen sindikatoa 

ELKARRIZKETA

Fermin Larrea

1995ean hasi zen Santu 
Espiritun meza ematen



Pasa berri den San Martin egunean, 2011ko azaroaren 11an alegia, San 
Martin Parrokiko organoak 100 urte bete zituen. 

Egun Elizan dugun organoa, Akilino Amezua azpeitiarrak egina da eta hasiera 
batean Leongo katedralerako eraiki bazuten ere, Zegamako San Martin 
Elizan jarria izan zen. Organoa jartzeko ekimena, Papelerako Juan Albisuk, 
Miguel Revillak eta garai hartan Zegamako erretore zen Santiago Otaegik 
eraman zuten aurrera eta honek sortu zituen gastuak, zegamar fededunen 
artean ordaindu ziren. 

Aurrez aipatu bezala, organoaren inaugurazio ekitaldia 1911ko San Martin 
egunean ospatu zen, azaroaren 11an, San Martin Elizan bertan. Garai 
hartako egunkariek kontatzen dutenez, inaugurazio ekitaldia sekulakoa 
izan zen. Hona hemen, 1911ko azaroaren 14an atera zen “El Correo de 
Guipuzcoa” egunkarian irakurri zitekeena laburbilduta: 
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BA AL ZENEKIEN?

San Martin Elizako organoa



Dena den, orain dugun hau ez zen izan Zegamako 
lehen organoa, lehenagotik ere bazen bat. 1787-
1789 artean ezarri zen eta hau, Domingo de 
Garagalza oñatiarrak eraiki zuen 12.401 erreal eta 
8 marabediren truke. Hurrengo urteetan zehar, 
hainbat aldiz berritu eta konpondu behar izan omen 
zen organo hau, 1790ean Domingo Garagalza 
oñatiarrak, Fray Juan Andres Arantzazuko bigarren 
organo-joleak 1795ean, Manuel de Ugarte oñatiarrak 
1807an, Jose Mari de Ugartek 1853an eta Juan 
Amezua azpeitiarrak 1861ean. 

Konponketa askoren ostean, 1910ean, organo 
zaharra kendu eta berri bat eraikitzea erabaki zen. 
Datu kurioso bat ere bada, 1913an, Soaciedad 
L´Abeilleri organoak pairatu zitzakeen suteak zirela-

eta, aseguru poliza bat kontratatu zuten 1923ra arte 
eta 25.000 pezeta ordaindu zuten zedrozko koruko 
organoarengatik.

Hauek izan ziren Zegaman organo-jole urte haietan: 
Joakin de Orañegi lekeitiarra (1789-1795), Juan 
Joseph de Zabalo segurarra (1796-1797), Francisco 
de Aguirre zegamarra (1797-1834), Pedro Mari de 
Imaz segurarra (1837-1840), Bernardino de Telleria 
segurarra (1860-?).

XX. mende hasieran beste Telleria familia bateko 
kideak izan ziren organo-jole Zegamako San Martin 
Parrokian. Baldomero eta Balbino Telleria lehenengo 
eta Juan, Dionisio eta Felix Telleria Balbinoren semeak 
ondoren. 
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San Martin egunaren bezperan, ostiral iluntzez, parrokiko kaperak, Rigaren Salvea eta Eslavaren 
Te-Deum-a abestu zuen Donostia, Hernani, Urnieta eta Azpeitiatik etorritakoen laguntzarekin. 

Larunbat goiza, kanpai-jotzearekin eta herriko musika bandaren doinuekin esnatu zen. Okasiorako, 
San Martin Eliza gustu handiz apaindua eta argiztatua izan zen eta goizeko 10:00etarako herritar 
nahiz kanpotik etorritako jendez bete beterik zegoen. Meza Nagusia, Gasteizko katedraleko 
kanoniko zen Don Prudencio Saez de Dallok eman zuen eta homilia Bergarako erretore zen Ignacio 
Aldanondo zegamarrak. Halaber, Mezan Zegamako parrokiko koruak eta Donostiako orkestrak 
hartu zuten parte eta Eslavaren meza eta Usandizagaren “Mendi Mendiyan” operako Ave Maria 
abestu ziren. Meza ostean, Ignacio F. de Elizgaraiek organo-kontzertua eman zuen eta jarraian 
bazkari ofizial bat ospatu zen udaletxean. 80 bat lagunek parte hartu zuten bazkarian. Arratsaldean, 
dantzaldia izan zen plazan eta ardo nahikoa ere bai bertara hurbildu ziren herritarrentzat. Festari 
amaiera emateko, su artifizialak ere izan omen ziren. 
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1985ean ateratako argazkia duzue 
honokoa. Bertan, Aminaldea auzoan 
kokatzen den San Pedro ermita duzue 
zaharberritu aurretik. Argazki honetan, 
bi eraikin agertzen dira, harrizko eraikin 
nagusia eta gerora honi erantsi zitzaion 
adreiluzko beste txiki bat. Jakina dugunez, 
San Pedro ermitan duela hainbat urte 
eskola egon zen Otzaurte auzoko 
haurrentzat eta ermitari erantsita dagoen 
eraikin txiki hori orduan egina da. Bertan 
komuna omen zegoen. 90. hamarkadan 
ordea, ermita zaharberritu zenean bota 
egin zen eraikin hau.  Zahar-berritze 
lanetan hainbat aldaketa burutu ziren 
ermitan, leiho bat itxi eta beste bi handitu 
ziren, kanpoaldeko nahiz barrualdeko 
paretetan harria bistaratu zen. 

ATZOKO ZEGAMA

Duela 30 bat urte ateratako argazkia da eta bertan, 
Segura-Zegama trial ekipoko kideak agertzen dira. 
Zegaman bi trial ekipo zeuden garai hartan, bat 
zegamarrek osatua eta beste bat, zegamar eta 
segurarrek osatutakoa. Bigarren hau da argazkian 
agertzen den ekipoa. Bi babesle zituen ekipo honek, 
Telleria (jertsearen aurrealdean jartzen duen moduan) 
eta Neumaticos Aldanondo. Afizionatuak ziren gehienak 
baina urtean zehar hainbat lasterketatan parte hartzen 
zuten, bai Euskal Herrian bertan, bai Euskal Herritik 
kanpo: Donostia-Arantzazu zeharkaldia 9 aldiz egin 

zuten eta urte batean, 2. postua lortu zuten gainera. 
Donostia-San Migel zeharkaldia ere egin zuten beste 
behin eta Bergarako nahiz Arrasateko zeharkaldietan 
ere parte hartutakoak dira. Kantabria aldean, Picos de 
Europa aldean 2 aldiz izanak dira eta “Ruta del Carex” 
delakoa ere egina dute. 

Zegaman ere ospatzen zen trial lasterketa eta hauek 
aritzen ziren antolakuntza lanetan. Oraindik ere 
elkartzen omen dira tarteka afariren bat edo beste egin 
eta trialean ibiltzen ziren garaietako kontuak gogora 
elkartzeko.

1.- Pako Arizimuino 

2.- Pedro Zubizarreta

3.- Miguel Anjel Garciandia

4.- Jon Berasategi

5.- Iñaki Oiarbide

6.- Nicolas Sanjuan

7.- Jose Mari Arizkorreta

8.- Gillermo Zubizarreta

9.- Kelo Perez

1
2 3 4 5

6
7 8

9
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Gure Gipuzkoa.net / San Pedro fot. 23 / © CC-BY-SA: Archivo Fotografico de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural (DFG)
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Egungo frontoia inauguratu zen eguneko argazkia 
dugu honokoa. Bertan, herriko zenbait haur agertzen 
dira frontoiaren barruan arkua eginez. Dirudienez garai 
hartan ez zegoen dantza talderik eta Udalak herriko 
zenbait haurri esan zien arkua egiteko egun horretan. 

Beraien esanetan, zorua eman berria omen zen 
frontoian eta sekulako usaina omen zegoen oraindik. 
Baten bat zorabiatu ere egin omen zen egun hartan. 
Hauek dira argazkian agertzen diren zegamarrak:

Ermitaren barrualdeko argazkian, garai bateko 
eskolako mahaitxoak ikus daitezke, atzealdean berriz 
armairu bat eta aurrealdean irakaslearen mahaia eta 
arbela egoten omen ziren nahiz eta argazki honetan 
jadanik falta den. Zorua egurrezkoa zen garai hartan 
eta mendafinarekin garbitzen omen zuten usain ona 
uzteko, egun berriz harrizkoa da. Paretatik zintzilik ere 
koadro moduko batzuk agertzen dira, hauetako bat, 
eskolan abezedarioa ikasteko erabiltzen zen koadroa 
izan daiteke, argazki honetan duzuen hauxe bera. 

1
2

3 4 5
6
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Gure Gipuzkoa.net / San Pedro (mantenimiento 20) / © 
CC-BY-SA: Archivo Fotografico de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural (DFG)

1.- Maite Gorrotxategi

2.- Alizia Atxa

3.- Maite Rodrigo

4.- Marilu Azurmendi

5.- Idoia Aramendia

6.- Idoia Apaolaza



Santa Barbara kalean zegoen Iturtxolo iturria dugu 
argazkian agertzen dena. Herri-gunearen ur hornitzaile 
nagusia izan zen iturri hau antzina. Garai hartan ez zuen 
argazkian ikus dezakun itxura, itxura hau geroztikoa 
da. Eduardo Teileriak alkate zegoela egina da San 
Adriango kobazuloaren itxura emanaz.

Santa Barbara kaleko etxe zaharrak bota eta 2004an 
berriak eraiki zirenean bota zen argazkian agertzen 
den iturri hau.

Dena den, Iturtxuloko urek ez zuten Santa Barbaran 
jatorria. Olaran auzoko eskola zaharren ondoan, 
errekan, Iriarte izenaz aipatzen den iturrian baizik. 
Olaran erreka kanalizatu zenean, iturri hau zubiaren 
azpian gelditu zen inongo sarbiderik gabe. Orduan, 
iturri honetako urak Santa Barbara kaleraino kanalizatu 
ziren argazkian agertzen den iturrira bideratuz. 

Konstantino Urkizu txoferrak erabiltzen 
zuen autobusa da argazkian agertzen 
zaiguna, Unic markakoa bera. Noizkoa 
den ez badakigu ere, 1920 inguruko 
argazkia izan daitekeela pentsatzen da 
autobusaren modeloa kontuan hartuta. 
Zegama-Beasain ibilbidea egiten zuen 
autobus honek, egunean pare bat itzuli. 
Goizean 6:15etan izaten zen Beasaina 
joateko autobusa eta 12:00ak aldera 
itzultzen zen Zegamara, arratsaldean 
berriz 16:15 aldera abiatzen zen eta 
iluntzeko 20:00ak aldera itzuli. Asteburu 
nahiz astegun, egunero egoten zen 
autobusa. Asteazkenetan berriz, 
Ordiziako feria zela-eta, Ordiziaraino 
joaten zen autobusa, goizeko 6:15etan 
bata eta 8:30etan beste bat. Gasojenoa 
erabiltzen zuen erregai gisa, izan ere 
gasolina eskasia baitzegoen. Gasojenoa 
egur-ikatzarekin egiten zen eta 
autobusaren atzealdean kantinploratan 
eramaten zuen. Martxa berriz, autobusak 
aurrealdean zuen manibela baten bidez 
ematen zitzaion. Bi eserleku luze zituen 
alde banatan eta 6-8 bat bidaiari kabitzen 
ziren. Autobusaren gainean berriz,  
fardelak eramateko leku bat zeukan eta 
bertan eramaten zituzten baserritarrak 
ferian saltzeko animalia nahiz barazkiak, 
patatak, oilaskoak, oiloak, konejuak, 
txerrikumeak…

Gure Gipuzkoa.net / Zegama-Segura-Beasain ibilbidea egiten zuen autobusa / 
Beasaingo Udala
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Gure Gipuzkoa.net / Iturzulo (Foto:1) / © CC-BY-SA: Archivo 
Fotografico de la Dirección General de Patrimonio Cultural



SENDABELARRAK

OHARRA: Sendabelarrak sendagai gisa erabiltzerakoan arretaz jokatu behar da, osasunerako kaltegarri ere suerta 
baitaitezke. Sendabelar hauek, gai hauetan aditua den pertsona baten gainbegiratupean erabili behar dira. 

Lorezaintzan oso erabilia da 
landare hau duen lore ikusgarri 
eta berezia dela-eta. Dena den, 
apaingarri gisa erabiltzeaz gain, 
sendagai lasaigarri askoren 
osagai ere bada landare hau. 
Jatorriz Hegoamerikakoa 
da baina ongi moldatu da 
Euskal Herriko klimara. Lore 
ikusgarriez gain, hori-laranja 
koloreko fruituak ere ematen 
ditu, jangarriak eta C bitaminan 
aberatsak. 

Esan bezala, bere propietate 
sendagarrien artean, lasaigarri 
gisa burutzen duena da 
nagusiena nahiz eta analgesiko 
gisa ere erabiltzen den. 
Propietate lasaigarriak izatean, 
hainbat arazoren aurka jarduteko 
erabiltzen da: estresa, lo egin 
ezina, antsietatea, muskulu-
kontrakturak, takikardiak, buruko 
minak…

Bere hosto eta loreekin egindako 
infusioak erabiltzen dira 
sendagarri gisa, izan ere, atal 
hauek baitituzte printzipio aktibo 
gehien. Bi kikarakada hartzea 
gomendatzen da egunean.

Umbilicus rupestris Geranium robertianum
PASIOLOREA BEGARRI BELARRA ZAINGORRIA

Pasiflora incarnata

Gure inguruan oso ugaria eta 
ezaguna dugu landare hau. 
Maiatza eta uztaila bitartean 
loratzen da eta oro har, leku 
heze eta laiotzetan dauden 
hormetan bizi da. Bere ezaugarri 
bereizgarriena hostoak 
dira, borobil formakoak eta 
mamitsuak. Ia batere lurzorurik 
ez dagoen hormetan bizitzeak, 
ura gordetzeko sistemak 
garatzera behartu du landare 
hau, hau da, hosto mamitsuak 
garatzera. Hosto berezi hauetan 
landareak ura gordetzen du ur 
eskasia den garaietan aurrera 
egin ahal izan dezan.

Landare honen hosto berezi 
hauek dira sendabelar gisa 
erabiltzen direnak ere. Oro har 
zauriak, estigma edo llagak, 
erredura arinak eta odol-piko 
edo almorranak sendatzeko 
erabili izan da, izan ere, zauriak 
ixteko propietateak baititu.

Zauriak ixteko, hostoak jarri 
behar dira zauriaren gainean 
ongi zatituta edo bestela azala 
kenduta. Ospelak sendatzeko 
ere erabili izan da eta kasu 
honetan, hostoa ospelean igurtzi 
behar da.

Landare hau ere oso ezaguna 
eta ugaria dugu gure inguruan. 
Edozein bide bazterretan topa 
dezakegu eta baita horma 
zaharretan ere, oro har leku 
laiotz eta hezeetan hazten da. 
Hostoak triangelu formakoak 
ditu, oso zatituak eta udaberri 
eta udazken aldera lore arrosa 
txikiak garatzen ditu. Sarritan 
zurtoinak eta hostoen pezioloak 
kolore gorrizta hartzen dute eta 
hortik datorkio “zaingorri” izena. 
Usaina ere berezia du landare 
honek. 

Hainbat propietate sendagarri 
ditu: diuretikoa, lehorgarria, 
diabetearen kontrakoa eta 
zauriak sendatzeko ere balio du. 
Segun eta zertarako erabili nahi 
den, modu batera edo bestera 
erabili behar da. 

Azaleko zauriak sendatzeko, 
landare atalak zatituz 
kataplasmak egin behar dira; 
ahoko zauriak sendatzeko 
landare zatiekin eginiko 
infusioarekin gargarak egin 
behar dira; beherakoaren aurka 
zein diabetearen aurka berriz 
landare zati freskoekin eginiko 
infusioa hartzea gomendatzen 
da.
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