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Urtekaria
Editoriala: Dena ez dadin igaro
Bi urte igaro dira baina berriro esku artean dugu urtekaria. Aurrekoetan bezala, bertan topatuko dituzu bi urte hauetan gertatutako zenbait eta baita ere bestelako zenbait lan edo aipamen. Oraingoan ere, lagun talde zabala jardun da
lanean horretarako eta denon artean lortutako emaitza da begi bistan duzuna.
Urtekariaren sarrera idazterakoan, beti izaten dira azpimarratu nahi diren hainbat ideia edo ondorio nagusi. Nonbaitetik hastekotan, belaunaldi ezberdinen arteko harremana eta elkarlana izan liteke azpimarratu nahi denetako bat.
Sarritan entzun eta irakurtzen dugu gero eta pertsona bakartiagoak garela. Norbera bere munduan bizi dela. Norbera
bere zaletasunetan barneratzen dela, norberak bere tribuaren erritualak betetzen dituela...Ez dakigu egia ote den
edo ez, baina dakiguna da, oso aberatsa dela pertsonen arteko harremana eta elkarbizitza. Mundu osoko gizarteetan
bezala, gure herrian belaunaldi desberdinetako pertsonak bizi gara. Urtekari honek jaso nahiko luke belaunaldi
guztietako berri. Iritsi nahiko luke guztietara. Sustatu nahiko luke bere apaltasunean, belaunaldi desberdinen arteko
harremana eta elkarlana. Altzo bezalako herri txikietan abantaila bat eduki dezakegu eremu honetan. Oso modu
naturalean, samurrean eta erosoan gauzatzen da belaunaldi desberdinen arteko harremana eta elkarlana. Eta hori
altxor bat da.
Altzoko lau ibilbideren berri ematen da urtekarian eta adibide polita izan liteke hausnarketa txiki bat egiteko. Ibilbide hauek edo bestelakoak, azken finean bizitzako ibilbideak, era askotara gauzatu litezke eta horrelaxe gertatzen
da eguneroko errealitatean. Hori esanik, ez didazue ukatuko ibilbidea erosoagoa, alaiagoa, interesgarriagoa izan
litekeeka norbait aldamenean dugunean.
Nahiz eta belaunaldiak desberdinak izan, elkarrekin partekatu ditzakegu amets eta eguneroko proiektu berdinak.
Lehen aipatu bezala, asko edo gutxiago, baino horrelako zerbait gertatzen da Altzon.
Korrika eta presaka bizi garen mundu honetan, gerta dakiguke, gure presa guztiekin, nora ote goazen ere oso garbi
ez izatea. Belaunaldi desberdinengandik lor dezakegu beharrrezko antidotoa horretarako. Ezagutza edo jakinduria
hori oso baliagarria gerta dakiguke eguneroko bizitzarako eta batez ere etorkizunerako. Beraz, kontua ez da korri
eta korri, lehenbaitlehen dena igarotzea. Ez, oso bestelakoa behar luke kontuak. Garrantzitsua litzateke bizitzaren
ibilbidea erritmo egokian egitea. Inportantea litzateke ibilbide horietako hainbat pasarte edo etapa elkarrekin egitea.
Garrantzitsua litzateke aurreko belaunaldientzat baliagarria izan dena, haintzat hartzea. Azken finean, funtsezkoa ez
delako bizitzaren ibilbide guztiak abiada azkarrean igarotzea. Askoz garrantzitsuagoa izan liteke zerbait gelditzea
eta belaunaldiz belaunaldi modu egokian transmititzea.
											
Manu Olano
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Guk euskaraz. Zuk zergatik ez?
Aspaldiko abesti bateko galdera dugu hau, zuzena eta argia. Kasu honetan galdera honi erantzun eta euskara ikastea
erabaki dute zenbait herritarrek. Irudian ditugun zazpi “tipulek” pausu bat eman eta aurtengo ikasturtean (2015-16)
euskara ikasten dabiltza.
Astero-astero, astelehen eta ostegun iluntzetan, zazpietatik bederatzi eta erdietara liburutegiko ikasgelan biltzen gara,
euskaraz pentsatzeko, irakurtzeko, hitz egiteko... Baina garrantzitsuena dena, gure herriko hizkuntzaz gozatzeko.
Esfortzua handia da, ez da erraza, neguan etxean gustorago gaudelako eta udan kalean egon nahi dugulako, baina hala
ere emandako hitzari eutsiz, bertan biltzen gara.
Herritarren nahiatik harago, Altzoko udalak eta bertako herritarrek ere pozez hartu dute taldea osatzearen albistea.
Eta hasieratik saiatu dira taldea errealitate bihurtzen: diruz lagundu, klasea emateko gela utziz... Ikasleen motibazioaz
gain, bertakoek eta euskaldunok ere esfortzu bat egin behar dugu, ikasten ari direnei euskaraz hitz eginez. Ea klasean
ikasitakoa praktikan jartzea lortzen dugun eta beste abesti batek zioen moduan, euskara plazara atera dadila.

2014-2015
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Ametsen norabidean
Ez zait erlojurik ateratzea otu, baina, eguzki izpiek jada
min egiten dute nire azalean, etxera bueltatzeko momentua
dela erabaki dut. Bizigura duen emakumearen pausua
galdu dut tamalez. Ez naiz ausartzen zerk despistatu
nauen esaten. Hauspoa falta zaidala sumatzen dut.

Goizeko seiak, eta jada
eguzki izpiek begiak itzartzen
dituzte. Horrez gain, ikusmira
eta bizi-grina sentitzen da.
Protestanteen mezak ez du
etenik, katolikoak kexu dira
euren zalaparta medio. Ohetik
altxa, eta belaunetik behera
marka gorrixkak ditudala
jabetu naiz. Lehen gaua, eta ez
naute bakean utzi moskitoek.
Ez dut bi aldiz pentsatu,
kalera irten, eta bizigura
duen
emakume
baten
pausua jarraitzeari ekin diot,
bizigura duela diotsut, bere
pausu leunak eta hamar bat kilo arroz buru gainean
eramatearen ardurak, hori pentsatzera naramalako.
Txundituta nago, begi-bista hutsez ikusten ari naizenaz.
Bere pausua jarraitzeak ere, badu arrazoirik, kaleak
bereiztea zaila egiten zait oraindik, ziurgabetasuna da
nagusi, eta noraezean baino norabidean nahiago dut ibili!

Eskolan, egunero espero ditudan haur maitagarriak izango
ditut nire zain, irribarretsu egiten diote aurre egunari,
dantza, kantu eta algarak ez dituzte ezergatik alde batera
uzten. Gogoz datoz eskolara, garaiz iristearen inongo
ardurarik gabe. Bakar batzuk ttipi-ttapa iritsi behar izaten
dute, auskalo nondik abiatuta. Gutxi batzuk, moto batez
baliatzen dira familia guztia garraiatzeko, baina ez pentsa
motoan binaka doazenik, bost pertsona ere ikusi izan ditut!
Beste batzuk “tap-tap”, taxi bidez egiten dute ibilbidea.

2014-2015

Kalean barrena, Haitiarrek, “blanche” moduan bataiatu
naute, horrela deitu didate lehen egunez. Nik, neure izena
oihukatzen diet, eta askok begirunez begiratzen naute, eta
izena errepikatzen dute. Ze demontre, badakite-eta, nire
lagun izango direla hiru hilabete labur hauetan behinik behin.
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Ez dio axola, gogotsu itxaroten diet den-denei. Gaur ere oin hutsik ipiniko naiz eskola aurreko futbol zelaian, eta eurekin
gozatuko dut. Salto, jauzi eta brinko.
Hara, baloia erdi hutsa dagoela iruditu zait, eta nire haur maitagarriei Kreolez esatera ausartu naiz, baina Lexerd-ek, erdi
betea dagoela esan dit. Hizkuntzan agian asmatu dut, baina, mezuan ez dugu ikuspuntu berbera. Arrazoi duela esan diot
halabeharrez. Gezurra badirudi ere, ez dut minik oinetan.
Hirugarren aldiz dutxatu, arroza eta barazki batzuk afaldu eta ohera noa. Amestera. Norbaitek zioen, ametsak eta gu
materia berdinez osatuak gaudela, eta ametsetan dugula jatorria. Ea azkar hartzen dudan lo, amesteko. Bihar ere, ametsa
egi bihurtu dadin.

							

Maddi Amiano Allue.

2014-2015
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Zuzendaria: Izaskun Arandia
Azkoitia,1936ko uztaila. Denbora gutxira azkoitiarren
bizitza guztiz aldatuko duen Gerrra Zibila lehertuko da.
Te s t u i n g u r u
honetan kokatzen
da Joxe eta Emilia
gazteen
arteko
amodiozko
istorioa. Emilia
herriko alpargata
fabrikaren
jabearen alaba da,
familia frankista
aberatsekoa.

Joxe berriz, Azpeitiako postari errepublikar sutsuaren
semea da eta alpargata fabrikan lan egiten du. Lehenengo
topo egitetik itxuragabe maitemintzen dira, baina bi
familiez gain, maitasun hau oztopatuko duten hainbat
eragozpeni aurre egin beharko diete. Lortuko ote dute
elkarrekin egotea?
Obra honen berezitasuna, istorioaren erakargarritasunaz
gain, zinea antzerkian barneratzen dela da. Antzezlaneko
hainbat eszena aurrez grabatutakoak dira eta istorioaren
narratiban integratzen dira proiekzioen bidez, emaitza
original eta magiko bat lortuz.
Eszena hauek Altzon grabatutakoak dira (Seotxeko eta
Dorronsoneko atarian, baratzan, eta sukaldean) eta bertan
hainbat herritarrek hartu zuten parte.

2014-2015

								
Loli Arandia

11

Urtekaria
ZERKAUSIRA
Eune argittu orduko jeki naun gaur ere. Etzeon oian
denbora gehio eoteik. Zerkausiako jeneroa prepaatu
beharra zeukanat eta erne ibilli beharra zeon Atalloarrak
aldeitteik nahi ezpaet. Gaur gañea hiru ollaxko pare eaman
behaizkiñat, eta olloteitik harrapatu ondoren saskin jarri
beharra zeuzkanat lotuta txukun-txukun. Bai, geo earki
jungoittun Tolosaño Atalloarran gañeko parrillen, frexkofrexko; etzeon ittotzeko arrixkuik. Gaur Zerkausiko begi
guztik nigana zuzendukoittun; inbiri earrak pasa behaizkin
Filok, gazta deitzeien fosill hoik saldu eziñik. Ni berriz sei
ollaxko pinttar dotore hokiñ; bai, goitik jarri behar tzienat
prezioa. Seittun saltze ezpaittut ere, gehio luzittukoizkiñat.
A! Eta irabazteeten dirukiñ zapata parea eostea junbeñat Lizarribarrenea. Anttoniomain bodan luzittu behañat goitik
beheraño, takoi pixkatekin eosteko gogoa zeukanat gañea. Oaiñ dabilkiten pare hau, garotako erabiltzedeun harraitze
baño gastatugoa zeukanat. Laubat kilo babarrun ere hartu behaizkiñat, ahaztu bare. Lau dozena arrautz saski txikiñ eta
hurre batzuk. Baietz gehiena salduta etorri gaur ere. Eta zapata parea eosita, zea!
“Bai, Ramontxo, ziento bat porru eta ziento laurdena letxu landare ekarri behaittut; etzaizkit ahaztuko”. Atzo illuntzezkeo
hamabost aldiz attatu ezpaizkit, ez tizkit behin ere attatu; gizona bai pelma. Txapela berrie eosi beharko zionat honi
ere; behien errapen kontra ibillitakokiñ ezin jungoen Anttoniomain boda. Usai earra eamangoiñ. Zea, ni beintizinko
baño dotorego, eta gizona berriz etxen hiru zuiza dauzkela deklaratuz elize oson. Txapela ta… galtza parea ere…
Bonbatxokin juteko kapaz den hau bestela.
“Ramontxo, laundu beharkoiazu ba karretillakiñ zubiaño. Hok denak ezin dittut nik eaman eskutan”. Honezkeo
Atalloarra Lizartzatik honuntza dator. Ta Lizartza attatuetenen, bazeukanat gogoa, Mariatxo ikusteko, zortziarren
seme-alaba izantzunetik ezten Zerakusia azaldu. Gaur azaldukoen noski, giroa ere aparta itteiñ da. Tertuliako gogokiñ
etorrikoen, eta hortako laun aproposa topatukoiñ, beti bezela.
“Holaxe, holaxe, nola launduiazun gaurree. Geo hamabik eta laurdenak aldea azaldu zattea berrize karretillakiñ,
enkargu ugari izangoet eta. Ai, ze gizon txintxoa dauketen”. Motor hots hoi ezautzetela usteñat, hoixe, bazetorren
Atalloarra puntual asko. Oaiñ Pakok eo norbattek saskik iotzen launtzen bait, kitto, orduerdi baño lehen Tolosan. ...
Mariatxo!!
										
Agustin Amiano

2014-2015
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Motzean -2014Bilboko manifestazioa (2014-01-11).
EH Bildu, EAJ, Geroa Bai, ELA eta LABek deituta
manifestazio jendetsua burutu zen Bilboko kaleetan, ‘Giza
eskubideak. Bakea. Konponbidea’ lelopean. Gutxi gorabehera, 130.000 lagunek hartu zuten parte. Ordu eta erdiko
bidea egin zuen pankartak eta jendetzak. Bertan izan ziren
deitzaileetako buruzagiak. Altzotik ere autobusa atera zen.
Manifestazioa bukatu ondoren, mokadutxo bat eta trago
bat edo beste hartu zuen jendeak, autobusean sartu eta
etxera itzuli aurretik.

Santa Ageda bezperako ospakizuna.
Urtero legez, koruko partaideak etxez etxe ibili ziren santa-eskean 2014 eta 2015ean. Lau kanta abestu zituzten,
bisitatutako etxe bakoitzean bina kantu emanez.

2014-2015

Altzo Azpitik hasiz, Zuaznabar aldetik segituz, Intxaustiko baserriak bisitatuz, Egileorrekoen belarriak gozatuz Altzo
Muñora ailegatu ziren bertako etxeetan atea joz. Nahiko berandu amaitu zuten kantu ibilaldia, baina afari ederra zai
zuten Elordi Elkartean, beroaren gozotasunean, Demetrio eta Rubiok prestatuta.
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Gure esku bidea (2014-03-23).
Gure esku dago ekimenaren barnean Gure Esku Bidea giza kate erraldoia egin zen 2014ko ekainean. Horren inguruko
informazioa jaso eta konpromisoa hartu zuten herritar ugarik, giza-katerako metroa eta kamiseta erosiz. Hori guztia
agertzeko argazkia atera zuten Batzarremuño eraikineko eskaileretan.

Zubietako sagardotegian (2014-04-19).
Urte dexente dira altzotar lagun talde bat Zubietako Astiazaran edo Iruin sagardotegira joaten hasi zela. Larunbat
Santuarekin eta urtez urte hutsik egin gabe, lagun talde polita inguratu izan ohi da bertara, hango sagardo eta janariez
gozatzera. Aste Santuko eguna izanik, jendez gainezka egon ohi da toki hori, eta oporraldiko garaia denez, edozein
lekutako jendearekin egiten da topo bertan, Euskal Herrikoak nahiz kanpokoak. Adibide gisa, 2006ko apirilean Fermin
Balentzia nafar kantautorearekin batera, zenbait kanta abesteko aukera izan zen.

2014-2015
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Durango - Iruñea, giza-kate erraldoia (2014-06-08).
Erabakitzeko Eskubidearen Aldeko giza kate erraldoia antolatu zuen Gure Esku Dago plataformak ekainaren 8an.
Guztira, 150.000 pertsonek hartu zuten parte 123 kilometroko distantzian, Durango eta Iruñea lotuz. Altzo eta inguruko
herrietakoek Lazkaotik Ataunerako tartea bete zuten. Eskuak elkarri lotuz, giro umoretsu eta alaian pasatu zuten

2014-2015

ordubeteko une hunkigarri eta historikoa. Eguraldia lagun, egun pozgarria eta arrakastatsua izan zen.
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Batzarremuño eraikinaren inaugurazioa (2014-07-20).
Erabilera askotarako eraikia izan da Batzarremuño. Lanak 2013ko maiatzaren amaieran hasi ziren. Ikus ditzagun kontu
batzuk:
Eraikinaren kostua:		
		
 Eusko Jaurlaritzaren laguntza:
		
 Foru Aldundiaren laguntza:		
		 Udalak jarri zuen kopurua:

739.998 €
389.602 €
143.000 €
207.396 €

		Eraikina hornitzea (ekipatzea)
		
 Foru Aldundiaren laguntza:		
		 Udalak jarri zuen kopurua:

61.702 €
29.070 €
32.632 €

Inaugurazio egunean, pertsona hauek bertaratu ziren herritarrez gain:
Eusko Jaurlaritzatik: Bittor Oroz, Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea.
Gipuzkoako Foru Aldundiatik: Iñaki Errazkin, Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako diputatua.
Protokoloaren ondoren, eraikinaren beheko solairuan hamaiketakoa izan zen hurbildu zen edonorentzat.

2014-2015
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Luberriren eta Belaioren eraikuntza (2014-09-04).
Zortzi etxebizitzako lanei eman zitzaien hasiera elizaren
azpi aldeko lurretan. Gaikaldeko etxean 6 etxebizitza
tasatu egin ziren. Behealdekoan, berriz, 2 etxebizitza bi
familiar. Lanak 2015eko ekainean amaitu ziren. Egun,
guztiak beteta daude, eta horietatik 6tan herritarrak bizi
dira. Gaikaldekoak Luberri du izena eta Belaio behekoak.

2014-2015

Independentziari buruzko erreferenduna Eskozian (2014-09-18).
Egun horretan erreferenduna egin zen independentziari bai ala ez esateko. Modu lasai eta jai-giroan egin zuten. Hurrengo
egunean aurpegi alaiak ziren nagusi independentzia zaleen artean, nahiz eta erreferenduna galdu. Han behintzat,
erreferenduna egiteko aukera izan zuten eta aurrera begira ere aukera berriak espero dituzte. Eskoziakoa gogoratuz, gure
udaletxeko balkoian Eskoziako bandera ageri zen ikurrinaren alboan.
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Ni ez naiz inorena (2014-09-18).
Honela hasten zen, elizako plaza aldeko horman, denbora luzez iraun zuen pankarta. Emakume askearen eta borroka
feministaren aldeko aldarria egiten zuen denon bistan zegoen pankartak. Urte askotan egon dira horma horretan era
guztietakoak, soka eta trikimailu ugariz hormara lotuak, baina eguraldiak eta bertan jotzen duen haize zakarrak, apurkaapurka askatu eta birrindu egin izan ohi ditu.

Zikoinak Altzo Muñon (2014-09-18).
Zikoina mordoa pausatu zen Altzo Muño inguruko zelaietan. Ez da batere arrunta honelako hegaztiak hemen ikustea,
euren bizileku eta habiak hegoalderago baitituzte. Baina hementxe pausatu ziren eta lasai asko ibili ziren. Batzuek
hegoak astindu eta aireratu egin ziren beren bidea jarraitzeko, baina beste batzuek hortxe igaro zuten gaua. Dozena bat
inguru ikus zitezkeen hurrengo egunean beren moko luzearekin aurkitzen zuten elikagaia hartzen.

2014-2015
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Euskararen nazioarteko eguna (2014-12-03).
1949az geroztik, urtero ospatzen da euskararen eguna herri askotan. Pankarta, lelo, ekimen berri ugari egin ohi da
euskararen aldeko egunean, hara nola... mintzodromo, kantaldi, jolas eta abar. Leloetan ere barietate zabala ageri zaigu:
‘Euskarak 365 egun’, ‘Euskaraz bizi nahi dut’, ‘Euskara, etenik ez duen haria’, ‘Euskara. Hitzez hitz, ahoz aho’ eta abar.
Egun horretan, argazkian ikus dezakezuen leloarekin ageri zen pankarta udaletxeko balkoian.

2014-2015

Herriko artisten erakusketa (2014-12-16).
Olentzerotan jakin-minez egitarauaren barnean, herriko 8 artisten lanak izan ziren erakusgai Batzarremuño eraikinean.
Ilusio handiz eta pozik agertu zituzten beren lanak hurbildu ziren herritarren aurrean. Kalitate handiko lanekin erakutsi
zuten beren arte sena. Erakusketak 3 bat aste iraun zuen bitartean, pertsona ugari igaro zen erakusketa lekutik, harridura
eta ezuste atsegina agerian utziz. Beste batean, herriko beste artisten lanak ikusgai jartzea espero da.
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Igandero “Seotxen”
‘Igandero “Seotxen” lehenengo ilaran egoten nintzela Reala ikusten’
Nerea Muruak, 18 urteko emakume gazte altzotarrak,
Oiartzungo lehenengo mailako futbol taldean egin du
aurtengo denboraldia. Hori dela eta, Otsabiopeko gazteok
elkarrizketa egin diogu.
Nola bizi izan duzu futbola umetatik?
Egia esan, futbola eta kirola orokorrean, gustuko izan
ditut ume-umetatik. Hemen, Altzon, egun guztia pasatzen
genuen gelditu gabe, pelotan, dantzan, korrika… Baina
futbola bereziki oso gustuko nuen txikitatik. Gainera, jarraitzaile handia nintzen, gogoratzen dut igandero “Seotxen” lehenengo ilaran egoten nintzela Reala ikusten.

Erabakia hartzerakoan, familiak babestu zintuen?
Eragin handia izan al zuen?
Bai, noski! Zalantzak izan nituen; alde batetik, ez nuen nire
burua atletismotik aparte ikusten, eta bestetik, lehenengo
mailako erronkak beldur pixka bat ere ematen zidan. Gurasoen iritzia garrantzitsua zen niretzat, baina erabakia
nirea zela esan zidaten hasieratik, eta ez kezkatzeko, edozer zela ere haien babesa izango nuela.
Nolako harrera egin zizuten taldean? Gazteenetakoa
izateak ba al du eraginik?
Tratua oso ona izan zen lehenengo egunetik. Talde honen
ezaugarrietako bat bertako giro ona dela esango nuke, eta
baita transmititzen duen gertutasuna ere, bai taldekideen
aldetik eta baita entrenatzaile eta zuzendaritzako kideen
aldetik ere, familia handi baten modukoa gara. Azkenean,
astero ordu asko pasatzen ditugu batera, eta giro ona izatea beharrezkoa dela uste dut.
Gazteena izateak ba… bai, eragina baduela esango nuke,
baina talde barruko dinamikan baino gehiago zelaian. Baliteke aldagelan beteranoenek pisu gehiago izatea, baina
azken finean, gure arteko harremanetan, adina ez da hain
garrantzitsua.

20

2014-2015

Nola sentitu zinen Oiartzunen mailako talde batean
jokatzeko eskaintza egin zizutenean? Nola bizi izan zenuten lehenengo mailarako igoera?
Ilusio handia egin zidan. Banekien Gipuzkoako talde handienetako bat zela, eta sorpresa bat izan zen haien eskaintza. Gainera, banekien lehenengo mailara igotzeko “playoff”-ak jokatzeko sailkatuta zeudela eta gorengo mailan
jokatzeko aukera horrek asko ilusionatzen ninduen.
Nik ez nuen lehenengo pertsonan bizi izan igoera, oraindik
ez nintzen taldeko kidea, baina harmailetatik eta internetez jarraitu nituen partidak. Oiartzunen jokatzeko aukera
jada handia zen, baina lehenengo mailan jokatzekoa are
eta handiagoa. Hala ere, behin baino gehiago hitz egin
didate taldekideek igoerari buruz eta argi dago izugarria
izan zela denentzat, helburu hori lortzeko urte askotan zehar borrokan ibili den jendea dago taldean eta amets bat
betetzea bezala izan omen zen, izugarria.

Atletismoa eta futbola ondo uztartu izan dituzu beti.
Orain futbolerako hautua egin duzu. Asko kostatako
erabakia izan al da?
Ondo, ondo… ez dakit... ja ja..., baina uztartzen nituen behintzat. Gogorra zen aldi berean bi kirol egitea eta 2-3
urte neramatzan futbola utziko nuela esaten, baina pena
handia ematen zidan eta ahal bezala biekin jarraitu ahal
izan nuen azkenean. Lehengo urtean, ordea, erabaki bat
hartu behar nuela argi neukan.
Denbora gehiegi eskaini behar nion kirolari, eta aurten
unibertsitatean ikasten hasiko nintzela kontuan hartuta
ezin nuen horrela segitu; gainera, gorputzari egur gehiegi
emateagatik lesionatuta nahi baino denbora gehiago pasatu nuen.
Esan bezala erabaki bat hartu behar nuen eta nahiko ziur
neukan atletismoarekin jarraituko nuela. Baina orduan
iritsi zen Oiartzunen deia eta… plan aldaketa! Trenak behin bakarrik pasatzen omen dira eta honi ezin nion alde
egiten utzi. Egia esan, atletismoaren falta nabaritzen dut,
asko, baina ez naiz erabakiaz damutzen.

Altzo
Tolosatik Oiartzunera salto handia al dago?
Bai, beste mundu bat da. Aurten futbola beste era batera
ari naiz bizitzen. Talde berria da, eta maila ere bai, euskal ligatik lehen mailara izugarrizko aldea dago gainera.
Honetaz aparte, orain arte bigarren plano moduko batean
nuen futbola atletismoarengatik, ez nuen ia entrenatzen
eta disfrutatzen nuelako jokatzen nuen; aurten, berriz, astean 4-5 egun eskaintzen dizkiot.
Eta klubari dagokionez, ba beno… badaude desberdintasunak. Bakoitzak bere filosofia, baliabideak eta dinamika
ditu eta azkenean modu desberdinean egiten da lan.
Presio handia jasaten al duzu? Inoiz egoerak gain hartu al dizu?
Presio bakarra nik nire buruari jartzen diodana da. Inguruan ditudanek ez naute inoiz presionatu, 18 urte izanik
eta maila honetan hasiberria izanik lasai eta pazientziaz
hartu behar dudala esaten didate, eta batez ere, esperientziaz gozatu eta ikasi.
Baina, esan bezala, nahiko zorrotza naiz nire buruarekin
eta askotan, horregatik, gaizki pasa izan dut.
Giro ona al daukazue taldean?
Bai, esan dut lehen ere giroa izugarri ona dela, taldea oso
lotuta dago. Nik uste hau ere oso garrantzitsua dela talde
batean, astean zehar ordu asko pasatzen ditugu batera, bidaietan zer esanik ez, eta taldekideekin gustura sentitzea
garrantzitsua dela pentsatzen dut.

2014-2015

Oiartzun herri euskalduna izanik, nola ikusten duzu
euskararen egoera taldean?
Egia esan taldean ez dago oiartzuar asko, ia denok kanpokoak gara. Baina dena den euskara nahiko presente
egoten da zelaian nahiz aldagelan. Gainera, Euskal Herriko leku desberdin askotako jendea gaude eta euskalki
desberdin asko entzun daitezke.
Taldean galiziar bat ere badugu eta, noski, harekin ezin
dugu euskaraz hitz egin, baina asko ari da saiatzen eta ez
dakizue zenbat ikasi duen urtarriletik hona! Ni harrituta
uzten nau askotan, eta kristoren poza ematen dit gainera.
Profesionala zaren honetan, futbolak denbora asko
kenduko dizu. Nola uztartzen dituzu zure bizitza profesionala eta pertsonala? (Zenbat entrenamendu astean,
partiduak, ikasketak, lagunak….)

Arazoa hor dago, ez naizela profesionala. Profesionala
izango nintzateke futbola nire profesioa balitz, baina afizioa besterik ez da, eta orduan, beste behar batzuekin uztartu beharra daukat, ikasketekin batez ere. Etxean jokatzen
dugunean lau entrenamendu izaten ditugu, kanpoko partiduetan hiru, eta horri partiduko eguna eta bidaiak gehitu
behar zaizkio. Libre daukadan denboraren zati handi bat
ikasketei eskaini behar diet, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien eta Lehen Hezkuntzako gradu bikoitz bat
ari naiz ikasten, eta azkenean gauza pertsonalagoetarako
nahi baino denbora gutxiago daukat. Saiatzen naiz asteburuetan lagunekin egoteko denbora hartzen, baina partida
kanpoan jokatzea tokatzen denean, ez da posible izaten.
Baina hau ez da gorengo mailan bakarrik gertatzen, kirola
serio samar hartzen duen edozeinek denbora asko eskaini
behar izaten dio; kirolari izatea erabakitzen duzun momentuan kontziente izan behar duzu zenbait gauza bigarren plano batean utzi beharko dituzula.
Emakume futbolarien egoera nola ikusten duzu? Zu
nola sentitzen zara?
Egia da pixkanaka gauzak hobetzen ari direla, baina
egoera on batez hitz egin ahal izateko pausu asko eman
behar dira oraindik ere. Futbolean, gainera, ezin da gizon eta emakumeen arteko konparazio bat egin, zeren
emakumeok gutxietsita gauden bitartean gizonak gehiegi
baloratuta daudela uste dut, eta gaur egun ia ezinezkoa
iruditzen zait oreka bat lortu daitekeela pentsatzea. Baina
bueno, komunikabideetan pixkanaka gure tartetxoa lortzen ari gara, eta adibidez, aurten jardunaldiro 3-4 partida
telebistaz edo internetez ikusteko aukera badago. Pausu
txikiak ari dira ematen, baina badirudi bidea egiten ari
garela eta badaukat esperantza noizbait merezi dugun babesa jasotzeko.
Nik ez dut esango honen aurrean gaizki sentitzen naizenik,
baina agian lehen mailan jokatzen dudala iruditzen ez zaidalako izan daiteke, esan nahi dut egoerak ez dizula uzten
erabat kontzientziatzen. Egia da aurreko urteetatik gauza
asko aldatu direla, adibidez, aurkaritzat dituzun talde eta
jokalariak maila askotakoak dira, partidak jokatzeko bidaiatu egin behar da, eta beste gauza asko; baina gorengo
mailan egonda ere gure kondizioak ez dira, inondik ere,
luxuzkoak. Baina hau guztiaz aparte, nik asko eskertzen
dut klubak gurekin daukan tratua eta ekonomikoki egin behar izan duten esfortzua Oiartzun bezalako talde txiki bat
lehenengo mailan egoteko.
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Nolako denboraldia ari da izaten? Pertsonalki, zer moduz ikusten duzu zeure burua?
Bueno, nik uste orokorrean ona izan dela. Lehen mailan lehen urtea izanda maila salbatzea zen helburua, eta hasieran
maila berrira moldatzea nahiko zaila izan bazen ere, 5 partidu faltan helburua erdi lortuta dagoela esan daiteke. Noski,
asko dagoela hobetzeko, baina aurten espero zena lortu dugu.
Niretzat, pertsonalki, ez da guztiz erraza izan. Kristoren esperientzia ari da izaten eta badakit zorte handia eduki dudala
aukera honekin, baina hala ere, saltoa handia izan da eta maila honetara moldatzeko denbora beharko dut oraindik ere.
Hala ere, aurtengo txarrena lesioak izan dira, otsailean belauneko lesio batengatik ia bi hilabete egon nintzen jokatu
gabe, eta orain, berriro erori naiz lesio berean. Hala ere, denboraldi polita izango da, nik uste beti gogoratuko dudala.

Nola ikusten duzu etorkizuna? Motibatuta sentitzen al zara? Urte askotarako bidea ikusten duzu?
Ba… oso gustura nago Oiartzunen baina ez dakit denboraldi hau bukatu eta gero zer egingo dudan, orain lesiotik errekuperatu eta denboraldi amaiera jokatzea daukat buruan. Nik urte baterako kontratua daukat eta laster izango da eseri
eta hurrengo urteari buruz hitz egiteko garaia, eta ez dakit zer gertatuko den.
								

2014-2015
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Altzo
2014 eta 2015, bi bero, bi hotz
Urtekariarekin batera urtero egin ohi dugu aurreko urtean izandako eguraldiaren errepasoa. Lan bikoitza izango dugu
oraingoan, iaz alferkeriak jota, ez genuelako halako lanik hartu.
Urtea joan urtea etorri, eguraldiaren ezaugarri nagusiak bi ardatzen bueltan mugitzen dira. Lehenengo ardatza euria izaten da eta haren arabera urteak lehorrak ala bustiak izan direla ondorioztatzen dugu. Bigarren ardatza hotz-beroa dugu.
Muturreko hotz-beroak markatuta geratzen dira egutegian. Aipaturiko bi ardatzen garapen zuzena eman ahal izateko oso
lagungarriak izango zaizkigu neurketa zehatzak, eguna joan eguna etorri, inguruko estazioetan egiten direnak.
Garai batean lan nekeza izango zen, beharbada, eguraldiaren ezaugarri zehatzak neurtzea. Egun ordea, tresneria eta teknologia lagun, nahiko erraz lor ditzakegu meteorologia neurtzeko erabiltzen diren parametroak.

2014-2015

Euskalmet meteorologia zerbitzuari esker, eskuragarri ditugu gure inguru hauetako eguraldiari buruzko datu ugari. Egunez egun jasotzen dituzte tenperatura eta euriari buruzko datuak. Egunero ez ezik, orduero bildu eta gordetzen dituzte
datu zehatzak. Eta jaso bakarrik ez, nahi duen guztiarentzat eskuragarri jarri ere bai interneten euskalmet.euskadi.eus
web orrian.

Datuak jasotzeko tresneria eta estazio sare zabala erabiltzen dituzte. Asko dira gure inguruan kokatuta daudenak baina
gertuen duguna Alegiakoa da. Altzon oraingoz meteorologia estazio ofizialik ez dugunez Alegiako estazioan jasotako
datuak erabiliko ditugu ondoko laukietan. Beharbada zenbait datu zertxobait aldatuko lirateke Altzon bertan jasoko balira baina gehienak antzekoak izango direlakoan, horra jarraian Alegiako estazioan jasotako zehaztasunak.
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Tantaz tanta, euri pila galanta egin du aurreko bi urteetan. Euskalmet zerbitzuari esker jasota dago egunero eta orduero
zenbat euri egin duen metroko eta litrotan. Horra bada, azken 2 urteetan (2014 eta 2015) hilabete guztietan pilatu diren
litroak eta euri gehien egin zuen eguna ere bai. Lehen bi zutabeetan urtea eta hilabetea jaso ditugu. Hirugarren zutabean,
hilabete bakoitzean pilatu diren litroak. Laugarrenean, zein izan zen hilabete bakoitzeko egunik bustiena. Eta azkenik,
bosgarrenean, hilabeteko egunik bustien horretan zenbat litro jaso ziren metroko. Horra bada, 2014 urteko euri datuak:
URTEA

HILABETEA

LITROAK HILABETE OSOAN

EGUN BUSTIENA

LITROAK EGUN BUSTIENEAN

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Urtarrila
Otsaila
Martxoa
Apirila
Maiatza
Ekaina
Uztaila
Abuztua
Iraila
Urria
Azaroa
Abendua
GUZTIRA

193,8
127,8
215,5
57,8
94,0
39,8
118,5
53,8
92,2
19,7
168,5
276,9
1.458,3

24a
10a
26a
26a
25a
21a
4a
8a
7a
4a
5a
6a

41,7
28,8
44,1
12,3
26,0
14,6
28,5
26,0
29,4
4,9
45,9
44,1

Ikusten denez, 2014 urteko hilabeterik euritsuena abendua izan zen. Euritsu ospea duen apirilean aldiz, ez zuen hainbeste egin (urtarrilean, otsailean, martxoan, uztailean eta azaroan baino nabarmen gutxiago). Eta urteko egunik bustiena
berriz, azaroaren 5a gertatu zen, udazken erdian.
Hurrengo laukian 2015eko datuak jasoko ditugu, zutabetan adierazi bezala:
HILABETEA

LITROAK HILABETE OSOAN

EGUN BUSTIENA

LITROAK EGUN BUSTIENEAN

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Urtarrila
Otsaila
Martxoa
Apirila
Maiatza
Ekaina
Uztaila
Abuztua
Iraila
Urria
Azaroa
Abendua
GUZTIRA

255,6
374,1
179,4
68,4
72,7
51,2
17,7
70,8
39,3
57,2
173,1
11
1.370,5

30a
25a
14a
26a
15a
10a
22a
22a
23a
6a
25a
31

82,7
62,9
39,7
18,2
19,2
13,2
3,2
27,9
12,1
16,9
61,6
4,7
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URTEA

Altzo
Datuen arabera, 2015 urteko hilabeterik euritsuena otsaila izan zen, diferentziaz. Apirilean, berriro ere, ez zuen hainbeste egin (urtarrilean, martxoan eta azaroan baino gutxiago hain zuzen). Eta urteko egunik bustiena berriz, urtarrilaren 30a
gertatu zen, urtea hasi eta berehala.

Urtez urte jaso izan ditugun datuak konparatuz gero, 2014 eta 2015ean aurreko urteetan egindako euri pila antzekoak
bota zituen. 2013an baino gutxiago, alde nabarmenez. Hamar urte daramatzagu euri datuak jasoz eta bataz bestekoaren
inguruan ibili dira azken bi urteak. Horra laburbilduta metro karratu bakoitzean urte osoan eroritako euri litroak, azken
10 urtetan:
URTEA
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ZENBAT LITRO/METROKO
1.187,5
1.277,6
1.454,9
1.299,0
1.071,3
1.144,2
1.228,3
1.836,2
1.458,3
1.370,5

Ura aberastasuna bada, aditu batzuk esaten duten bezala, urte
aberatsak izan ditugu azken biak. Beste batzuk, txantxetan
diote, ura hain ona balitz ez litzatekeela erreka eta ibaietan
behera alferrik joango. Beste gauza askorekin gertatzen den
bezala, neurri eta garaia egokian datorrena ongi etorria da zalantzarik gabe, baina neurriz kanpo datorrenean arazoak sor
ditzake. Neurria hartzea da kontua, beraz.
Egunik beroenak eta hotzenak
Euriak bezalaxe, hotzak eta beroak asko baldintzatzen du
gure eguneroko bizimodua. Denok gogoratzen ditugu, gutxi
gora-behera, iragan neguko egunik hotzenak. Eta nola ez,

2014-2015

izerdi patsetan igarotako udako egun beroak ere bai. Euriarekin aipatu dugun bezalaxe, urteko egun guztietako hotzberoak txukun neurtu eta jasotzen ditu Alegiako estazioak.
Urteko egunik beroenak eta hotzenak zehaztasun handiz jasota dauzka Euskalmetek.
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Jarraian eskaintzen dugun laukiaren 1. eta 2. zutabeetan, urtea eta hilabetea jaso ditugu. Hirugarrenean hilabeteko egunik beroena zein izan zen. Laugarrenean, egunik beroenean egin zuen muturreko tenperatura. Bosgarren eta 6. zutabeetan egunik hotzena eta zenbat gradu jaso ziren.
Horra lehenik 2014ko datuak:
URTEA

HILABETEA

EGUN BEROENA

ZENBAT GRADU ºC

EGUN HOTZENA

ZENBAT GRADU ºC

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Urtarrila
Otsaila
Martxoa
Apirila
Maiatza
Ekaina
Uztaila
Abuztua
Iraila
Urria
Azaroa
Abendua

7a
14a
20a
6a
18a
20a
17a
25a
15a
19a
23a
12a

21,2
25,4
27,2
29,9
30,2
34,7
38,0
32,3
37,4
30,4
25,6
14,7

29a
22a
11a
19a
16a
5a
31a
26a
24a
24a
10a
31a

3,6
1,9
3,4
6,0
6,8
10,7
13,4
14,7
11,2
6,5
5,1
-1,7

Eta 2015ekoak gero:
URTEA

HILABETEA

EGUN BEROENA

ZENBAT GRADU ºC

EGUN HOTZENA

ZENBAT GRADU

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Urtarrila
Otsaila
Martxoa
Apirila
Maiatza
Ekaina
Uztaila
Abuztua
Iraila
Urria
Azaroa
Abendua

9a
19a
9a
14a
10a
30a
10a
29a
9a
30a
8a
18a

16,3
19,2
23,5
31,3
34,8
40,2
40,2
39,6
32,5
27,0
28,0
22,2

1a
10a
7a
6a
7a
18a
26a
25a
18a
16a
23a
2a

-3,7
-0,9
2,9
3,8
9,7
13,6
14,1
12,9
11,2
4,8
2,4
0,7

-1,7 ºC). Abendua izan zen hotzena. Aldiz, beste hilabete guztietan tenperatura ez zen 0tik behera jaitsi.
Eta 2015eko egunik beroena uztailaren 10a izan zen (40,2 ºC). Egunik hotzena berriz, urtarrilaren 1a ( -3,7 ºC). Urtarrila eta otsaila izan ziren hotzenak. Aldiz, beste hilabete guztietan tenperatura ez zen 0tik behera jaitsi.
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Ikus dezakegunez, 2014ko egunik beroena uztailaren 17a izan zen (38,0 ºC). Egunik hotzena berriz, abenduaren 31a (

Altzo

Jarraian eskaintzen dugun laukiaren 1. eta 2. zutabeetan, urtea eta hilabetea jaso ditugu. Hirugarrenean hilabeteko egunik beroena zein izan zen. Laugarrenean, egunik beroenean egin zuen muturreko tenperatura. Bosgarren eta 6. zutabeetan egunik hotzena eta zenbat gradu jaso ziren.Azken 8 urteetako bero eta hotz handienak konparatzen baditugu,
muturreko hotz-beroak aldatuz nola joan diren ikusiko dugu. Joan den urtean, 2013an, ez ginen muturretara gehiegi
hurbildu. Egunik beroenean 39,7 gradutara iritsi ginen eta hotzenean –1,5 gradutara jeitsi.
URTEA
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

BEROENA ºC
38,4 ºC
37,4 ºC
36,6 ºC
43,7 ºC
40,7 ºC
40,7 ºC
42,6 ºC
39,7 ºC
38,0 ºC
40,2 ºC

HOTZENA ºC
- 3,3 ºC
- 5,6 ºC
- 2,0 ºC
- 4,6 ºC
- 4,2 ºC
- 3,3 ºC
- 5,3 ºC
- 1,5 ºC
- 1,7 ºC
- 3,7 ºC

Bukatu aurretik eta laburpen gisa 2014a euritsua (1.458,3 litro metro karratuko) izan zela esango genuke. 2015a baino
euritsuagoa (1.370,5 litro metro karratuko). Biak ala biak, azken 10 urtetako bataz bestekoaren (1.332,78 litro metro

2014-2015

karratuko) gainetik.
Eta tenperaturarekin antzeko zerbait gertatu zaigu. Ez 2014an, ezta 2015ean ere ez dugu muturreko tenperaturatik jasan
beharrik izan. Bi urtetako beroena 40,2ºC eta hotzena -3,7ºC ez dira mutur muturrekoak izan.
Hala hobe, agian.
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Urtekaria
Mundu erraldoiaren museo txikia
Badira urte batzuk Imaz Bertsolaria eskolan testu liburuak alde batera utzi eta proiektu ezberdinak burutuz, lana
egiten hasi ginela. Urtez urte, hezkuntza ereduan pausuak
emanez joan gara eta 2014-15 ikasturterako “GUZTION
ARTEAN ERAIKITAKO ESKOLA” izenburupean ZIENTZIA lantzeari ekin genion.

2014-15 ikasturte amaieran, honek guztiak bere islada izan
zuen Altzon ireki genuen MUNDU ERRALDOIAREN
MUSEO TXIKIAn. Museoa bisitatzera herritar eta famili
arteko asko etorri ziren. AIREA, URA, LURRA, ESPERIMENTUAK…ikasleek urtean zehar egindako lan ezberdinen erakustoki ederra eskaini ziguten.
Benetako musoen antzera, azafata
eta azafato ezberdinek bisitariei
museoa ikusteko behar zituzten
azalpenak eman zizkieten. Goiz
ederra pasa genuen eta ondo merezitako oporrak ere, hartu zituzten
gure ikasleek.
Eskolatik, Altzoko komunitatea
osatzen duzuen guztioi, Udala,
herritarrak, guraso, aiton-amon…
denei, eskerrak eman nahi dizkizuegu ematen diguzuen laguntzarengatik. Zuek gabe ez zen posible
izango. Zuen umeekin egiten ditugun proiektuak aurrera ateratzeko ezinbestekoak zarete
guztiok.

Altzoko komunitateko parte sentitzen gara Imaz Bertsolariako irakasleak ere eta horregatik, 2015-16 ikasturtean
gure lankide izan den Mila Etxeberriari eskaini nahi diogu
aldizkariko idatzi hau.
Imaz Bertsolaria eskolako irakasleak
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2014-2015

Gure eskolak, konpetentzietan oinarritutako hezkuntza du ardatz,
eta horretarako komunitate osoaren
laguntzaz proiektu ezberdinak garatzen ditugu. Gure helburu nagusiena ERAIKITZEA da, ikasleen
aurre ezagupenetatik abiatu eta une
oro eraikitzen dute ezagutza esanguratsua. Lan egiteko era irekia
dugu, elkarrekiko interakzioa eta
inplikazioa adostasunez ematen da,
egiten dena ikasleentzat motibagarria izatea oinarrizkotzat jotzen
dugu, ikasleen parte hartze aktiboa
eta protagonismoa bilatzen dugu
eta ikasleen interesguneei garrantzia berezia ematen diegu.

Altzo
Eskerrikasko, Mila!

2014-2015

2007ko irailaren 1ean iritsi zinen Altzoko eskolara.
DBHtik zentozen eta 1.-2. mailako tutore izatea egokitu
zitzaizun hemen. A ze aldaketa! Hilabete batzuk pasa zenituen umeek bezainbeste muki zenituela, “inmunizatu”
zinen arte. Eskolan sustraiak bota zenituen 2007/08 ikasturte hartan. Tamainaz txikia, hitz gutxikoa, gogo eta ilusio handiz betetako emakumea. Laster hasiko ginen hain
zurea zen hitza, KOMUNIDADEA, guztiona bihurtzen.
2016rako, gure eskolako enbor sendoa bihurtua zinen.
Gure herriari ongi lotutako enbor sendoa, bertsolari bikaina, txitak jaiotzeko abeltzain paregabea, gure baratzeko
nekazari fina, idazle aparta… zenbat gauza eskaini dizkiguzun urte hauetan, Mila! Zortzi ikasturte pasatxo egin
ditu zure Saxo txiki txuriak, Zaldibitik Altzorako bideetan
barrena. Ikasturte hauetan, Saxoak bezala, zuk ere ekin
diezu bide ezberdinei, Ikasketa Buru, Tutore, Zuzendari…

Oroitzapenen bide-zidorretik ibili zinen herritar guztien laguntzaz, errezeta liburua argitaratzeko Altzoko sukaldeak
miatu zenituen, museo galanta zabaldu zenuen eskolan…
denetik egin duzu hemen eta guk zurekin. Azaroaren 26an
60 urte bete eta ondo merezitako jubilazioa hartu zenuen.
Lasai disfrutatu, ondo sustraituak utzi bait gaituzu, zurekin
hasitako bideari jarraipena emango diogula, ondo dakizueta.
Plazer bat izan da zurekin mintzatzea,
plazer bat izan da zurekin bertsoak abestea,
plazer bat izan da zurekin mozorrotzea,
plazer bat izan da zurekin lan egitea,
plazer bat izan da zurekin IKASTEA,
plazer bat izan da zure ikaslea izatea,
ohore bat da zure LAGUNA izatea.
					
Eskola Komunitatea
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Urtekaria
Gure esku dago!
Gaur egun euskal gizartean, erabakitzeko eskubidearen
aldeko dinamika zabal, bateratzaile eta plurala bultzatzeko
baldintza ezin hobeak ematen direla uste dugu.

Desberdinen arteko konplizidadea bilatuz, konfidantza
berriak eraikiz eta joko-zelai eroso eta egoki bat eraikiz
ekintza bateratu eta eraginkor baten alde.

Ekimen honekin, herri honetako biztanle guztiei helarazi
nahi genieke, bakoitza bere esparru eta inguru geografikotik gure etorkizunaz dugun erabakitzeko aukera, eta legitimidadea gizarteratu eta bultzatzeko beharra.

Tren bat ari da Europa zeharkatzen: erabakitzeko eskubidearen trena. Beste hainbat herrik ere, hala nola, Flandes,
Groenlandia, Kortsika bere erritmo eta berezitasunekin,
argi dute, haiek izango direla bere etorkizuna modu libre
eta demokratikoan erabakiko dutenak.

Ez gara hutsetik abiatzen. Eskubide honen aldarria, eragile
eta instituzio desberdinen agendan egon da azken urteetan zehar. Euskal herritarren erabakitzeko eskubidea aldarrikapen aurrepolitiko bat da, edozein sentsibilitatek izan
dezakeen proiektu politikoan aukera dute modu aske eta
demokratiko batean egin ahal izateko, beharrezko oinarri
demokratikoa.
Euskal gizartearen protagonismo zuzenaz eta modu bateratuan elkarlanean, eskubide honen defentsarako, beharrezko den gizarte sarea artikulatzeko garaia heldu da.

Eta Euskal Herrian zer? Bada, gure esku dago eskubide
honen alde azaltzea, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzea
eta dagozkion bideak aurkitzea eta eskubide hori nola bideratuko dugun adostea.
Oraingoan ere, argi geratu da bai herri mailan eta Anoetako estadioan egindako ekimenean, Altzoko herria puntapuntan dabilela indarrak bateratzerakoan; beraz nere partetik, eskerrak denori eta Gure esku dago.
								
		
Irantzu Arratibel

2014-2015
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Altzo
Kresal usainetik Altzo Muñoko belardira
Igandeetan jai-eguna izaten zuten taberna-jatetxean, eta orduan, nonbaitera joaten ziren egun-pasa. Eta horrela, igande
batez Altzon agertu ziren bera, emaztea eta Yugatx alaba, duela 17 bat urte. Bazkal ostean paseotxo bat egin zuten frontoi
aldera. Frontoi ondoko etxeak eraikitzen ari ziren. Alabari gustatu egin zitzaion lekua, eta aitak (Jose Luis) etxea erostera animatu zuen. Baina ez ziren segituan etorri bizitzera. Lanean jarraitu zuten erretiroa hartu arte. Jatetxea alokatu, eta
orduan bai, gure herrira etorri ziren bizitzera, duela 7 urte. Lagunek eta ingurukoek Pasaia deitzen diote.
Nor da Pasaia?

Non egiten ziren ontziak?

Ni, Jose Luis Egurrola Izagirre naiz. Nire ama Olaberrikoa zen, eta neu Pasai San Pedrokoa (1942-12-04).
Ama Pasaiara joan zen zerbitzera eta han ezagutu zuen
nire aita.

Traineruak-eta Orioko Ikazeta enpresan egiten ziren. Orduan egurrezkoak ziren eta izugarri pisuak ziren, 300 bat
kilo. Arraunak ere egurrezkoak ziren, pisutsuak. Eta denak ez ziren berdinak. Aurrealdean asko pisatzen bazuten,
eskuekin heltzen diozun aldean zulo bat egin eta beruna
sartzen genion arraunari, orekatzeko eta aurrealdeko pisua kontrakentzeko. Trainerua denon artean bizkarrean
hartu eta uretaratzen genuen.
Oraingoek ez dute haien aldean ezer pisatzen, fibrazkoak
baitira. Ordukoak egurrezkoak izanik, zaintza berezia behar izaten zuten eta saiatzen ginen hezetasuna manten zezaten oholen artean arrakalik ez sortzeko.

2014-2015

Zaletasun handia zegoen Pasaian arraunarekiko.
Pasaian arrauna bizi zuen jendeak. Zaletasun ikaragarria zegoen, aurkari zuzena San Juan zelako. Lehia horrek
gaur egunerarte iraun du... inoiz mutur-joka ere egiten
zen. Nire garaian ez hainbeste, baina nire aita eta izebaren garaian bai. San Juandarrek irabazten zutenean, Donostian pastelak erosi eta S. Pedrotik igarotzen ziren S.
Juanera joateko. Moila berria egin artean, kale bakarra
zegoen, Elizatik nasaraino zihoana... han, batela hartu
eta S. Juanera jotzeko. Noski, hori probokaziotzat hartzen
genuen. Jendeak edozer esaten zien, irainak... balkoietatik gauzak bota. Baina irabazten ez zutenean, ez ziren S.
Pedrotik igarotzen, Antxo, Errenteria eta Lezotik bueltan
itzultzen ziren. Izugarri bizi zuen jendeak arrauna.
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Urtekaria
Noiz hasi zinen arraunean?
12-13 urterekin edo... egun, mailaketa ugari dago adinaren arabera. Garai hartan ez zegoen horrelakorik. Bateletan ibiltzen ginen, traineru bat osatzeko jenderik ez
zegoen-eta. Legazpiko Patrizio Etxeberriak eraikitako
Urtatzako urtegian ere jardun genuen lehian. Legazpiko
jaietan antolatzen zituzten batel arraunketak, eta urte batzuez hartu genuen parte bertan, duela 55 edo 60 bat urte.
Gero, Donostian... batel, trainerilla eta traineruen estropadak egiten ziren. San Tomasetan ere egiten ziren trainerilla estropadak Kontxan. Bateletan 5, trainerilletan 7
eta traineruetan 14 lagun joaten dira. San Pedro trainerua
1935ean amaitu zen, gerra zibila etorri baitzen.
Ondoren, traineruan?
Ni traineruan Trintxerperekin hasi nintzen, 18 urte nituela. San Juanen entrenatzen genuen. Ikusi nola aldatzen
diren gauzak! Bi-hiru urtez ibili nintzen Trintxerperekin.
Gero, soldaduska egin nuen Donostian eta Jaizkibelekin
jardun nuen arraunean.

Jaizkibel armadarena zen, eta Aizpurua komandantea zen
arduraduna. Zarautzen trainerilla estropada irabazi genuen.
Gero, San Pedrora?
Astilleros Luzuriaga-n mekanikari moduan nenbilen, 15
urterekin hasi nintzen eta lana eta arrauna tartekatzen
nituen. Soldaduskatik itzuli nintzenerako osatua zen San
Pedro trainerua eta hor hasi nintzen. Zortzi bat urtez ibili
nintzen eta garaipenik handiena Kontxan lortutakoa da,
hirugarren egin genuen. Nik beti estriborretik egiten nuen
arraun.
Hasieran norberak eraman behar izaten zuen arropa entrenamenduetara. Donostiako estropadetarako, ordea,
Arraun Elkarteak ipintzen zuen more koloreko kamiseta.
Geroago etorri ziren babesleak, Tio Pepe bezalakoak, eta
orduan izan genituen lehen txandalak. Ondoren, arrauna
utzi beharrean aurkitu nintzen, amaginarreba hil zitzaidalako.

2014-2015
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Altzo

Nola ziren entrenamenduak?

Lehiakortasun handia al zegoen?

Usadio zaharrekoak, noski. Ez zegoen gimnasiorik eta ez
ezer, ez zen beroketarik egiten, arraunean egin eta egin.
Donostiara joan ginen Ur Kirolak-en egoitzara. Pare bat
urtez-edo ibili ginen bertan, eta han erakutsi ziguten banku
mugikorrean ibiltzen, gimnasia egiten, pisuak... Loiolaraino joaten ginen... itzulia hartu eta Donostiako tren geltokiraino gero. Egunero izaten genituen entrenamenduak.
Bateletan ibili nintzen sasoian eguerdietan entrenatzen
genuen... korrika bazkaldu eta lanera. Trainerukoa, berriz, iluntzetan izaten zen. Ura edaten ere ez ziguten uzten... beno, borondate onarekin egiten zuten... orduan horrela zen. 68an Madrilera joan nintzen astebeteko ikastaro
bat egitera. Itzuli, eta entrenatzaile fisiko bihurtu nintzen
eta aldi berean, arraunean egin. Zenbait gimnasia-taula
aplikatzen hasi ginen... pisuak tailerrean eginak ziren...
serieak.... lehen ez ziren serieak egiten, arraunean jardun
bakarrik. Noski, serieak-eta, beteranoek ez zituzten gehiegi atsegin. Eta horrela, astean egun bat atseden hartu behar genuela esan nien, eta ia-ia jo egin ninduten. Orduan
ez zen ezagutzen hori. Ni beti titularra izan nintzen San
Pedro traineruan. Urte politak izan ziren, gure arteko giroa ederra zen, nahiz eta gauzak ez beti ongi irten.

Noski, baietz. Luzuriagan lanean nenbilenean, bazeuden
han sanjuandarrak, eta oso ondo konpontzen ginen. Estropaden garaian, ordea, kontuz! Lehia geneukan San Juanekin, Oriorekin eta Donostiarekin. Oriotarrei ‘ijitoak’
deitzen genien. Guri, berriz, ‘nazarenoak’ deitzen ziguten,
beharbada, kamisetaren more koloreagatik. Lehen, nire
aitaren garaian-eta, koloreak aldatu egiten ziren. San Pedro hori kolorez ibilita dago, baina hori bai, talde guztiek
kolore ezberdina eraman behar zuten. San Juanekoei, berriz, ‘los patitos’ deitu zitzaien denboraldi batez, ze, euren
patroia uretara erori zen Zarautzen olatu baten erruz. Jaizkibelekin nenbilenean, Oliden oriotarra zen gure entrenatzailea. Zarautzen estropada irabazi egin genuen, eta
ontzia ateratzen ari ginela, han zeuden Oliden eta bereak
guri itxaroten. Sekulako liskarrak izaten ziren, bai.

Uretara erori al zinen inoiz?

2014-2015

Eskuetako mina izango zenuten?
Eskuek eta ipurdi aldeak asko sufritzen zuten. Arraunak
egurrezkoak izanik, eskuek irrist egiten zuten eta busti
ezkero, are eta gehiago. Orduan, lima batez marrakatzen
genuen arrauna eta horrela, ongi heltzen zenion arraunari. Halere, gure eskuek askotan odolduta bukatzen zuten.

Uretara erori ez, baina behin, negua zen eta entrenatzen
genbiltzan Donostian Jaizkibelekin. Olatu bat sartu zen
traineruaren proan eta untzia hondoratzen hasi zen. Oliden eta Anoetako batek ez zekiten igerian eta urak hotzak
zeuden. Ontziari buelta eman genion eta ur gainean geratu zen. Igerian ez zekitenak atera genituen eta ontziari
helduta jarri genituen. Inguruan zebilen ontzi batek eraman gintuen arrapalara. Gero, mangera hartu eta dutxatu
ginen. Garai hartan ez zegoen dutxarik, mangerarekin dutxatzen ginen. Uste dut, San Pedro Arraun Elkartea sortu
zenean, 1955ean-edo, ipini zituztela dutxak. Termo elektriko bat zen, 100 eta gehiago litro zituena, baina azkenetakoa baldin bazinen, ur beroa bukatu egiten zen... eta
hotzarekin dutxatu behar.
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Urtekaria

Beste pasadizo batzuk ere izango dituzu, ba?
Jaizkibelen ibili nintzenean, Kontxako entrenamendua
amaitu eta Bodegon Alejandrora joaten ginen afaltzera
egunero hilabete batez. Komandanteak ordaintzen zuen.
Entsalada eta txuleta jaten genituen eta argaldu beharrean gizendu egiten ginen.
Garai hartan gure ipurdi aldeak izugarri sufritzen zuen,
zauriak egiteraino, pentsa. Ez zuten kuxin-antzeko ezer
aulkian jartzen uzten eta hori oso gogorra zen. Eta hurrengo egunean berriro entrenatzera, eta alde hori berotzen
zen artean latzak ikusten genituen. Legazpiko estropada
amaitu ondoren, herriko plazara joaten ginen eta han,
dantza saioa edo erromeria egon ohi zen. Dantzan genbiltzala norbaitek ipurdi aldea ikutuz gero, gorriak ikusten
genituen.
Tabernan hasi zinen lanean.

Botero izena nondik dator?

Lehen esan dizudan bezala, amaginarreba hil zitzaidan.
Dena utzi nuen eta tabernan hasi nintzen. Taberna nire
emaztearen amonarena zen. Nire emaztea hor jaiotakoa
da... beraz, gu hirugarren generaziokoak gara. 29 urteedo izango nituen. Egunero goizeko 4retan jaikitzen nintzen eta 5etan irekitzen nuen taberna. Gaueko 10etan eta
aste amaieretan beranduago ixten genuen. Jaten ere ematen genuen. Hasieran ez genuen jai-egunik izaten, gerora
bai. Eta horrela, 66 urte arte.

Hasierako taberna utzi eta beste bat hartu genuen, eta izen
berdina jarri genion: Botero. Izen hori emaztearen aitonarengandik dator. Boteroa, txalupa batez elikagaiak itsasontzietara eramaten zituena zen. Aitonak bazuen taberna,
baina lan horiek ere egiten zituen. Egun, Bar Botero da.

2014-2015
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Antton Iztueta

2014-2015

Altzo
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Urtekaria
Ibilian, ezagutu gure ondarea
IMAZEN PAGOA
Pago zahar hau 1836an aldatu zuen Legarre baserrian jaio
zen Manuel Antonio bertsolariak. Bere tamaina eta historia zela eta, Gipuzkoako Foru Aldundiak Zuhaitz Berezia
bezala izendatu zuen 1997garren urtean. Gipuzkoa osoan
beste 9 zuhaitz daude izendapen horrekin. Bost metrotik
gorako gerri buelta du eta 25 metrotik gorako garaiera.
Imazen pagoa

Ibilaldiaren deskribapen laburra
Herriko plazatik abiatuko gera eta errepidea jarraituz Arrimaraino joango gera. Hemen beherantz hartu beharrean
(Urki aldera), Douglas izei baso bat zeharkatuko degu.
Handik jarraituko degu Oiarbi baserriaren parean jarri arte.
Leku horretan beherantz egin eta Labaki (Lakita) aldera
doan pistarekin bat egingo degu. Aldapa igo eta berehala
ikusiko degu pago zaharra. Itzulerakoan Oiarbiren ondotik
pasatzen dan bidetik jetxiko gera. Legarretxeberriren aurretik igaro eta Arposeta aldera joango gera.
Urki atzean utzi eta laster eskubira bideratuko gera eta garai batean asko erabiltzen zen herri-bide bat hartuko degu.
Bidexka hau jarraituz, aurrena pinudi zahar batean sartuko
gera eta geroxeago pagadi gazte baten ondotik pasatuko
gera, Otsegi parean errepide nagusira ateratzeko. Berrehun
metro gehiago, eta plazara helduko gera.

Fitxa teknikoa
Luzera: 5km inguru
Denbora: 75min
Perfila: 100m
Zailtasuna: oso erraza

2014-2015
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Oiarbide baserria

Altzo
KAROBIAK, TXONDOR PLAZAK, PAGO MOTZAK
ETA BORDAK
Duela 60-70 urte atzera egin behar degu.Garai horretan
Otsabioko magalean hainbat ikazkinek egiten zuen lan.
Arteain inguruko bordetan bizi ziren eta han ematen zituzten denboraldi luzeak ikatza eta karea eginez. Arteain
ingurutik hasi eta Iturbieta bitarteko sailetan aritzen ziren
besteak beste. Alde batetik, bertako kareharria erabiltzen
zuten karobietan sartu eta karea egin ahal izateko. Bestaldetik pagoak eta arteak lepatzen zituzten beraien adarrekin
egurra egin eta txondorrak eginez ikatza lortzeko. Garai
horretako arrastoak oraindik ere ikus daitezke. Agerian
daude karobi, txondor-plaza, pago motzak eta bizi ziren
bordak (hauetako gehienak eroriak).

Karobia.

Ibilaldiaren deskribapen laburra

2014-2015

Arrimatik abiatuko gera. Pista hartu eta berari jarraituz,
Askata edo Uharbeko erreka igaro eta Arteainera ailegatuko gera. Hemen, ezkerretara ateratzen den bidexka polit
bat hartuko degu eta berari jarraiki Iturbieta aldera ekingo
diogu. Ezkerretara biratu eta Legarreko borda dagoen zelaira helduko gera. Bidexkari jarraituko diogu gorantz eta
Basurde-Zuloetatik pasatu ondoren Otsabio aldera doan
bidearekin topo egingo degu. Hau hartu eta beherantz
egingo degu Goiensoro (Gontxu) aldera. Hemen, pista utzi
eta lehengo bidexka zaharretik barrena joango gera denbora batean, berriro eskubira egin eta pistarekin bat egin arte.
Segi beherantz eta berehala gera Arriman.
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Legarreko borda

Fitxa teknikoa
Luzera: 6,2km inguru
Denbora: 95min
Perfila: 200m
Zailtasuna: erraza

Urtekaria
OLLAUNgo BIRA
Ibilbide honetan Altzo Azpiko San Salbador elizaren ondotik igaroko gera. Aipaturiko elizak garrantzi handia du Gipuzkoako historian, izan ere, 1056. urtean egiten baita bere
aipua Gipuzkoako San Salbador monastegi bezala agertuz.
Azpimarratzekoa baita ere bere kripta, txikia baina oso
polita. Bestalde, bere ataripean Migel Joakin Eleizegiren
(Altzoko Haundia) neurriak ageri dira. 1818ko uztailaren
11n, eliz honetan bataiatua izan zen eta bertan hilobiratua.
Gero, desagertu egin ziren bere aztarnak.
San Salbador eliza.

Ibilbidearen deskribapen laburra
Ibilaldia Altzoko plazatik hasi eta bertan bukatuko degu.
Errepidetik joango gera Iartzako bidegurutzeraino. Han eskubira ateratzen den pista hartuko degu baserriaren ingurutik igaroz. Pistari jarraituko diogu gorantz eta ezkerretara egin ondoren Sarobe baserriaren atzetik pasatuko gera.
Gorantz jarraituko degu eta berriro eskubira doan pistari
jarraituko diogu (gora segitu ezkero Ollaungo tontorrera
aterako gera). Horrela jarraituko degu Ollaungo tontorrari
buelta emanez Sarrola baserria eskubira eta behean ikusten
degula. Segidan, ezkerretara egin eta Santiago bidearekin
bat egingo degu. Basoetan zehar beherantz jarraituko degu
bidexkan aurrera, San Salbador eliza ondora iritsi arte. Bidea gurutzatu eta Olazabal zahar baserriaren albotik pasatu
ondoren, berriro gorantz ekingo diogu. Basoan zehar doan
pistari jarraiki Txain deritzon tontorraren ingurura ailegatuko gera. Hemen, berriro ere errepidean sartuko gera eta
berari jarraituko diogu plazara ailegatu arte.

Fitxa teknikoa
Luzera: 6km inguru
Denbora: 90min
Perfila: 100m
Zailtasuna: erraza

2014-2015
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Sarobetik ikuspegi zoragarria dago.

Altzo
OTSABIOKO TRIKUHARRIA ETA PAGOAUNDIKO
TUMULUA
Neolito-Brontze garaian kokatzen dira hilobi mota hauek.
Kristo aurreko 4500etik, Kristo aurreko 1000. urtera bitarte gutxi gora behera. Biak Eusko Jaurlaritzak duen erregistroan gordeak daude eta harrizko zutabe batez seinalatuak.
Trikuharria Austokieta deritzon parajean dago (Otsabioko
tontorra baino beheraxeago eta eskuin aldera).
Tumulua, aldiz, Pagoaundi deritzon parajean kokatzen da,
Laparmendiko tontorretik aurrerago.
Otsabioko trikuharria

Ibilaldiaren deskribapen laburra

2014-2015

Arrimatik aterako gera eta pistari jarraituz Askatako erreka pasatu eta Arteain ingurura ailegatuko gera. Hemen, erdiko pista hartu eta Austokita aldera abiatuko gera. Maldan
erdialdera, pixka bat ezkertu eta basoan sartuko gera. Zelaigune txiki baten erdian dago trikuharria. Berriro pistara
bueltatu eta Austokitako gainera ailegatuko gera. Isuriari
(divisoria) jarraituz Laparmendiko tontorrera ailegatuko
gera. Inguru honetan lapiaz antzeko lurzorua azaltzen
zaigu. Aurrera jarraitu eta Pagoaundiko pagadira helduko
gera. Hor topatuko dugu tumulua. Pixka bat aurrerago
egin eta Inpernuzulota aldera jaitsiko gera GRarekin topo
egin arte. Bidexka jarraituz Bidebieta aldera joango gera
(harrobiaren gainean). Hemendik, aurrera egin eta pistara
aterako gera. Pistari jarraitu (etorri garen bidetik) eta Arrimara ailegatuko gera.
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Pagoaundiko tumulua

Fitxa teknikoa
Luzera: 10km inguru
Denbora: 180min
Perfila: 350m
Zailtasuna: Zail xamarra. Lapiaz gainean joan
behar da denbora dezentean

Urtekaria
Seotxe, Arandia, Segoretxe
2014ko urte zahar arratsean ireki zituen bere ateak azken aldiz Arandia jatetxeak, Altzoko plazan Euskal Presoak Euskal
Herrira aldarrikatzeko bildutako jendeari erronda eskaintzeko; azken urte askotako ohitura hau – urtero hurrengoan ez
egin behar izatea desiatuz egiten duguna- ez zuten bete gabe utzi izan nahi, eta benetan eskertu genien han bildutakoek
Taberna-jatetxearen itxiera ofiziala, ordea, aurreko egunean, 2014ko abenduaren
30eko arratsean egin zen. Herritar gazte eta heldu, eta lagun asko elkartu ginen
bertan. Maixabel, Jose Luis, Loli eta bertako lan-talde osoak prestatuak zituzten
pintxo eta edariak. Hunkiduraz gogoratzen du Maixabelek «Pintxoak-eta prest
genituen jendeari banatzeko, eta kanpoan jende asko zegoen. Ateratzeko esan ziguten eta han geneuzkan zain herriko bi dantzari, soinujolea eta biolin-jotzailea,
eta agurra eskaini ziguten. Gazteei beraiei sortua izan zela jakin genuen gero; berez oso hunkigarria bazen guretzat, pentsa! Izugarria izan zen. Esan nahi handia
du horrek guretzat”.

BITXIKERIAK
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2014-2015

Arraie, arraioa!
Bijilie tokatzen zen egunetan bezeroei esan behar genien bijilie zela eta
ez genuela haragirik zerbitzatzen.
Etorri zen taldetxo bat, esan genien
menua, eta haietako batek:
-Txekorran txuletaik ez al dau?
-Ez! Gaur bijili egune da eta haraHandik
urtebete girik ez! Nahi bazu arraie daukazu!
pasatsura
elkartu -Arraie? Nik ez det arraiik ikusire
gara Lizarribarren egin nahi. Atea txipiroi batzuk!
Maixabel,
Joxe
Luis, Loli eta testi- Kroketa hauek pi-pi egiten dute!
gantza hau biltzeko Bazen bazkaltzera askotan etortzen
ardura hartu duen zen bikote bat. Frito bariatuak izan
hau, Arandiatarrek dira beti etxeko epezilitateetako bat,
gutxienez
mende eta gehienetan eskatzen zituzten.
luze batean gober- Hala behintzat, batean, arrimatzeko
natu duten ostatu-ta- eskatu eta,
berna-jatetxe honen -Kroketa hauek pi-pi eiten due!
ibilbideari begirada eman nahian. Ez dugu erregistro eta artxiboetarako biderik -Pi-pi? Nik ez det ba aitzen! Beste
hartu. Jasota dauzkaten zientoka argazki zahar-berri ikusi ditugu eta oroimenari zeoze izango da...
egin diogu tira. Liburu mardul bat idazteko adina kontu atera dugu, baina lagin -Ez! Kroketak eiten due. Beste zeoze
eskatuko deu, eramaitzazu.
txiki batekin konformatu beharko dugu urtekari honetan.
Sukalde guztia aztoratu genuen
Ixteko erabakia, erabaki zaila
kroketak pi-pi egiten zutela eta ez
Espero eta nahi baino lehen hartutako erabakia izan zen, hainbeste urtetan he- zutela. Bazkaltiar guztiak joan eta
rriko taberna eta jatetxe nagusia izan zena ixtekoa: “Uda partean osasun arazoak jan-gela garbitzen ari ginela, isiltapilatzen hasi zitzaizkigun: nik hanka hautsi nuen herriko jai bezperetan, Lolik eta sunean, hara non entzuten dugun: piJoxe Luisek ere izan zuten arazotxoren bat, urrian alaba Lorena ere ospitalean pi! Zer izango eta, komunean tarteka
ingresatu behar izan zuten...” gogoratzen du Maixabelek. “Gure asmoa urte eta esprai bat botatzen zuen aparatua!
erdi gehiago-edo jarraitzea zen, baina ikusten ari ginen jendeari ezin geniola es- Pilak aitzeko puntuan zituenean bi
kaini nahi genuen bezalako arreta. Langile gehiago hartzea derrigortuak geunden tonu horiek jotzen zituen, eta hura
gauzak ondo egi-tekotan, eta ez genuen jarraipenik etxean” dio Jose Luisek.
ari han pi-pi, pi-pi!
Bikote honek jarraitu zuen etortzen,
Eta honela amaitzen du Lolik: “Ardura eta nekearen zamari ardura eta neke ge- baina ez zuen gehiago kroketarik eshiago erantsi edo bizi, zen galdera. Eta bizitzea erabaki genuen!”.
katu.

Altzo
Zaila izan bazen erabakia hartzea, ez zen errazagoa izan erabakiaren berri ematea: “Estuasuna ematen zigun itxi egin behar genuela esateak», dio Jose Luisek.
«Lehenbizi Udalari jakinarazi genion eta, gero, harrobiko bezeroei, urte asko
daramatzatenak hona etortzen. Hortik aurrera pixkana joan ginen herritarrei-eta
esaten. Ez zen erraza izan, ez”. Egonezina sortzen zien herria taberna-jatetxerik
gabe gelditzeko arriskuak; herritarren topagune bakarretakoa eta kanpotarren parada bakarra galtzeak. Bazekiten denbora kontua zela erabakia eta horregatik,
gogoratzen du Jose Luisek, “Hirigintza arauak berritzen ari zirela eskaini genion
Udalari etxea, ostatuaren jarraipena berma zitekeen horrela eta, eraikin berria
egin beharrean, Kultur Etxea egokitzeko nahikoa leku bada bertan”. Ez zuen,
ordea, aurrerabiderik izan proposamenak. Hiru urte geroago etorri zen ixteko
erabakia, uste baino lehenago lehen esan bezala. Baina ixteko erabakia bezain
sendoa zen, ordea, egunero zabalduko zuen norbaiten eskutan uzteko asmoa eta
erabakia. Ahaleginak egin zituzten eta lortu zuten. Javier Garciak heldu zion desafioari eta 2015eko otsailaren 21ean zabaldu zituen ateak Segoretxek.
Eskuz esku
Juan Bautista Arandia eta Josefa Amondarainen eskutik jaso
zuen Maixabel eta
Loliren aita Mielek
Seotxe; ez dakite
haien aurrekoak zerbitzu hauek ematen
zituzten ala ez, baina
litekeena da. Mielek
lau senide zituen:
Juan Joxe, Dolores,
Maria eta Maruja.

2014-2015

Dolores, ezkondu eta etxetik atera artean herriko neska gazteei josten erakusten
aritzen omen zen. Maria ez zen ezkondu eta hemen bizi izan zen beti; neronek
ere gogoan dut: denda joaten ginenenean berak zerbitzatzen gintuen gehienetan.
Miel, Baldaneko Maria Azpeitiarekin ezkondu zen. Erabakiorra izango zen hau
gerora Segoretxek hartu zuen martxarako. Hala dio Lolik: “Tabernakoa zen gure
aita eta, listoa izan eta kozinera batekin ezkondu zen. Gero, gure ama, bazkariak
ematen-eta hasiko zen” dio Lolik. Mariak Tolosako Bentaundin lan egiten zuen:
“Bentaundi jatetxean zazpi urte zeramatzan lanean, sukaldean eta zerbitzatzen;
Bentaundi garai hartako jatetxe ospetsuetakoa zen. Ezkondutakoan hango lana
utzi egin zuen; eskarmentua handia zeukan, jende asko ezagutzen zuen eta askok
ezagutzen zuten, eta bezero asko ekarri zituen” gehitu du Maixabelek.
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Ez dago argirik! Non daude bonbilak?
Garai batean festetan bildurrez aidean egoten ginen. Pentsa, urte asko
ez direla arte dena kentzen genuen:
adornu, koadro … Dena, sekulakoak
egiten baitzituzten! Urte batean,
Goierri aldeko herri bateko koadrila bat izan genuen afaltzen, jan-gela
txikian. Han egon ziren bidali arte.
Hurrengo goizean hasi ginen gure
martxan eta,
-Komedore txikian argiik ez dau, ez
die pizten.
-Ze eztaula? Etxe guztin badau ta.
-Ba, eztie pizten!
Hasi begira eta,
-Nola piztuko die ba, bonbilik ez dau
eta!
Afaltzen aritu ziren haiei nonbait argi
gehiegi zegoela iruditu eta denak
kendu eta eramatea erabaki zuten.
Arratsalde partean etorri zen aurreko
egunean afaltzen aritu zirenetako bat
poltsaka bonbilarekin:
-Atzo, bakizue, hemen izan ginen eta
...”.
Telebisioa: hor jartzen baie, earki
ikusiko diau hemendik!
Seotxen jarri zuten herriko lehenengoetako telebista; 1967 aldera izango zen. Orduan edozein obra koxkor
nobedade handia zen. Eskolako
umeak errekreora atera orduko, Santilazpi aldera Elizaldeko gaikaldeko
ixkinetik Udalaren azpikaldeko ixkinera zetorren petrilera igo eta eserita
jarri ziren, kaioak itxas harkaitzean
bezala, nobe-dadeari begira, ahozabalik.
Inoiz halakorik ikusi gabeak honela
aritu ziren hizketan:
-Zertako ote dek hoi?
-Telebisioa jarri behar omen die?
-Ño! Hor jartzen baie, earki ikusiko
diau hemendik!

Urtekaria
Mielek, aitak, Illarramendi papeleran lan egiten zuen (Papelera Española); papelera hau Errenterira transladatu zenean jubilazioa aurreratzeko aukera eman
zioten. 58 urte zituen, “zaharra iruditzen zitzaian orduan, pentsa ze adina!” esaten
du Lolik, eta hala egitea erabaki zuen gero-eta indar handiagoa hartzen ari zen
taberna-jatetxera gehiago dedikatu ahal izateko.
Gero, aita hil zenean (1992) Maixabel geratu zen amari laguntzen. Urte gutxira
berak hartu zuen ardura nagusia eta hala jarraitu du familikoen laguntzarekin
ateak isteko erabakia hartu duten arte.
Seotxe! Denda, lokutorioa, estankoa, taberna, jatetxea ...
Maixabelenak dira hitzak: “Gure aitaren denboran Seotxe taberna eta denda txiki
bat zen. Tabakoa ere saltzen zen”. “Eta lokutorioa, inportantena!” osatzen du
Lolik. Orduan etxeetan ez zen telefonorik. Seotxekoa zen Altzo Muñoko telefono bakarra eta hemendik egiten ziren deiak eta hemen jasotzen ziren abisuak.
“Gogoratzen al zera,
Maixabel, nola deitzen genion Alegiko
...” hasten da Loli eta
Maixabelek jarraitu.
“Bai, Felipe itxua,
bozetik ezagutzen
gintuen. Hari deitu
eta esaten genion: jar
nazazu, zer esango
dizut, beterinarioarekin! Eta taka jartzen
gintuen. Behin joan
ginen ikustera nola
egiten zuen.” Herritarrak etortzen ziren hari edo besteari abisua pasatzeko eskatzera. Gogoratzen dira bazirela orri berezi batzuk, telefonema izenekoak, eta han
idazten zituela izeba Mariak pasa beharreko abisuak.
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Mahaia leiho ondoan, bestela “Ya
iremos otro día”
Behin baino gehiagotan esaten genion Fermin Berakoetxekoari ganadua larrera ateratzeko. Bertakooi harrigarria egingo zaigu, baina baziren
bezeroak ikusmira hori nahi izaten
zutenak. Gertatu izan zaigu, bazkaria
erreserbatzeko deitu, leiho ondoko
mahaia eskatu eta aurretik beste batek hartu duela esan diogunean:
-Deja! Ya iremos otro día!
Fidakaitza alajainena!
Hainbeste bezero pasa da hemendik,
ez da harritzekoa fidakaitzak topatzea. Postretarako beste jaki batzuren artean, lehen, asko eskaintzen
zen melokotoia almibarrean, poteko
melokotoia edo beste hark esan zuen
bezala, “melokoton de piparpoto”.
Bada, izan genuen bezero bat, postre hori eskatzen zuenean potea bere
aurrean irekiarazten ziguna. Hor aritzen ginen bere aurrean latak irekitzekoa hartu eta raka-raka.

2014-2015

Denda txiki hura gaurko hipermerkatu horien moduko zen. Denetik saltzen zen
han: janariak, edariak, gozokiak, josteko hariak, alpargatak… “Alpargatak! Herriko jaietan izugarrizko alpargata pila edukitzen genuen saltzeko, eta denak
saltzen ziren. Jendea zapatakin etortzen zen eta, belarrezko plaza hartan dantza
egiteko erosoak ez zirenez eta hondatzen zirelako-edo, alpargatak erosi eta janzten zituzten zapatak hemen utzita. Izaten zen zapatak ahaztuta joan eta hurrengo
egunean bila etortzen zenik”. Herriko jendeak hemen egiten zituen erosketak.
Etxe ia guztiek kuaderno bat izaten zuten eta, “momentuan ezin bazuten ordaindu, han apuntatzen zien gure tia Mariak erosketa, data eta diru kopurua. Gero, ile
bukaeran edo ahal zutenean kitatzen zuten, osorik edo zati bat, bakoitzak ahal bezala. Oso garbia zen eta zintzo jokatzen zuen jendeak, ez genuen arazorik izaten”
gogoratzen dira bi ahizpak.

Faja lasatu eta probatzen badeu?
Behin batean, inguruko herri bateko koadrila handi bat genuen bazkaltzen. Halako batean neska bat
ondoezik jarri zen: arnasa hartu ezinik, zorabiatuta… Mahaitik altxa eta
lagunduta goiko logeletako batera
eraman genuen. Ohean etzanarazi genuen baina ez zen bere onera
etortzen. Halako batean, medikuari
deitze-kotan genbiltzala, bere lagunetako batek igarri zuen nondik zetorren arazoa, eta galdetu zion:
-Aizu, gerriko faja lasatu eta probatzen badeu?
Bete-betean asmatu! Harri jasotzen
hastera balihoa bezala estututa zeraman faja eta bazkaltzen hasi zenean
ezin pasa. Kendu zuenean faja, laister eman zion buelta!

Altzo
Herrian tabakoa erosteko leku bakarra ere hemen zuten errezaleek. Tolosako
Plaza Zaharrean, Gorrotxategiren ondoan, zegoen estanko nagusia eta handik
ekartzen zuten tabakoa. “Hilero egiten zuten “saka”; beraiek deitzen zuten esateko zein egunetan egingo zen, eta han elkartzen ginen inguruko herri guztietako
estanko jabeak. Bakoitzak behar zuena eskatzen zuen (kuarteroiak, celtak, fariasak, poxpoloak, liatzeko papera…) eta zeritzotena ematen zuten zaukatenaren
arabera; ez zuten eskatutako guztia ematen beti. Estaduna zen eta oso kontrolatua
zegoen dena; koaderno berezi batean apuntatzen ziren erosketa guztiak. Prezioa
igotzen zenean, “tinbre”tan ordaindu behar izaten zen diferentzia, errekargoa”.
Atzo balitz bezalaxe gogoratzen da Maixabel.
Taberna oso goiz irekitzen zen egunero: “Goizero, oso goiz, seiak alderako, esnezalea pasatzen zen esne biltzea kamioarekin, Xanti. Esnea marmitetan ekartzen
zuten, eta kamioia etorri bitartean hemen egoten ziren Aizpetik gorakoak. Taberna seietan irekitzen zen eta hemen egoten ziren kafea eta bixigarriren bat hartuz,
zain”. Aste egunean, gainerakoan ez zen mugimendu handirik izaten:
“Astelehenetan feritik bueltan, larunbatetan, eta igande
goizetan
etortzen
zen jendea. Igandeetan ere bai: goizean
7:30etako mezetara etorri eta, ondoren, eguartean karta
jokoan aritzen ziren
gizonak;
bukatutakoan, aste osorako
tabakoa edo ziren enkarguak hartu eta etxera hurrengo igandera arte. Larunbat
ilunabarrean kartaketara etortzeko ohitura geroagokoa da, lehen igande egoartean
ibiltzen ziren (Bordaberri, Etxeluze, Aldaio, Jauregi, Learretxeberrikoak...). Izaten ziren egunero etortzeko ohitura zuten batzuk, baina oso gutxi. Aste egunean
ez zen tabernan mugimendu handirik izaten. Dendara enkargutara bai; umeen
atzera-aurrera dezentea izaten zen”.

2014-2015

Arandia Jatetxea
Izena berandu samarrekoa da. Taberna bezala katalogatua egotetik jatetxe bezala katalogatzeko legeak agindutako hobekuntzak egindakoan eman zitzaion izen
hori.
Maria ezkondu eta Seotxera etorri zenean, ez zen bazkari eta afaririk ematen.
Salda, haragi eta txorixo egosia eta horrelakoak bai, baina bazkaririk ez. Maria,
ordea, “Bentaundi, hemen inguruko jatetxe inportanteenetako” batean arituta,
ezagutza handia pilatuta eta ezagun asko eginda etorri zen. Poliki-poliki, asteburu eta igandetan bazkariak ematen hasi ziren.
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Behi eroen kontua baino lehenagokoa …
Behi eroen gaitza etorri zenean ganadu txuletak hezurra kenduta zerbitzatzeko agindua izan zen. Hori
baino lehen izan genuen bezero bat,
askotan txuleta eskatzen zuena baina
erdiko haragia bakarrik jaten ziona:
erdian zuloa eginda uzten zuen. Harrigarria!
Kaferik ez, ez dut lorik egiten eta!
Atera eskozesa!
Afaria bukatu eta beti bezala kafea
eskaintzea joan ginen batean, hala
esan zigun bezero batek:
-Ez, nik kaferik ez! Ez det loik eiten
bestela. Atea eizu eskozes bat!
Piripi, piripi!
Umeak ginela ardoa barrikan ekartzen zen. Handik betetzen genuen
gero dendan eta jendeari zerbitzatzeko garrafoia; barrikaren gaineko
zulotik sartzen genuen mangeratxo
bat eta ahoz haizea barruraka tiratzen genuen ardoa ahora etorri arte.
Indar dexenterekin tiraz gero ardo
tragoa egin behar izaten zen. Izaten
ziren egunak maiz samar joan behar
izatea tokatu eta kontetu asko ibiltzen ginenak.
Kafea txikitzekoa ia erre!
Asko izan dira lana galanki egin beharreko egunak. Festetan, batik bat
80-90eko hamarkadetan lan ikaragarri egiten zen. Halere, bat apartatzekotan, Eskola Txikien Festa eguna!
Zer izan zen hura, ez genuen bazkaltzeko ere astirik izan. Kafea txikitzeko makina kixkali ez zenean!
Festa nahi? Jarri dirua!
Lehen, txikiak ginenean, festak antolatzeko dirua herriko jendeak jartzen
zuen. Seotxen jartzen zen paper zuri
handi bat eta bertan apuntatzen zen
zeinek eta zenbat jartzen zuen. Amerikanoak etortzen zirenean, Emilio
Berakoetxekoa eta horiek, ederki
antzematen zen. Urte hartan, festa
ederra!

Urtekaria
Lolik esaten du, “Gure amak errezetak ekarri zituen eta
bezeroak ere bai”. Bentaunditik zituen ezagun asko; aurretik, etxez etxe esne-partiketan ere Tolosan asko ibilia
nola zen, Tolosako jende askok ezagutzen zuen. Kontuak
kontu, Tolosako famili asko etortzen hasi ziren. Horrezaz gain, esaten du Maixabelek, “Ollo trufatua zen bere
espezialitateetako bat. Bentaundin, nonbait, gure amak
egiten zuen eta han enkargatzeko ohitura zutenak hemen
eskatzen hasi ziren. Eguberrietan jende askok enkargatzen
zuen eta gu ibiltzen ginen banatzen etxez etxe, Tolosan”.
Sukaldari ona zen Maria. Hala dio Lolik, “sukaldari oso
ona izateaz gain, abilidade berezia zuen jana ateratzeko;
abisatu gabe derrepente berrogei lagun etorrita ere berdin
zion, denak janda aterako ziren, ondo janda”.

Segunda Kontsejukoak esaten zuena: ni astoa bezala kargatuta eta, hau, berrogeiri eman behar jana eta esku hutsik! Jenio bizikoa eta tentea zen gure ama, baina bazuen
abilidadea jendea inguratzeko”.
Maixabelek esaten du orduan, beti bezala, baratzeko guztia
etxekoa erabiltzen zutela baina gainerako guztia kanpoan
erosten zela. “Gerora ahal izan den guztia herrikoei erosi
diegu, baina orduan ez zegoen gaurko aukerarik”.
Gauzak horrela, poliki-poliki, Seotxeko sukaldearen fama
zabaltzen joan zen eta larunbat eta igandetako martxa handitzen. Aste egunetarako nahikoa zen tokia txiki geratzen
hasi zitzaien asteburuetarako.

Jose Luisek esaten du “Gogoratzen naiz behean tokirik ez
eta goiko komedorean nola ematen ziren bazkariak, denak
estu-estu”. Hala, pausu handia eman zen jangela berria
egindakoan (1968). Askotan etortzen ziren tolosar batzuek
konbentzitu omen zituzten gurasoak obra hau egiteko.

Jeneroa aukeratzeko ere begi eta esku ona zuela esaten
dute. Mariaren izaeraren gauza bat nabarmentzen du Lolik: “Kuriositatea! Kuriositate bizikoa zen eta ikusitakotik
ikasteko gogoa eta erraztasuna zituen. Joaten zen tokitik
zeozer berria ikasita etortzen zen”.

Erabaki hau garrantzitsua izan zen gerora, eguneroko lanean amaren ondoan trebatzeko aukera eman baitzion horrek. “Hasierako urtetan ez nintzen sukaldatzen aritzen,
bestelako lanetan laguntzen nion. 2000-2001 aldera hasiko nintzen horretan; amak erori eta besoa hautsi zuen,
eta orduan hartu behar izan nuen sukaldeko ardura osoa”.
Maria ez zen errekuperatu istripu hartatik eta poliki-poliki
itzaltzen joan zen hil zen arte (2003). Momentu zailak izan
ziren hauek ere.
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2014-2015

Erosketak egitera-eta, etxean autorik ez artean eta autobusean joaten ziren larunbatetan Tolosara, zerkausira, ferira.
“Erositakoa ekartzeko, larunbatero igotzen zen arrantzalea, edo Ibañez pasteleroa edo beste norbaiten bidez moldatzen ziren.

Miel hil zenean (1992), Maixabelek amari laguntzeko
kanpoko lanbidea utzi eta etxean gelditzea erabaki zuen:
“Amarentzat golpe handia izan zen aitaren heriotza eta
animoz-eta gora-beheratsu ibiltzen zen; gainera, nik lan
egiten nuen enpresa itxi egin zen une beretsuan”.

Altzo
Maixabel amari laguntzeko etxera bildu zenean, astegunean ez zegoen halako martxarik “Toki Alaiko Joxemarik
ekartzen zituen harrobiko 7-8 lagun bazkaltzera. Noizbait
hogei bat lagun tokatzen baziren asko zirela pentsatzen
genuen”. Gero hau ere denborarekin asko indartu zen.
“Azkenaldea 60-80 bazkari ematen genituen ia egunero”. Gorakada hau laurogeita hamarreko hamarkadan hasi
zen ematen: inguruko enpresetako jendea (Calcinor, Beker, Amategitik …), eta herriko eraikuntza eta inguruko
obra publikoetan ari ziren asko etortzen ziren. Emandako
otorduek eta eskainitako arretak ere izango zuten zerikusirik. “Jendea bueltatzea da garrantzitsua, eta hemen jendea
bueltatu egiten zen, eta beste batzuk ekarri” esaten du Jose
Luisek.

2014-2015

Azken hamarkadan lan karga asko handitu zen. Langileena
ez ezik etxeko guztiena eta, zenbaitetan, etxekoen lagunen
inplikazioa eskatzen zuen martxa horri eusteak. Azkenean,
Jose Luisek dioen bezala, ixteko erabakia azkartzea ekarri
zuten gertaerak pilatu egin ziren “Maixabelek istripu bat
izan zian, kurpildun silan hemen bueltaka, ni jubilatuta,
familikoei esfortzu gehiago eskatu beharrean, jende gehiago kontratatu beharrean honek dituen ardura guztiekin.
Enpresa txiki bat huen ordurako. Aurrera egitekotan apustu berri bat eskatzen zian, eta gu leher eginda geundean”.
Lanak gaindituta, nekea pilatuta, nahikoa dugu esan eta
utzi “eta bizitzea”, Lolik dioen bezala, erabaki zuten.

Janaren kalitateari eta presentazioari garrantzi handia eman
diote beti. Ahal izan duten guztian bertako produktuak erabiltzen saiatu dira. Barazkiak, hemen sor zitekeena etxeko
baratzetik ateratzen zuten, eta herriko baserrietatik (arkume, gazta, esneki, olilasko...) ahal izan duten guztia hartu
dute.
Zalantzarik gabe, Arandia Jatetxea, herrikoontzat Seotxe,
Altzok azken hamarkadetan izan duen amu indartsuenetakoa izan da. Nortasuna zuten beren otorduek, baina baita
ere lan egiteko moduak eta, normaltzat hartu beharreko
gora-beherak gora-behera, herritarrei eta bezeroari emandako tratuak.
Baita ere transmititzen zen nagusi-langileen arteko lan-giro onak; izango zituzten beren gauzak, baina kanpotik hori
ikusten zen, bikain ehundutako ekipoa, egitekoak ateratzeko elkar hartutako familia. Honi buruz Lolik hala esaten
du: “Ba al dakizu zer egiten zigun aitak? Parranda handina
egindakoan ere, 9:30etan jaikiarazten gintuen, neska langileak etortzerako, eta hala esaten zigun: kanpokoak etorri
eta etxekoak ohean? Ez! Etxekoak aurretik beti, eta gero
kanpokoak! Etxekoak aurrena!” Etxekoak eredu izaten
erakutsi zaigu eta horretan saiatu gara beti, geronek egiten
besteei eskatuko geniokeena. “Oso jende ona eduki dugu
guk e! Izugarrizko neska onak eduki ditugu beti lanean.
Herrikoak asko… Ez, horretan ez daukagu kexurik.” Esker
oneko hitzak dituzte eta banan-banan izendatu dizkidate
denak, ez dauzkate ahazteko!
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Gure seme-alabak ere hor ibili dira bere etxean bezala. Ez dira goxokiak erostera bakarrik joan. Erorita egindako urratuak sendatzera, pisa-larri zeudelako komunera… Edo ahaztuta utzitako zenbat bizikleta eta jostailu jaso! Arandia jatetxea bihurtu eta gero ere ez zuen Seotxe izaera galdu. Hala gogoratuko dugu.
Segoretxe
Hitzaspertu luzea egin dugu. Seotxetik Arandiara, Arandiatik Segoretxera, toki zaharrak, betiko tokiak, aldi berri bati
ekin dio orain. Maixabel, Loli eta Jose Luisen hitzetan eta begiradetan halako nostalgia puntu bat sumatzen da, baina
baita lasaitasuna ere.
Segida eman nahi zionik aurkitu arte itxita, bi hilabete aski izan ziren herrian uzten duen hutsunea igartzeko. Gurean,
gurea bezalako beste herrietan bezala, taberna-jatetxe hauek non otordu bat egin, non tragoxka bat hartu, edo non goxoki
bat erosteko tokia baino gehiago baitira: herritarren topagune, kanpo-herrietakoen geldigune, denon gozagune. Zenbat
algara eta eztabaida; zenbat enbido, bost gehiago eta ordago; zenbat otordu goxo, zentzuzko elkarrizketa eta zentzugabeko ateraldi; zenbat topa eta goratzarre. Arandiarrek eman diete arnasa urte luzetan. Hartu dutela aitortu dute eta zenbat
eman duten aitortu behar zaie. Langa oso goian utzi dute urte askotako lana eta gero, eta desafio gogorra dauka segida
eman nahi dionak honi eusten.

Jexux Murua
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Jatun ikaragarriak dira beldarrak. (tagsecond.com)

Bada zomorro bat ziur altzotar gehiengoari arazo bat edo beste sortu izan diguna Otsabio aldera perretxikotara joan
garenean. Ezagutzen al duzue “piñuaren zomorroa”? Adi hitzari: “zomorroa” eta ez “xomorroa”, alde ederra dauka gure
euskarak bi izen hoiek bereizten. Izan ere
“xomorroa”, hanka azpian akabatu daiteken
bizidun xixtrin nazkagarri bat da. “Zomorroa” ordea makilakadaz akabatzen den animalia handixeagoa da, beldurra ematen diguna eta gure ustetan oso arriskutsua dena.
Eskerrak Altzo eta periferian bizi garen, eta
ez Amazonas erdian sei metro luzeko suge
eta hogei zentimetroko armiarmen artean!
Pinuaren zomorro honi prozesionaria izena ematen zaio, eta hanka azpian akabatu
daitekeen xomorro bat den arren, nahiko
errespetua ematen du, batez ere kolkotik
barrena sartzen bazaigu. Altzo Azpin, laurogeigarren hamarkadan, parke eta bestelako
entretenimendu digitalik gabe hazi ginenok,
basoak genituen jolas leku, eta sarritan pinudi artean pasatzen genituen arratsaldeak. Horregatik ezaguna dugu xomorro
hau, izan ere oso erraz ikusten baita pinuen puntan eraikitzen dituen zaku zuriengatik eta hauetako aleren bat erori eta
kolkotik barrena sartzen bada, berebiziko azkura ematen baitu. Etxean beti esaten ziguten, “piñun zomorroa daun lekun
ez ibili, eh!”
Prozesionariak izen zientifikoa badu, Thaumetopoea pityocampa, eta tximeleta gautar gris itsusi baten kumetxoa da.
Tximeleta honek, intsektua izanik, nahiko bizitza xelebrea eta interesgarria dauka. Tximeleta hauetako batek abuztu
inguruan pinuaren puntan arrautzak
ipintzen ditu, lerro txukun batean eta
pinu adarra inguratuz. Irail aldera,
arrautza talde hauetatik tximeletaren
beldarra edo arra jaiotzen da, guk
prozesionaria izena ematen dioguna.
Beldar hau, jatun ikaragarria, pinuaren hosto punta berriez elikatzen egoten da eta beste beldarrekin elkarte
gastronomikoak osatzen dituzte, oso
bereizgarriak diren zetazko zakuak
eraikiz. Elordi elkartean gertatzen
den antzera baina eskala txikiagoan,
hala ere, ez dut uste Elordi elkartean
pinu puntak jango dituztenik! Txuleta baten punta lehenago jango dutela
uste dut.
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Pinu puntako zaku zuria. (aiaraldea.eus)

Prozesionarien prozesioa

Tximeleta

Prozesionaria koitaduak elkartuta eta zakuan babesturik nahikoa janariarekin, azkar gizentzen dira. Negu osoa horrela
igarotzen dute, zakuan barrena pinu punta gazteak jan eta jan, eta nahiko jan dutenean edo pinu guztiko hosto puntak amaitzen zaizkienean, fede handi batek
bultzatuta, aste santuko prozesioari ekiten
diote eta pinutik lurrera jaisten dira. Xomorro hauek lerroan joateko joera dute, aurretik obispo lanak egiten eta pausoa eramaten
eme bat joan ohi da, ipurditik usain bat zabalduz eta prozesioko jarraitzaile fededun
guztiei nondik joan behar duten esanez,
Altzon Santa Barbarako elizarako prozesioa
egiten den antzera. Hala ere, ez dut uste Altzoko prozesioan, aurretik dohanak ipurditik
usain bat botaz eramaten dituenik fededunak... galdetu egin beharko dugu hala ere.
Behin gurutz-bideko geldialdi guztiak eta
beharrezko errezoak eginda, zomorro fededun hauek lur azpian sartzen dira eta prozesionaria bakoitzak “pupa” izeneko zakutxo
bat egiten du. Honelaxe egoten dira lozorroan zakutxo barruan, abuztua iristen den arte. Prozesionaria sartu den zakutik,
tximeleta bat ateratzen da... eta hemen dator festa.
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Orain arte fede, prozesio eta manamendu guztiak buru belarri eraman dituzten prozesionaria hauek, tximeleta bezala
hegan libre hasten direnean ez dute biblia irakurtzeko denborarik. Abuztu osoa elkarri gainka egiten aritzen dira jo eta
su, jateko denborarik hartu ere egin
gabe. San Inaziotan Altzo Muñoko
plazan asko ligatzen omen da, baina
Otsabioko pinudiak ez dira atzera
geratzen! Azkenean egunak gainka
egiten eman ostean, neke eta goseak
jota, pinu baten azpian hilik geratzen
dira. Bukaera xinplea, bizitza konplexuko xomorro honentzat. Hala
ere badugu zer ikasi prozesionaria
hauetaz, agian aste santuko erritual
eta prozesio tetrikoen ostean, gizakiak ere gainka egiten egun pare bat
igaro behar lituzke, fedeak sortzen
dituen beldur eta tentsioak ezabatzeko, eta bide batez, bizitza poxteko.
Jon Ander Galarraga
		@bioaniztasuneti

Prozesionariak prozesioan. (hitzakmin.blogspot.com)
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Altzo
Pipia ala distira
Beste herri askotan egin den moduan antzinako bizimoduaren erakusleiho izateko asmoarekin ekin zitzaion
2015eko udazkenean erakusketa bat antolatzeko ideiari.
Hasiera batean, antzinako neurrien inguruan egiteko asmoarekin abiatu ginen. Bazeuden horretarako arrazoi batzuk, hasteko ez ditugulako apenas ezagutzen. Beste arrazoia izan liteke herri bakoitzak bere sistema zuelako eta
Euskal Herriaren kasuan oso aberatsa, gainera. Erabilerari
dagokionez, esan liteke herri- kiroletan soilik erabiltzen
direla gaur egun, gainerako eremu gehienetan galtzear edo
galduta dago neurri horien erabilpena. Azkenik, belaunaldi
ezberdinen arteko harremanak eta ezagutza partekatzeko
aukera eskaintzen zuela ere kontuan hartu zen.

Abenduaren lehenengo astean trasteak jasotzeko garaia
iritsi zen eta esan liteke hor hasi zela zurrunbiloa. Eskailerak gora eta behera, baserriko mandio eta ganbaretara joanetorriak. Kasu batzuetan, etxean zirelakoan, eginahalak
egin eta ezin aurkitu. Beste batzuetan berriz, ia galdutzat
jotzen zirenak berriro begien aurrean topo. Oinarrizko bilketa lanak egin ondoren, asteburuan herritar ugari elkartu
zen Batzarremuñoko aretoan antolaketa, prestaketa-lanak
burutzeko. Jasotako tresna bakoitzari bere izena, zegokion
zenbakia eta ekarritako baserriaren izena jarri ostean, bildutako guztia sailkatu egin zen bakoitzari txoko egokiena
emanez. Argazkietan ikus litekeen modura, oso dotore zegoen Batzarremuñoko aretoa.
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Hasi eta berehala ohartu ginen erakusketa bat egin nahi
baldin bazen, neurriez harago antzinako lanabesak ere
kontuan hartu beharko genituela. Ideia horiek buruan genituela hasi ginen herriko baserri eta etxeetara hurbiltzen.
Berehala jabetu ginen harrera ezin hobea zuela ideiak.
Segituan hasi ziren emakume, gizonezko, aiton eta amonak garai bateko bizimoduaren lekuko izandako lanabes
eta oroitzapenei tiraka... “holakoa bahun gure ganbaran”...
“holakoa berriz ijitoei eman genioan”....
Abenduaren 15erako zegoen izendatuta erakusketaren hasiera eta aurreko larunbatean etorri ziren Toki Alaiko Joxe
Mari, Bordaberriko Joxe, Jauregiko Andres eta Garmendianeko Joxe Manuel ikuskatze-lanak egitera. Begi onez
ikusi zuten bertan zegoena eta gu ere gustura gelditu ginen
adituen iritziak entzun eta gero. Iritsi zen abenduren 15a
eta arratsaldeko 19:30etan Batzarremuño aretoa jendez
gainezka zegoen. Loli Arandiak gidatu zuen harrera ekitaldia. Oso ekitaldi bizia eta interesgarria izan zen. Erakusketan zeuden lanabesekin batera, protagonismo nagusia
izan zuten aiton-amonek. Horrela behar zuen derrigorrean,
beraien bizitzaren masterra lanabes hauekin egina baitzuten. Ederki gogoratu eta kontatu ziguten nolakoa izan zen
beraien gaztaroa eta lanabes bakoitza zertarako erabiltzen
zen. Batzarremuñoko txoko guztiak ikusi genituen gure
adituen esanak entzunez. Horrelakoetan gertatzen den moduan, oroimenean gordeta ditugun pasarte eta istorioak ere
berreskuratzen ditugu eta aukera izan genuen hainbat pasarte eta testigantza entzuteko.
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Karrozeria gehiena egurrezkoa zuena. Gustura ibiltzen
omen zen kotxe berriarekin batera eta bestera. Behin,
gauez, Alegiako Errota eta hilerri zaharraren inguruan
zihoala, hor ikusten du argi bat, bueltaka bere aldera datorrela. Adi-adi begira jarri zein izango ote zen eta apaiza
eta monagiloa, eskuan farola duela. Nonbait, Errota aldean
gaixoren bat izango zen eta apaiza eta monagiloa “jauna”
eman eta bueltan zetozen.
Altzotar gazteak kontatu dio ikusitakoa bere amari eta honek errieta semeari. Holakoetan kotxetik atera eta belauniko jarri behar dela apaiza pasa arte.
Handik egun batzuetara, altzotar gaztea berriro Errota aldean tokatu nonbait. Bere kotxearekin, gauez zihoala, hor
ikusten du antzeko argi bat bueltaka. Alegiako Errotan zezena egoten zen eta inguruko baserritarrek, behiak bertara
eramaten zituzten susa jartzen zirenean. Oraingoan bai,
amak esan bezala, kotxetik atera, belauniko jarri, eta gelditu da zai. Belauniko zegoen paretik pasatzerakoan, ohartzen da Alegiako baserritar bat eta bere semea zirela farola
eskuetan, sokatik lotu behia eta etxera bueltan zihoazela.
Ez dut uste altzotar gazteak bigarren pasartea kontatu zionik bere amari.

Maria Amiano: Goikoetxeko Mariak ere merezi du aipamena. Erakusketan zehar ikus zitezkeen garai bateko zenbait plantxa. Batzuk ikatza
barrura bota eta berotzen zirenak,
beste batzuk berriz, sukaldeko ekonomikaren gainean jarri eta berotzen zirenak. Goikoetxeko
Mariak gaur egunean ere erabiltzen du su gaineko plantxa.
Bisita egin genionean su gainean zeukan bere plantxa hori.
Berak dio betidanik ezagutu duela Goikoetxen, lehenago bi
omen ziren eta txandatuz erabiltzen omen zituen. Bere esanetan gaur egun ere oso praktikoa egiten zaio bere erabilera. Berotu ondoren, eta arropak plantxatzen hasi aurretik,
plantxa garbitu egiten du, normalean eskutrapua erabiltzen
du horretarako. Behin garbitu eta gero tokatzen den arropa
plantxatzen du. Mariak dio, plantxa ez dela gehiegi berotu
behar eta tamaina hartu behar zaiola berotasunari. Nahiz
eta plantxa elektrikoa etxean izan, Mariak garbi dauka zein
duen nahiago.
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Joxe Mari Agirre: Toki Alaiko
Joxe Marik Garmendianeko morroien historia kontatu zuen. Baserri handia izan nonbait Garmendia
Enea eta garai hartan ba omen ziren
bertan lanean jarduten zuten lau morroi. Egun batean basora joan omen ziren inaurkina biltzea nagusia eta lau morroiak, idi parea eta gurdia hartuta.
Nonbait baso hori oso malkartsua izan eta aurrena aitzurrarekin zuloa egin gurdiaren gurpila sartzeko eta hasi omen
ziren gurdia kargatzen. Halako batean kargatu zutenean
hasi omen ziren nagusiaren beldurrak gurpila zulotik ateratakoan gurdia iraultzeko arrisku handia zegoelako. Eutsi! Eutsi! Eutsi esaten omen zien morroiei Garmendianeko
nagusiak. Lau morroiak sasoikoak nonbait eta hainbeste
eutsi beharrarekin, zer da eta gurdia irauli omen zuten baina goialdera.
Joxe Amiano: Borda Berriko Joxek
kordelarekin behiak eta txekorrak
nola neurtzen zituzten eta bide batez
nola kalkulatzen zuten behi edo txekorraren pisua adierazi zuen. Gaur
egun
ere
erabiltzen omen du Joxek kordela.
Txekorraren bularraldea neurtzen
da kordelarekin. Kordel horrek
hari-izpi gorri eta urdinak ditu bere
luzeran tarteka ezarrita. Kordelaren
neurriei arra deitzen zaie, gorriak
osoa adierazten du eta urdinak, erdia. Joxeren esanetan 6 arra neurtzen duen txekorrak 30-32 erralde (5 kg) pisatzen du. Zortzi
arra dituenak, 48 erralde. Hamar, hamar t’erdi arra neurtzen duena, izugarri handia da. Adierazi zuen txekorraren
formak ere zer esana izaten duela baina nahiko estimazio
fidagarria egiten zela kordelarekin.
Joxe Manuel San Sebastian:
Hainbat pasarte eta istorio kontatu
ditu honezkero Garmendiaeneko
Joxe Manuelek. Erakusketa antolatzen ari ginela kontatu zigun hau:
Altzotar gazte batek, nahiago izan
zuen izenik ez adieraztea, eskuratu omen zuen kotxe berria. Oso kotxe berezia omen zen gainera.

2014-2015

Altzo
Pilar Zubiarrain: Arratxeko Pilarrek ezkontza kapitulazioei buruz
hitz egin zuen. Nolabait esateko,
ezkontza bat suertatzen zenean notarioaren aurrean sinatzen zen hitzarmenaren antzeko zerbait zela
esan liteke ezkontza kapitulazioena. Pilarrek, 1879. urteko kasua azaldu zuen, hain zuzen, Jose Ramon Jauregi eta
Maria Fermina Imazen artekoa. Maria Fermina Imaz, Manuel Antonio Imazen alaba zen, Imaz bertsolariaren alaba,
alegia.
Jose Ramon eta Maria Ferminaren ezkontza kapitulazioek
diotenez, beraien guraso baten heriotza suerta zatekeen
kasuan, alabak, ondorengoak bermatu behar zizkion bere
amari, hil arteraino gelditzen zen denboraldian. Lehendabizi bermatu beharreko lekuen aipamena egiten du kapitulazioak. Etxeko sukaldea, beheko sua egurrez ondo hornituta eta beharrezko diren sukaldeko ontziak alde batetik.
Logela, bere ohe eta beharrezkoa zatekeen erropa garbia,
bestetik.
Horrez gain, ondorengoak agertzen dira kapitulazioan:
Etxean leudekeen bitartean, esnea, gaztainak eta sagarrak.
Sendagilea eta botikak. Lau anega gari. Sei anega arto.
Arroba baten ¾ urdai.
Txokolate ontza bat egunero. 15 pezeta urtean.
Altzo, zuri-beltzean
Hori guztia gutxi balitz
Batzarremuñoko
hormetan zintzilik ikus zitezkeen garai bateko Altzoko argazkiak. Ikusmin
handia sortu zuten ekitaldiko egunean eta baita ere
erakusketak iraun zuen
egunetan. Batek baino gehiagok hantxe ikusi zituen
lehendabiziko aldiz bere
birraitona edo birramona.
Hamaika pasadizu bergogoratu genituen argazki horiei
begira. Zuri-beltzean eginak daude argazkiak, baina ezin
ukatu distira berezia dutela. Argazki horien kopiak eginda
daude eta norbaitek berriro ikusi nahi balitu udaletxera jo
besterik ez dauka.

Luze iraun zuen erakusketako ekitaldiak eta garai bateko
neurriekin hasi genuena, neurri egokian amaitzeak bazuen
bere garrantzia. Ahosabaia gozatzeko gazta eta ardoa banatu ziren bertaratu zirenen artean. Ziurrenik lehen ahaztu
edo esatea ausartu gabeko istorioren bat edo beste kontatuko zen trago eta trago artean. Hasieran esan dugu arrakastatsua izan zela erakusketa eta horren lekuko hainbat datu
azalduko ditugu. Hasierako ekitaldira 100 pertsona inguratu ziren. 500 pertsonek ikusi zuten erakusketa zabalik
egon zen egunetan. Erakusketan 219 tresna ikus zitezkeen.
Argazki mordoa atera da, multzoka eta banaka. Guztira,
800dik gora.
Hasitako lanari amaiera egokia ematea oso garrantzitsua
izaten denez, urte berriarekin batera, erakusketako neurri
eta lanabesak jaso eta bakoitza bere baserrira eraman ziren.
Erakusketari errematea aldameneko herrian eman genion,
urtarrilaren 28an Lizartzako Goikoetxea sagardotegian
bildu ginen erakusketan era batera edo bestera lanean edo
parte hartu zuten hogeita hamar pertsonatik gora.
Jakin badakigu baserri gehiagotan ere tresna ugari dagoela
eta egin den erakusketa lehen saiakera baino ez dela izan.
Espero dezagun honelako ekitaldi gehiago ere egingo direla etorkizunean.

Izenburuak dioen bezala, erakusketak sortarazitako sentipenen artean arakatuz, denetarik topa genezakeela uste
dugu. Zalantzarik ez dago ia amaitu den bizimodu bat
adierazten dutela. Altzotar askok ezagutu duten bizimodu
sufritu eta gogorra. Batzuek, zorionez, amaitu dela esango
dute; beste batzuek, berriz, nostalgiaz gogoratuko dute han
ikusitakoa.
			
Manu Olano
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Urtekaria
Heriotzak

2014

Joakin Oiarbide Maiz
Etxea : Borda
1915-05-06/2014-02-11 (98urte)

Martin Joxe Amundarain Irigoien
Etxea : Ipintza Txiki
1951-08-29/2014-08-06 (62urte)

2015

Inaxio Zabala Goikoetxea
Etxea : Olazabal Berri
1921-02-08/2015-03-09 (94urte)

Martin Juan Artola Imaz
Etxea : Olaeta
1929-01-09/2015-08-17 (86urte)

Jose Antonio saizar Martikorena
Etxea : Legarre
1951-10-10/2015-07-19 (63urte)

Errolda
Ondorengo bilakaera izan du biztanlegoak:
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409
400
404
413

2014-2015

2013ko urtarrilaren 1ean erroldatuta zeuden biztanleak:
2014ko urtarrilaren 1ean “
“		
“ :		
2015eko urtarrilaren 1ean “
“		
“ :		
2015eko abenduaren 31an “
“		
“ :		

Altzo
Jaiotzak

Antton Gaztañaga Goñi
Jaiotze data: 2014-04-19
Etxea: Goikoetxea
Gurasoak: Joxantonio eta Tere

Aitziber Elola iraola
Jaiotze data: 2014-04-20
Etxea: Leku Alai
Gurasoak: Imanol eta Maider

Markel Erauskin Bergaretxe
Jaiotze data: 2014-08-26
Etxea: Errotaberri
Gurasoak: Mikel eta Eider

2014

Eider Mendizabal Gonzalez
Jaiotze data: 2014-09-13
Etxea: Oiarbide
Gurasoak: Mikel eta Eider

Iraide Labaien Artola
Jaiotze data: 2014-11-28
Etxea: Intxausti 48
Gurasoak: Mikel eta Aitziber

2014-2015

2015

Ezkontzak

Alain telleria Uriarte
Jaiotze data: 2015-02-27
Etxea: Muñobitarte
Gurasoak: Gillermo eta Lorena

Eider Gastearena Gonzalez
Jaiotze data: 2015-06-11
Etxea: Amategi Txiki
Gurasoak: Gorka eta Igone

Mikel Erauskin Elola & Eider Bergaretxe Telleria
Eguna: 2014-07-12
Etxea: Errotaberri Etxea
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Urtekaria
Udal hauteskundeak, hamargarrenez
2015eko maiatzaren 24a hauteskunde eguna izan genuen Altzon, beste hainbat herritan bezalaxe. Egun horretan, 302
altzotarrok izan genuen botoa emateko eskubidea. Ohikoa den bezala, eskubidea zuten guztiek ez zuten aukera erabili
eta 94 herritarrek ez zuten bere bozka eman, arrazoi desberdinak tarteko. Abstentzioa beraz % 31,13koa izan zen.
Botoa emandakoak aldiz, 208 herritar izan ziren, hau da zentsoaren % 68,87a. Emandakoetatik 6 bozka baliogabeak izan
ziren. Zerrenda bakarra izaki, EH Bilduko zerrendak 169 boto jaso zituen. Beste 33 zuriak izan ziren.
Altzotarrok emandako botoen ondorioz datozen lau urteetan Udalean lanean aritzeko aukeratutako emakume eta gizonak honakoak izan ziren:
Joseba Elduaien Olazar
M. Lourdes Murua Gorostidi
Josu Astrain Azkona
Miren Balerdi Amondarain
Lierni Izagirre Gutierrez
Antonio Artola Artola eta
Eider Epelde Davila
Hau guztia errazago ikusteko asmoz, hurrengo laukia prestatu dugu. Begiratu orduko jabetuko gara 2015eko udal hauteskundeetan zerrenda bakarra EH Bildu izan zela eta beronek 169 bozka jaso zituela.

2015
Hauteskunde urtea
Hautesle errolda
302
Botoa eman gabe
94
Botoa emandakoak
208
Boto zuri + baliogabe
39
Aurkeztutako zerrenda
1
EH Bildu
Zerrendari botoak
169
Zerrendatik aukeratuak
Joseba Elduaien
Lourdes Murua
Josu Astrain
Miren Balerdi
Lierni Izagirre
Antonio Artola
Eider Epelde

2014-2015
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Altzo
Behin 2015eko maiatzaren 24ko udal hauteskundeen informazioa bildu eta jaso ondoren, egokia iruditu zaigu, aurreko
hauteskundeen informazioa ere biltzea. Horrela, Francoren garai ilunak bukatu zirenetik, Altzon egin izan diren udal
hauteskunde guztien bilduma aurkezten dizuegu ondorengo laukietan. Denboran eta garaietan atzera egingo dugu, pausoz pauso eta 2015eko hauteskundeetatik abiatuz, 1979ko hauteskundeetarainoko begirada luzatuko dugu. Horra bada
agindutako informazioa:
2011ko udal hauteskundeetara 3 talde aurkeztu ziren (Bildu, PP eta PSE) eta emaitzak oso argigarriak izan ziren. Bilduk
169 bozka jasoz 7 ordezkariak lortu zituen. PPk 2 bozka bakarrik jaso zituen eta PSE-EEk batere ez.

Hauteskunde urtea
Hautesle errolda
Botoa eman gabe
Botoa emandakoak
Boto zuri + baliogabe
Aurkeztutako zerrenda

2014-2015

Zerrendari botoak
Zerrendatik aukeratuak

2011
299
85
214
43
3

BILDU

PP

169
Miren Balerdi
Aitzol Galarraga
Irantzu Arratibel
Kepa Uzkudun
Jasone Armendariz
M. Luisa Franko
Ana Mari Olazar

2
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PSEEE
0

Urtekaria
Aldiz, 2007ko udal hauteskundeetan bi hautagaitza izan genituen Altzon (Batzarremuño eta EAJ-PNV). Batzarrremuño
taldeak 149 bozka jaso zituen eta ondorioz 4 zinegotzi. EAJ-PNV taldeak 95 boto jasoz 3 zinegotzi lortu zituen.

2007
Hauteskunde urtea
Hautesle errolda
317
Botoa eman gabe
68
Botoa emandakoak
249
Boto zuri + baliogabe
5
Aurkeztutako zerrenda
2
Zerrendari botoak
Zerrendatik aukeratuak

Batzarremuño
EAJ-PNV
149
95
Iñaki Murua
Pilar Zubiarrain
Irantzu Arratibel Jesus M. Luluaga
Juan M. Zubeldia
Jesus Agirre
Leire Olano

Atzerago joanez, 2003ko udal hauteskundeetan 3 talde aurkeztu ziren: Altzolanean Bizi, EAJ-PNV eta PP. Lehena eta
babesik gehien jaso zuena, Altzolanean Bizi izan zen, 139 bozka jasoz. Halere legez kanporatua izan zen.
Bigarrenak (EAJ-PNV) 65 boto jaso zituen eta PPk 2.

2003
Hauteskunde urtea
Hautesle errolda
259
Botoa eman gabe
48
Botoa emandakoak
211
Boto zuri + baliogabe
5
Aurkeztutako zerrenda
3
Zerrendari botoak
Zerrendatik aukeratuak

Altzolanean Bizi
EAJ-PNV
139
65
Iñaki Aierbe
Pilar Zubiarrain
Mikel Olano
Juan Jose Amiano
Lourdes Murua
Garikoitz Llobregat
Jon Irure
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2014-2015

Aurreko mendeko azken udal hauteskundetara, 1999koetara bi zerrenda aurkeztu ziren: Euskal Herritarrok bata eta EAJPNV bestea.
Emaitzei begiratuz, Euskal Herritarrokek irabazi zuen, 145 bozka eta 5 ordezkari lortuz. EAJ-PNVk 82 bozka eta 2
ordezkari izan zituen.
1999
Hauteskunde urtea
Hautesle errolda
299
Botoa eman gabe
72
Botoa emandakoak
227
Boto zuri + baliogabe
0
Aurkeztutako zerrenda
2
Euskal Herritarrok EAJ-PNV
Zerrendari botoak
145
82
Zerrendatik aukeratuak
Xabier Galarraga
Aitor
Jexux Murua
Agirre
J.A. Gaztañaga
Ana
Antton Iztueta
Zubiarrain
J. Joakin Murua

Altzo
Haratago joz, 1995eko udal hauteskundeetan ere bi taldeen arteko aukera eskaini zen: Altzoko Herriaren Alde eta EAJPNV.
Bozka gehien jaso zituena Altzoko Herriaren Alde taldea izan zen, 138 boto eta 4 ordezkari lortuz.
EAJ-PNV taldeak 99 boto eta 3 ordezkari lortu zituen.
1995
Hauteskunde urtea
Hautesle errolda
278
Botoa eman gabe
37
Botoa emandakoak
241
Boto zuri + baliogabe
4
Aurkeztutako zerrenda
2
Altzoko Herriaren
EAJ-PNV
Alde
Zerrendari botoak
138
99
Zerrendatik
Iñaki Murua
Pilar Zubiarrain
aukeratuak
Migel A. Murua
Juan Jose
Mikel Olano
Amiano
Jon Irure
Arantxa Zugasti
1991eko udal hauteskundeei erreparatuz gero, orduan ere bi zerrenda aurkeztu zirela ikus dezakegu: Herri Batasuna eta
EAJ-PNV.
Zerrendarik bozkatuena Herri Batasuna izan zen, 113 boto jasoz. Botoen arabera 4 ordezkari lortu zituen. EAJ-PNVk 99
boto jaso zituen. Hiru ordezkari, beraz.

1991
Hauteskunde urtea
Hautesle errolda
276
Botoa eman gabe
62
Botoa emandakoak
214
Boto zuri + baliogabe
2
Aurkeztutako zerrenda
2
Zerrendari botoak
Zerrendatik aukeratuak

Herri Batasuna
EAJ-PNV
113
99
Agustin Amiano
Pilar Zubiarrain
Antton Iztueta
Juan Jose Amiano
Lourdes Rezola
Martxe Murua
Jose Mari Agirre

2014-2015

1987raino joanez gero, zerrenda bakarra izan genuen hautagai, Altzoko Herriaren Alde izenez eta 148 bozka jaso zituen.
Beraz, 7 ordezkari.

Hauteskunde urtea
Hautesle errolda
Botoa eman gabe
Botoa emandakoak
Boto zuri + baliogabe
Aurkeztutako
zerrenda
Zerrendari botoak
Zerrendatik
aukeratuak

1987
281
114
167
19
1
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Altzoko Herriaren
Alde
148
Xabier Olano
Karmen Murua
Jon Galarraga
J.M. San Sebastian
Antonio Artola
Itziar Zubeldia
Jose Luis Zabala

Urtekaria
1983ko udal hauteskundeetan ere hautagaitza bakarra izan genuen Altzon. Orduan aurkeztutako Altzoko Herriaren Alde
taldeak 110 bozka jaso zituen eta 7 ordezkari lortu.

1983
Hauteskunde urtea
Hautesle errolda
273
Botoa eman gabe
157
Botoa emandakoak
116
Boto zuri + baliogabe
6
Aurkeztutako zerrenda
1
Altzoko Herriaren Alde
Zerrendari botoak
110
Zerrendatik aukeratuak
Agustin Amiano
Xabier Galarraga
Jose Mari Agirre
Jexux Murua
Ramon Zabala
Juan Karlos Olano
Juan Mari Zubeldia
Eta azkenik, 1979an egin ziren udal hauteskunde demokratikoetan bi zerrenda aurkeztu ziren gure herrian: Altzoko
Herriaren Alde bata, eta ORT bestea.
Zerrendarik bozkatuena Altzoko Herriaren Alde izan zen, 177 boto jasoz. Beste zerrendak (ORT) 17 boto jaso zituen.
Emaitza horrekin, Altzoko Herriaren Alde taldeak lortu zituen 7 zinegotziak.

1979
Hauteskunde urtea
Hautesle errolda
257
Botoa eman gabe
63
Botoa emandakoak
194
Boto zuri + baliogabe
0
Aurkeztutako zerrenda
2
Altzoko Herriaren Alde ORT
Zerrendari botoak
177
17
Zerrendatik aukeratuak
Manuel Olano
Isidoro Amiano
J.M. San Sebastian
Jose Miel Unsain
Lourdes Murua
Migel Galarraga
Jose Amundarain
Emaitza guztiak jaso ondoren, egokia izango da azken urteetan Altzoko Udalean lanean aritu diren pertsona guztiei
herriaren alde egindako lana eskertzea eta aitortzea. Eskerrik beroenak beraz, denoi!
									

2014-2015
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Xabier Olano

Altzo
Tiripa nola bete
GARBANTZU ETA BAKAILAO-ENTSALADA
Osagaiak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Garbantzuak (bezperatik beratzen jarrita) (250 g.)
Bakailaoa (200 g.)
Tipula haundi bat
2 baratxuri ale
Perrexila
Gatza
Piperbeltza
Olioa
Ozpin-olioa:
• 3 koilarakada oliba-olio
• 2 koilarakada olio neutro
• 2 koilarakada ardo ozpin
• Gatza
• Piperbeltza
• Kafe hautsa (40 ml.)
Garbantzuak ur irakinetan egosi (ordu eta
erdi). Ondoren, gatzatu.
Bakailaoa ur irakinetan egosi 10 minutuz,
gatzik gabe.
Tipula, baratxuria eta perrexila txiki-txiki
egin, ondo nahastu eta entsaladontzi batean ipini bakailao eta garbantzuekin.
Gatzatu, olio pixka bat bota eta ondo nahastu dena.
Amaitzeko, ozpin-olioaren osagai guztiak
ontzi itxi batean jarri, eta ondo-ondo nahastu. Garbantzu eta bakailaoen gainera
ixuri, eta berriro nahastu.

2014-2015

ON EGIN!

Loli Arandia
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Urtekaria
AZPIZUNA BARRENGORRI ETA ZIAZERBA SALTSAREKIN
Osagaiak:
•
•
•
•
•
•
•

Azpizuna
Hirugiharra
Txanpiñoiak
Ziazerbak
Ardo zuria
Esne-gaina
Gatza

Azpizuna hirugiharrean bildu eta txotx
batekin gelditu, plantxan bi aldeetatik
markatu eta labean sartu 200 gradutara,
10 minutuz.
Barrengorriak zatitu eta baratxuri pixka
batekin frijitu. Ondoren, ardo zuri pixka
bat bota. Hoztutakoan esne-gaina isuri eta
saltsa egin.
Ziazerbei ardo zuri tanta bat bota eta egosi. Esne-gain pixka bat bota eta saltsa
egin.
Bi saltsak plateran ipini. Gainean haragia
jarri eta gatz lodi pixka bat bota.
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2014-2015

Irati eta Iñaki Murua

Altzo
IJITO-BESOA
Osagaiak:
•
•
•
•
•
•
•

5 arrautza
5 koilaradaka azukre
5 koilaradaka irin
Legamia (sobre erdia)
Marrubi-marmelada pote bat (400 g.)
3 kiwi
Esne-gaina (200 g.)

Bizkotxoaren prestaketa
Arrautzen zuringoa eta gorringoa banatu.
Zuringoa harrotu.
Gorringoa azukrearekin eta legamiarekin ondo nahastu.
Nahasketa hori zuringoari erantsi eta berriro, dena nahastu.
Irina poliki-poliki botatzen joan, dena nahasiz.
Moldearen prestaketa
Labeko bandejaren neurriko moldea egin, laberako balio duen paperarekin. Moldea gurinarekin igurtzi.
Labea 180 gradutara berotu.
Labea beroa dagoenean, bizkotxoaren orea moldean zabaldu eta labean sartu 10 minutuz.
Kolore gorrixka duenean labetik atera.
Postrearen prestaketa
Aurrez bustitako trapu bat mahai gainean zabaldu eta gainean moldea jarri, papera goruntz begira.
Papera kendu, (bizkotxoa trapu bustiaren gainean geratuko da)
Bizkotxo osoan mermelada zabaldu eta erdi aldean (luzero guztian) zati finetan moztutako kiwuia jarri eta harrotutako
esne-gainaz estali.
Bukatzeko, bizkotxoa trapuaren laguntzarekin bildu.

2014-2015

Ana Mª Olazar
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Urtekaria
Lehiaketa
Hona hemen ale honi dagozkion galderak. Hartu patxada eta irakurri lasai-lasai. Pentsatu ondo, orria bete
eta hartu parte. Aurtengoan ere 80 euroko bi sari dituzue zain, Tolosako Bilintx liburudendan nahi duzuena
erosteko. Baina, hori bai, erantzun guztiek zuzenak izan
behar dute sarien zozketan sartzeko. Beraz, orria bete
eta eraman udaletxera irailaren 15erako. Ekin lanari!
IZEN-ABIZENAK..............................................................
HELBIDEA.........................................................................
TELEFONOA.....................................................................
Aurreko galdeketako irabazleak

10.- Tren bat doa Europan zehar
o
Negoziogileen trena
o
Etorkinen trena
o
Erabakitzeko eskubidearena
11.- Txotxongiloetan, zein da artista handia?
o
Emmanuel Markez
o
Nestor Basterretxea
o
David Azurza
12.-Non egiten ziren traineruak? ?
o
Getariako Kaipen
o
Pasaiako Luzuriagan
o
Orioko Ikazetan
13.- Nereak zer atsegin du futbolaz gain?
o
Atletismoa
o
Herri-kirolak
o
Eskubaloia
14.- Zer jaten du prozesionariak?
o
Pinuaren hosto puntak
o
Azak eta letxuak
o
Sagarrondoen azala
15.- Non egiten zuen lan Mariak?
o
Izaskunen
o
Bentaundin
o
Santamañan
16.- Nola neurtzen ditu Joxek txekorrak?
o
Katearekin
o
Kordelarekin
o
Zinta-metroarekin
17.- Nola joaten da Mariatxo Tolosara?
o
Atalloarra autobusean
o
Zubeldia autobusean
o
Txindoki autobusean
18.- Nora doa Oilaun?
o
Andaluziara
o
Madrilera
o
Kanariak uharteetara
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1.- Non dago meteorologia estaziorik gertuena?
o
Alegian
o
Berastegin
o
Arrimagan
2.- Nola joaten dira eskolara Haitiko ume batzuk?
o
Kotxez
o
Bizikletaz
o
Ttipi-ttapa
3.- Zer da aberatsa pertsonen arteko harremanean?
o
Ametsak bizitzea
o
Elkarbizitza
o
Bakartasuna
4.- Ze ardura du Elordi Elkarteak besteren artean ?
o
Ateak eta leihoak ongi itxi
o
Hainbat ekitaldi antolatu
o
Edaria ez dadila falta
5.- Zenbat gradutara sartu behar da azpizuna labean ?
o
200 gradutara
o
175 gradutara
o
185 gradutara
6.- Eskolan zer landu dute bereziki 2014-15 ikasturtean?
o
Harremanak
o
Euskara
o
Zientzia
7.- Ze lantegi mota dago Emiliaren herrian?
o
Txapel fabrika
o
Alpargata fabrika
o
Alkandora fabrika
8.- Ze ahalegin egin behar dugu euskara ikasten ari direnekin?
o
Euskaraz hitz egin
o
Beraiekin batera ikasi
o
Kantak eta dantzak erakutsi
9.- Zein helburu du Otsabiopek besteren artean?
o
Jendaurrean hitz egiten ikasi
o
Iritzi kritikoa landu
o
Euskal kantak eta dantzak ikasi

Altzo
Akerretxe-Otsabiope
Hauek Altzoko bi gaztetxeak dira, Akerretxe duela 25
urte ingurukoa; eta Otsabiope, urtebete oraindik ez duena.
Otsabiope gaztetxeko kideok ez dugu Altzoko beste gaztetxeari buruzko ezer jakin izan aurtengo negura arte, baina
Gabonetan, kantari atera ginenean, baserri batean kontuaren berri eman ziguten. Gure gazte asanbladan kontatu genuen entzundakoa eta hari buruz gehiago jakiteak ekarriko
zizkigun onurak ikusita eta jakin-minak bultzatuta informazioa biltze lanetan hasi ginen. Gauzak horrela, Akerretxe gaztetxeko kide ohi batekin elkartuta goiz atsegina
igaro genuen garai hartako kontuak entzunez.
Lau kideek kontua herriko gazteen artean zabaldu zuten
eta gaur egun 30 gazte inguruko gazte asanblada potentea
daukagu.

2014-2015

Dirudienez, Akerretxeren aurretik bazen Altzoazpin, frailetan, lokal edo elkarte moduko bat. Hau ordea, gaztetxe
zaharraren sortzaileak baino zaharragoak ziren gazteek
erabiltzen zuten elkartu eta antolatzeko, eta haiek koskortzean eta leku hartatik urruntzen hastean, generazio berri
honi eskaini zioten. Eskaintza onartu eta gogo onez hura
txukuntzen hasi ziren, baina orduan, hango fraideetako batek egun batetik bestera sarraila aldatu zuen eta gazteak
ezer gabe utzi zituen. Eta horrek ekarri zuen Akerretxeren
sorrera. Altzomuinoko apaizak Erretoretxeko gela bat utzi
zien gazteei, eta hauek aker baten buru hezurra ipini zuten
bertan eta gaztetxe izendatu.

Gaztetxe zaharrean herritar guztiek zuten onartua sarrera
eta adin ezberdin ugaritako gazteak elkartzen ziren. Horrez
gain, gela apaizak utzi arren, barruko kontu guztiak eurek
kudeatzen zituzten. Herrian zuen funtzioari dagokionez,
funtsean, aisialdirako txokoa zen eta bertan gazteak elkartu eta giro ezin hobean afari eta parrandak egiten zituzten,
eta horrek eragin zuen herriko gazteen arteko harremana
estutzea. Gainera, Gabonetan ateratako diruarekin txangoak egiten zituzten eta bertatik sortu zen gaur egun oraindik jarraitzen duen festetako txakolin probaketaren ideia.

Gure Otsabiope aldiz bestela sortu zen. Ernai gazte antolakundeko 4 kide elkartu eta gazte aktibazioaren beharra
ikusi zuten; horretarako, gaztetxea tresna egokia izan zitekeela iruditu zitzaien eta zenbait aukera aztertu ostean,
udaletxeari gela baten eskaera egitea erabaki zuten. Eskaeran beren asmoak eta planak azaldu zizkien eta udaletxeak
atsegin handiz onartu zuen.
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Urtekaria
Akerretxera bueltatuz, 1996an izan zuen amaiera, Elordi
elkartea sortu zenean. Lagun taldeak atzean utzi zuen gazte etapa eta elkarteko bazkide egin ziren gehienak, ondorioz Akerretxe hutsik geratu zen pare bat urtez eta horrela
jarraitzekotan gela husteko eskatu zien apaizak. Egin zuten
saiakera orduko gazteei uzteko, baina gazteek ez zuten
hartu eta hantxe lokartu zen hainbeste oroitzapen on utzi
dituen Akerretxe gaztetxea.

Otsabiopen ere ez zaio inori sarrera ukatzen eta esku zabalik hartzen dugu bertan parte izan nahi duen altzotar
gazte oro. Halaber, 16-21 urte bitarteko altzotar ia guztiak
elkartzen gara igandero 12etan. Eta guri ere lokala udaletxeak utzi arren, gure modura gestionatzen ditugu kontuak. Duen funtzioari dagokionean berriz, guztiz ezberdina
da Akerretxerekiko. Lehen aipatu bezala helburu nagusia
gazteak martxan jartzea da, gazteok guk desio dugun Altzo
eraikitzen hasteko; gustuko ditugun gauzak eginez, antolatuz eta herriari gu ere hemen gaudela eta herriaren parte
garela erakutsiz. Horrez gain, gazteok gure ideia, interes
eta kezkak elkarbanatzeko, gure artean elkartzeko eta harremanak estutzeko desenkusa ere bada. Ikastea eta gure
iritzi kritikoa lantzea ere badu helburu eta baita gazteok
ditugun arazoak identifikatzen eta konpontzen saiatzea
ere. Beti ere elkar errespetatuz, besteen iritziak onartuz
eta elkar zainduz. Guzti horretaz aparte aisialdirako txoko
goxo bat ere izan daiteke.

Berriari helduz, gure Otsabiopek urte asko betetzea espero
dugu eta hasiera guk eman diogun arren, ondorengoek ere
gure ilusio eta indar berdinekin lanean jarraitzea gustatuko
litzaiguke. Guk sortu arren Altzoko gazte guztiek eurena
sentitzea nahi dugulako. Herri ederra dugun arren asko
baitaukagu hobetzeko eta hortan gazteon lana beharrezkoa
izango baita etorkizunean guk amesten dugun Altzo horretan bizitzeko. 				
								
Altzoko Gazte Asanblada

2014-2015
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Altzo
“Haundian” bizitza taularatu zenekoa
David Azurza, tolosarra izatez eta konpositorea lanbidez.
Gaur egun Altzoko Arpausetan bizi da bere familiarekin.
Duela 3 urte, Altzoko Handiari buruzko opera bat argitaratu zuen “Altzoko Haundia, txikien opera”. 2015ean berriz,
haserako lan hartan oinarrituta oholtzara eraman zuten
obra osoa.
M.A.: Nolatan bururatu zitzaizun Altzoko Handiaren
bizitza opera bihurtzea?

2014-2015

D.A.: Haserako ideia Tolosako Ekinbide Etxea elkartetik
bota zidaten duela urte dexente, 8 urte inguru edo. Beraiek
egiten zituzten bi disziplinen arteko zerbait egitea proposatu zidaten, hau da txontxongiloak eta koruak uztartuko
zituen proiektu bat asmatzea.
Orduan ez nuen garbi ipuin bat edo opera bat egin. Koldo
Izagirrerekin harremanetan jarri nintzen, nik ez nuen bera
ezagutzen baino bere erreferentzia eman zidaten. Ideia komentatu nion eta haseran Koldok gidoi bat egin zuen, ideia
polita zen baino txontxongiloekin egiteko oso konplexua
iruditzen zitzaidan eta hortxe gelditu zen kajoian!!
Urte batzuk pasa ziren eta Altzoko erraldoiari buruzko zerbait egin zitekeela bururatu zitzaidan, ni Tolosakoa izanik,
txikitan askotan etortzen ginen Altzora eta orain hemen
bizita arrazoi gehiagoz. Koldori planteatu nion ideia eta
ondo iruditu zitzaion.
Juxtu gu ideia honekin geundela 2016ko Hiriburutzaz hitz
egiten hasi ziren, artean ez genekien Donostia 2016ko
Kultur Hiriburua izango zenik ere.

Topic-etik esan ziguten Donostiak proiektu batzuk eskatu
zizkietela eta ea zer iruditzen zitzaigun bat gurea izatea.
Horrela hasi ginen Koldo eta biok guzti hau prestatzen,
gidoia, textua, formatua,… Proiektua egin genuen eta aurkeztu ere bai. Handik denbora batera Donostia aukeratu
zuten 2016ko Kultur Hiriburu. Esan bezela Donostia aukeratu zutenerako proiektu hau aurkeztuta zegoen TOPICen aldetik Donostiari. Donostia 2016ri interesatu egin zitzaion.
M.A.: Obra berdina al da “Altzoko handia, opera txikia” eta orain aurkeztutakoa?
D.A.: Obra musikalki eta literarioki orain dena da, baino
bi fasetan eginda. 2013an musikaren estreinaldia egin zen
San Telmon eta CDa atera genuen (grabazioa 2012an egin
zen). Esan bezala, obra berez ez da aldatu haseratik, obra
eginda zegoen eta ez da ikuitu.
Bigarren fasea, taularatzeko dena prestatzea izan da, taularatzeko behar den guztiarekin: txontxongiloak, dekoratuak, aktoreak, mugimenduak,… koordinazio osoa. Baino
haseratik zegoen aurrikusita txontxongiloena ere.
Obraren bigarren fasean, Emmanuel Markez mexikarrarekin harremanetan jartzea izan zen, bera oso espezialitatuta
dago txontxongiloen munduan. Altzora ekarri genuen, Altzon bazkaltzen egon ginen, lekuak ikusten. Berak kontzepzio osoa egin zuen eta berari okurritu zitzaion hemengo
artista erreferente bat izatea txontxongiloak diseinatuko
zituena. Bizirik zeudenen artean, banguardistena eta 70.
urteetako erreferenteena Nestor Basterretxea zen.
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Urtekaria
Nestor oso ondo inplikatu zen eta eskuzabal jokatu zuen,
ezer ordainetan eskatu gabe. Proiektua sartu zitzaion, osasunez oso delikatua bazegoen ere, egia esan nahiko ikuttuta zegoen bai; halare bere familiak kontatzen zigunez goizaldeko ordu txikiak arte egoten omen zen proiektuarekin
bueltaka, bozetoak eta marrazkiak egiten, oso ilusionatuta,
ume txiki bat bezala eta hori guretzat ohore bat zen eta
bultzada handia proiektuarentzat.
Orduan Nestor Basterretxeak egin zuen planteamentu estetikoa gauzatzen hasi ginen, dekoratuak, panpinen itxurak,
pena izan zen berak ezin izan zituela ikusi bukatuta, aurrez
hil bait zen.

M.A.: Xabi Paiak zioen balioetan oinarritutako obra
dela zuena.
D.A.: Libretoa Koldok osatu zuen goitik behera, erraldoiaren historia izan daiteke oso gauza tristea, baino umeentzako obra izanik, buelta eman behar zaio, goazen beraz,
berak zuen goxotasuna, umiltasuna, herrimiña, sentsibilitatea imajinatzea, tokatu zitzaiona onartu zuena, desberdintasunaren imagina eta Koldoren perspektibak hori dena
azaltzen zuen.
Koldok lehen momentutik informazio oso sakona zeukan,
detaile askoz osatua, adibidez kontratua sinatzekoa, zenbat
boteila sagardo edaten zituen,…benetako istorio asko daude eta beste asko asmatutakoak. Altzoko haundiari buruz
idatzita dagoen guztia irakurrita du Koldok. Beste adibide
bat, Ipintza hitzak zer esan nahi duen, Ipintza, saskiak egiteko mimbreari deitzen zaio. Egia esan Koldo kalitatezko
profesional da.
M.A.: Obra Donostian estreinatu eta beste herrietara
eramateko asmoa badezue, ezta?

M.A.: Hainbat disziplina uztartzen ditu obrak.
D.A.: Bueno, azken batean opera da dena lotzen duena,
txontxongiloena izan ezik.
M.A.: Obraren eszena zuzendari den Emmanuel Markezek, tradizioa eta modernitatearen arteko nahasketa
dela esan du obra hau.

2015eko urrian estreinaldi ofiziala Frantziako Charlevillen izan zen. Txontxongilo munduko jendearentzat oso
garrantzitsua izan zen hor estreinatzea, munduko txontxongilo jaialdi inportanteena baita. Barakaldon ere egon
berria da, Barakaldoko Antzerki eskola ere proiektuaren
sustatzailea izan baita.
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2014-2015

D.A.: Bai, berak esaten du tradizio eta modernitatearen
nahasketa dela; berak, melodi tradizionalak hartuta zerbait modernoagoa sortu nahi zuen. Eta nik horixe egin
dut haseratik, esate baterako, musikalki bukaerako pieza “arin arin” bat da; “handitzen handitzen” melodia ere
sartu nuen, beste detailetxo batzuk ere, oinarrie hartu eta
gaurkotu. Estetikoki ere gauza bera egin dugu.
Nestor Basterretxea ere, abangoardiaren erreferentea izan
da baino beti euskal tradizio eta mitologiari begiratzen
zien. Berrikuspen bat egiten zuen.

D.A.: Bai, egia esan Donostia 2016an estreinatu baino
lehen beste hiriburutza zeukaten hirietan gira bat egiten
joatea zen asmoa, erraldoiak egindako bidaiak gogoratuz.
Guzti hau, Donostia 2016ko Hiriburutzaren pregoi modura
planteatu zen. Baino azkenean dena atzeratzen joan zen,
Donostia 2016an egon ziren gora-beherengatik eta 2016an
bertan jarri zen martxan. 2016an estreinatzea tramite formal bat izan zen. Benetako eta bihotzeko estreinua altzotarrentzat 2015eko irailean Topic-en egindakoa izan zen,
hemen zuekin etxean aurkeztea oso inportantea izan zen
neretzat.

Altzo
Hurrengo pausuak berriz, hasteko, proiektua erderatu egin da eta 2016ko uztailaren 2an Mexikon estreinatuko da, Emmanuel eta bere taldearen eskutik. Erderazko produkzioa Emmanuelek egin du beste ekipo batekin. Konpainia profesional bat denez, Mexikoz gain Hego Ameriketako beste herrialde batzuetara mugitzen saiatuko dira. Gu momentuz Madril
aldea lotzen saiatzen ari gara, baino ez dugu ezer lotua.

2014-2015

Azken batean beste hizkuntzetara itzuli behar da mundura zabaldu nahi badezu eta gehiago haurrentzako opera izanda;
aldi berean, hori oso konplexua da musikalki eta hizkuntza aldetik eta garestia. Momentuz ingelerara ere itzultzen ari
gara, nik baditut kontaktuak Estatu Batuetan eta interesa badute baino gero errealitate bihurtuko den, ba... ez dakigu.
Errusian eta Alemanian ere baditut kontaktu batzuk eta haiek ere interesa erakutsi dute, esan bezala jendea interesatuta
badago baino puntu horretara iritsi artekoa mobida haundia da. Azken batean proiektua bizirik dago eta gogoarekin gaude gauzak egiteko, ea noraino ematen duen.
									
Marta Agirrezabala
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Urtekaria
Udaletxetik dator notizia
2014 eta 2015 urteetan egindako Plenoetan eta Alkatetza Dekretuz ere zenbait erabaki hartu dira eta izandako gertakaririk aipagarrienak honako hauek ditugu:
2014ko Aurrekontua:
2014ko Hasierako Aurrekontua onartu zen, 601.775 €takoa. Aurrerago beste 173.200 € erantsi zitzaizkion eta beraz
guztira 774.975 €ko aurrekontua izan du Altzoko Udalak 2014ko ekitaldian.
2015ko Aurrekontua: 608.875 €ko aurrekontua onartu zen hasiera batean eta 2014tik herri bideak konpontzeko erantsi
zen kopuruarekin 752.175 €ko aurrekontua izan du 2015ean.
Kopuru hauekin egin diren gastu eta inbertsio garrantzitsuenak hauek dira:
Hezkuntza, Kultura eta Kirolak haur eta gaztetxoentzat
						

2014

2015

Haurreskola 					
500 € 		
=
Imaz Bertsolaria Eskolari ekintzetarako
5.130 €		
=
Gu ere bertsotan Eskolarentzat 		
1.300 €		
=
Loatzo Musika Eskola 			
19.500 €		
=
Dantza ikastaroak 				8.500 €		=
Eskola Kirola 					2.100 €		=
Intxurre Pelota Eskola 			
2.000 € 		
0
Altzo Futbol Taldea				
300 €		
=
Udako Ludoteka (Udalaren gastu garbia)
1.000 €		
=
				
Hezkuntza, Kultura eta Kirolak helduentzat
Yoga eta Soinketa				4.000 €		=
Olentzerotan Jakinminez			
1.000 €
1.500 €
Jubilatu eguna					
2.000 €
2.500 €
Eskurtsioa					
2.200 € (1.200 joaten direnek)
Herri-Jaiak				
10.000 €		
=

2014-2015
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Altzo
2014 eta 2015ean egindako beste inbertsioak
-Batzarremuño hornitu; liburutegia, KZgunea, adinekoen txokoa, gimnasia eta ekintzetarako gelak, turismo gela….
Hornitze lanak irailerako amaitu zirenez, 2014ko irailean jada erabilgarri dago Batzarremuño eraikina; bertan eskaintzen
da liburutegi zerbitzua, KZgunea, soinketa, Hirugarren adinekoen txokoa…
-Mantenimendurako lanabesak gordetzeko biltegia moldatzea Eskola azpian.
-Udaletxe barruan egokitze-lanak.
-Baso-garbiketak eta landaketak.
-Zabor bilketa zerbitzuan egindako gastuak: guneak egokitu, kamera…
-Hainbat herri-bide konpondu dira 2015ean, 130.000 €ko inbertsioa eginez.
-Udaletxeko behe solairua (eskola zaharra) txukundu egin da, 13.000 €tan.
-Herrirako zenbait aparailu erosi dira: zabor trituratzailea, kanpandorrerako erlojua eta desfibrilagailua Udaletxeko portxean jarri dena behar denean herritarren eskuragarri.
Hirigintza:
-Altzo Muñon 6 etxebizitza tasatu eta 2 libre eraiki ahal izateko 2014ko maiatzean eman ziren obra baimenak eta
eraikuntza lanak hasi ziren. Lanak 2015eko ekainean amaituta zeudenez, etxebizitzak pertsonez betetzen joan dira.
-CMO Enpresaren haunditzea emateko prozedura martxan jarri zen 2014an, Hirigintzako Plan Orokorrean aurreikusten
zen moduan. Haunditze lanak 2015ean amaitu ziren.
-Altzo Muñoko saneamendu sarea egokitzea. Gipuzkoako Ur Kontsortzioak eta Foru Aldundiak Makaldegin jasotzen
diren ur zikinak, ponpaketa bidez lotu dituzte Altzo Muñoko beste ur zikinekin, ondoren Altzo Azpira joan daitezen.

2014-2015

Ordenantza Fiskalak:
Zerga eta tasak ez ziren orokorrean igo 2014eta 2015ean, zabor bilketa zerbitzuaren Tasa igo zen bakarrik, eragiten duen
kostura parekatzeko helburuarekin. Halaber, zabor organikoa konpostatzen dutenentzat Tasa merkeagoak erabaki ziren.
-Gaztematika: Tolosaldeko beste herri txiki batzuekin gazteei bideratutako proiektu bati lotu zitzaion Udala.
-Ongizatean, etxez etxeko zerbitzua finantziatzeko sisteman aldaketa eman da, hau da, GFAak guztiz finantziatzen zuen
lehen, baina aurrerantzean Udalak %10 finantzatu beharko du.
-Hiru herri sarreretan kartel seinaleak jartzea erabaki zen: seinaleetan Euskal Herria-Altzo agertzen da.
											
Lurdes Murua
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Urtekaria
Elordi Elkartea 2015
Elordi Elkarteak bere eginkizunen artean dauka urtean zehar hainbat ekitaldi antolatzeko ardura. 2015. urtean ondorengoak burutu ziren:
-Martxoaren 27an Altzueta Sagardotegira joan ginen 40 lagun. Afari ederra eginda itzuli ginen herrira.

-Mendi irteera. Maiatzaren 17an “Gure arbasoen aztarnen bila”. Arteaingo borda eta inguruan garai bateko bizimoduaren berri izateko aukera izan genuen.
-Garagardo festa. Maiatzaren 30ean 70 pertsona inguru bildu ginen. Nahikoa zerbeza edan eta kolesterola apur bat igota
itzuli ginen etxera.

-Herriko ludoteka antolatzeko, Tourreko txirrindularien zozketa. 51 pertsonek hartu zuten parte.

-Mus Txapelketa herriko jaietan. Sekula baino bikote gehiagok hartu zuten parte, 32 bikotek hain zuzen. Enbido, hordago eta gezur batzuk esan ondoren Aitor Murua eta Ander Zubeldiak irabazi zuten txapelketa.
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2014-2015

-San Ferminetan, Azkaratera. Urtero bezala, uztailaren 7an, Elordi Elkartetik atera eta oinez eguraldi ederra lagun 15
pertsona joan ginen Azkaratera.

Altzo
Azken urteetako ohitura onari jarraituz, azaroan zehar, 5. BEGIRADAK zine-aldia izan dugu. Ondorengo pelikulak
ikusi genituen:
ARRIYA

AULKI HUTSAK

YUGO

LOREAK

-Mendi irtenaldia. Urriaren 25ean, Lizarrusti-Lareo-Urkillaga ibilaldia egin genuen. 25 mendizale elkartu ginen eta goiz
ederra pasa ondoren Elordi Elkartean bazkaldu genuen elkarrekin.
-Elkarteko mus eta punttu txapelketa. Azaroaren 14ean burutu zen txapelketa. Haritz Artetxe eta Kike Rodriguezek irabazi zuten musekoa. Joxe Joakin Murua eta Arkaitz Muruak, berriz, punttukoa.

2014-2015

-Talo jana. Olentzerotan jakin-minez ekitaldiaren barnean, urtero egiten dugun moduan talo, txistorra, hirugiharra eta
gaztainak tarteko afari ederra antolatu zuen elkarteak abenduaren 19an. 110 pertsona hurbildu ziren bertara.

-Gabonetako hamaiketakoa. Gabon egunean herri-eskolako guraso, ikasle eta guraso talde zabala ateratzen da kantari
herrian barna. Amaieran denak Elordi Elkartean elkartzen dira eta 100 pertsonatik gora bildu ziren bertan. Gorputza
berotzeko salda eta haragi eta txorizo egosia probatzeko aukera izan zuten.
									
Bego Tapia
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Urtekaria
Motzean 2015
Ikasleen iñauteria (2015-02-11). Urtero legez, iñauteriak izaten dira herri ugaritan, Tolosakoak, ospetsuenak, gure
aldean. Imaz Bertsolaria eskolako ikasle eta irakasleak turistez eta abarrez mozorrotu ziren Mallorcara oporretan joateko. Lehenbizi, ibilaldi koloretsu eta zaratatsua egin zuten herriko plazaraino; ikastetxerako itzulera, berriz, gurasoekin
batera burutu zuten. Behin ikastetxeko atarira helduta, Altzoko aireportutik Mallorcarako bidaia antzeztu zuten modu
alai eta umoretsuan.

Segoretxeren irekitze ekitaldia (2015-02-20). Urte luzez lanean jardun ostean, 2014ko abenduaren 30ean itxi zituen
ateak Arandia jatetxeak. Baina ez zen luzaroan itxita egon. Bi hilabete eskasean berriro zabaldu zituen bere ateak. Arduradun berria Lasarteko Javi Garcia da, eta oraingoan Segoretxe izenarekin heldu zion etapa berri honi. Irekiera egunean
luntxa eskaini zien herritarrei, eta hauek erantzun ona eman zioten.

2014-2015
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Altzo

2014-2015

XIX. Korrika (2015-03-22). “Gutako bakoitzaren eta gu guztion nahiak eta ahalak, auzolanak eta elkarlanak eragingo
baitu Euskal Herria, benetan, Euskararen Herria izatea”. Horrela zioen AEK-k Korrikaren aurkezpean. 2015eko martxoaren 19an Urepelen hasi zen euskararen aldeko lasterketa erraldoia, 11 egunez gelditu gabe, martxoaren 29an Bilbora
heldu arte. Balorazioa ere egin zuten amaieran. Hizkuntza baten alde munduan egiten den ekimenik handiena, eta mundu
osoan egiten dena da Korrika, eta iazkoa inoizko KORRIKArik handiena izan omen zen. Gure eskualdean martxoaren
22an pasatu zen, eta jendetzak hartu zuen parte bertan. KORRIKA Txikiak ere egin ziren, Herri-Eskolakoek burutu
zutena, kasu.
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Erlojua badabil (2015-04-10). Urte luzez geldi egon ondoren, berriro martxan ipini zen dorreko erlojua. Hiru mila
euro inguruko aurrekontua izan zuen. Orratzak mugitzeko motorra eta sistema digitalaren gidaritzapean ordu osoak eta
erdiak jotzen hasi zen, baina kanpai-hotsa ezberdina zen aurreko garaietatik. Izan ere, bi kanpai handietako bati ezarri
baitzion orduak jotzeko mailua Calahorrako enpresak. Baina handik laisterrera ez zihoazten batera orduak eta orratzak.
Tan... tan... egun osoan. Gainera eta jendearen lo gozoa laguntze aldera, jotzen zituen eguneko azken orduak gaueko
hamarretan agindu zitzaizkion, eta lehenengoak, goizeko zortzietakoak.

Joste eguna, Gure Esku Dago-k antolatuta (2015-04-25). Erabakitzeko eskubidearen aldeko joste egunak egin ziren
Euskal Herriko herri gehienetan. Taldeka oihalak mezuz eta marrazkiz apaindu eta gero, erabakitze eskubidearen aldeko
borondateak batzeko keinua egin zuten herritarrek. Oihalak bata bestearekin josi ziren eta udaletxeko goi aldean zintzilikatu ziren.

2014-2015
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Altzo
Egun-pasa Albaolan (2015-04-26). Guraso Elkarteak antolatutako irtenaldian 21 altzotarrek Pasaian dagoen Albaola
Itsas Kultur Faktoriara egin genuen txangoa. Trintxerpeko aparkalekutik San Pedro herria zeharkatuz, Ondartxon dagoen museora iritsi ginen.
Bertan egin genuen ibilbide gidatuan XVI. mendeko euskal itsas kultura ezagutzera eman ziguten. Balearen ehizan
euskaldunek Europa mailan izan zuten garrantziaz jabetu ginen. Atlantikoa zeharkatzeko erabiltzen zituzten baleontzien
ezaugarriei buruz hitz egin ziguten baita euskal arrantzaleen bizimoduaz ere.
Erakusketaz gain, Albaola Elkarteak Euskal Herritik Ternuara joan ohi zen San Juan baleontziaren berreraikitze lanak
bisitagarri egin ditu. Pasaiatik abiatu zen itsasontzia, 1565. urtean hondoratu zen Kanadako Ipar Atlantiar kostaldean.
400 urte beranduago aurkitu zuten Red Bay delako badian. Kanadiar arkeologoek egindako ikerketa lanetan oinarrituta
eta teknika zaharrei jarraituz ontziaren erreplika eraikitze lanak ere aurrez aurre ikusi genituen. Benetan ikusgarria!
Ondoren Pasai Donibanera motoran pasa ginen eta herriko plazan bazkaldu genuen giro ezin hobean.

Itziar Carabelos

2014-2015

Zinegotzien kargu-hartze ekitaldia (2015-06-13). 2015eko maiatzaren 24an izan ziren azken udal-hauteskundeak.
Herrian zerrenda bakarra aurkeztu zen, EH Bildu eta 169 boto jaso zituen. Ekainaren 13an egin zen kargu-hartze ekitaldia udaletxeko pleno aretoan, idazkariaren aurrean. Joseba Elduaienen eskuetan egongo da udal aginte-makila hurrengo
lau urteetan. Izenak ez ditugu ipiniko, izan ere, urtekari honetako beste lan batean agertzen baitira.
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‘Altzoko Haundia’-ren filmaketarako lokalizazioen bila (2015-07-06). Beharbada, ez da izango pelikula berriaren
izenburua, edo bai? Loreak filma ospetsua egin zuten zuzendari eta ekoizleak etorri ziren herrira, egin asmo duten filmarentzat txoko eta lokalizazio egokiak ikusi eta aztertzera. Lehenbizi, Altzo Azpiko errota eta eliza (barnea, korua,
zimitorioan dauden Haundia-ren altuera neurtzeko marka zizelkatuak) ikusi zituzten; elizaren ingurua eta hilerria ere
bai. Ondoren, Legarre bisitatu zuten, XVI. mendearen hasierakoa, ate eta leiho gotikoak dituena. Segidan, Imazen pagoa
ikustera joan ziren (Imaz bertsolariak 1835. urtean landatua). Itzuleran, Oiarbiden egin zuten geldialdia. Herrira jaitsi eta
Asuntzio elizari egin zioten ikustaldia.

Segoretxen bazkaldu eta gero, Migel Joakin Eleizegiren (Altzoko Haundia) jaiotetxea ikustatzeko garaia heldu zen.
Baserrian, Joxe Manuel Unsain Eleizegik (Haundiaren oinordekoa) hartu zituen. Azalpenak emateaz gain, baserria ere
erakutsi zien. Baserriaren alboan dagoen eskulturarekin argazkia egin eta Altzo Muñora igo ziren.

2014-2015
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Altzo
Hemen, beste hiru toki miatu zituzten: Zanbaluko iturria, Santa Barbara ermita eta hilerri zaharra. Apunte ugari hartu
zituzten egunean zehar.

Handik hamar egunera berriro itzuli ziren herrira, oraingoan Haundiaren beste oinordeko baten testigantzak jasotzera,
Mari Karmen Unsain Eleizegiren eskutik, hain zuzen.

2014-2015

Orain, filma eder baten zain geratzen gara.
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Txotxongilo operaren aurrestrenaldia (2015-09-11). Altzoko Haundia taula gainean ikusi zuten herritarrek Tolosako
Topic aretoan. Aurrestrenaldi ofiziala hurrengo egunean (irailak 12) izan bazen ere, entsegu orokorra ostiralez egin zuten eta herritarrak izan ziren lehenak txotxongilo opera taula gainean ikusten. Herritar ugari hurbildu zen aretora David
Azurzak egindako eskaintzari erantzunez. Txalo zaparrada jaso zuten aktoreek emanaldiaren amaieran

2014-2015
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Ponpaketa estazio berria (2015-09-27). Belaioko zuloan edo Berakoetxeko iturriaren alboan hasi ziren irailean
ponpaketa estazioa egiten. Abenduan amaitu zituzten lanak eta Belaio aldean egin diren etxeetako ur zikinak bideratzen dira bertara. Hemendik, Toki Alai edo Etxeberriren albotik pasatzen den hodi edo tubora ponpatzen ditu ur zikinak
Belaioko estazio berriak. Ondoren, beren bidea jarraituko dute Altzo Azpiraino, Legorretatik datorren hodira lotuz,
Adunako araztegian amaitzeko.

2014-2015

Trufa, ardoa... Nafarroa! (2015-10-03). Zortzi t’erdietan abiatu zen 42 herritarrez osatutako taldea eta hamar t’erdiak
aldera heldu ziren Metauteneko trufaren museoa. Bertan hitzaldia eta gosaria izan zituzten, trufak tartean zirela. Ondoren, Iratxe kupeldegira egin zuten bisita, bertako ondutako zenbait ardo dastatuz. Murieta herrira ailegatu eta Etayo
jatetxean zeukaten zain otordu ederra. Kafe orduan, umorea eta kantak barrenak lasaitzeko. Kanpora irten eta tokan ibili
ziren. Bertako herritar zenbaitek ere hartu zuen parte. Rubio eta Josuk jokatu zuten finala. Rubio garaile. Sei t’erdietan
abiatu eta zortziak eta laurdenetan heldu ziren Altzora.
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Euskararen nazioarteko eguna (2015-12-04). Berez aurreko egunean ospatzen da egun hau hemen eta munduko
hainbat herrialdetan, baina herriko gazteek hurrengo egunean egin zuten. Koloretako kartulinak hartu zituzten eta
bakoitzean hizki bat margotu zuten, lelo edo aldarrikapen hau osatu arte: ‘EUSKARAZ BIZI, EUSKARAZ GOZATU
365 EGUNEZ’, argazkian ikus daitekenez.

Energia berriztagarriak - GoiEner (2015-12-14). Olatz Azurza eta Kepa Etxeburuarekin solasaldi interesgarrian murgildu ziren bertaratutakoak. GoiEner, mozkin asmorik gabeko kooperatiba da. Energia elektrikoa energia berriztagarrien
bitartez sortzen du. Energia elektrikoa oinarrizko ondasuna da, ura edo elikagaiak bezain beharrezkoa. GoiEner-ek subiranotasun energetikoa berreskuratu nahi du, elektrizitate berdea merkaturatuz eta kontsumo arduratsu eta arrazionala
bultzatuz. Dagoeneko badira 4.655 bazkide eta bere egoitza Ordizian dago. Informazio gehiagorako: www.goiener.com.

2014-2015
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‘Bizi baratzea. Garaian garaikoa garaiz.’ - Jakoba Errekondo (2015-12-16). Iazko Olentzerotan jakin-minezen,
Jakoba Errekondoren bisita izan genuen herrian. Baina ez zen esku hutsik etorri. Besapean zekarren Bizi baratzea liburu
arrakastatsua, eta berak eman zion liburuari errepaso ederra. Liburua nola zegoen antolatuta esanez hasi zen, eta polikipoliki, jendea ere gaian sartzen joan zen galderak eginez eta eztabaidatxoetan parte hartuz. Amaieran, liburua erosteko
aukera ere izan zen.

2014-2015

Antton Iztueta
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San Inazioak 2015
2016ko Saninazioaetarako egun gutxi geratzen badira ere,
aurtengo jaietan murgildu aurretik, atzera begiratu eta iazkoak gogora ekartzeko unea da. Urteko sasoi honetan,
Altzoko urtekaria eskuartean hartzean, eta aurreko urteko
jaietako kronika irakurtzean, orduko pasadizo, gertaera,
algara eta une gozoak gogora ekarriaz, irribarre txiki bat
ateratzen zaigu altzotarroi.

Iaz San Inazio egunak hala behartuta, lau egunetan bildu
genituen ekitaldi nagusiak. Hala, azken urteetan ohitura
bihurtzen ari den bezala, jaien aurreko asteburuan Girotze
Eguna izan genuen. Bertan, mus txapelketa, frontoi zaharreko pilota partiden finalaurrekoak, zahagi-ardoa eta Alurr dantza taldearen emanaldia izan genituen.

Behin Girotze Eguna ospatuta, azken prestaketak egin eta
uztailaren 30ean, ostegunez, herriko plazan lehertu zen
jaien hasiera ofiziala iragartzen zuen suziria.
Jarraian herriko gaztetxoenek dantza emanaldia eskaini zuten. Ondoren, bertso-poteoak hartu zuen erreleboa.
Segidan, presoen eskubideen aldeko elkarretaratzea eta
herri afaria izan ziren. Afaldu bezain pronto, gauerdiko
12:00etan San Inazio eresia izan zen. Azkenik, eguna ondo
amaitzeko, Fan&Go taldeak dantzan jarri zituen altzotarrak eta hurbildutakoak.

Jaien bigarren egunari goiztiarrenek 10:00etan eman
zieten hasiera mezetara joanez. Ondoren jubilatuen hamaiketakoa izan zen eta aldi berean, erlojuaren aurkako
afizionatu mailako txirrindularien igoera. Goiza alaitzeko
trikitilariak ere izan ziren.

2014-2015
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Arratsaldean, pilota partidak izan genituen frontoi berrian.
Neska nahiz mutil gazteak sutsuki aritu ziren lehian. Hauek
amaitutakoan, berriro ere musikak hartu zion erreleboa pilotari eta Egan talde ezagunarekin dantzaldia izan zen. Ondoren, euskaldunok horren gustoko dugun zahagi-ardoa
izan zen, eta behin indarrak hartuta, berriro ere dantzarako
aukera paregabea izan genuen Egan eta Zesuma taldeekin.

Hurrengo egunean, abuztuari ongietorria emateko, goizean
goizetik Iraunkorrak txarangaren musika soinua zabaldu
zen herrian. Larunbata izaki, egun betea iragarrita zegoen
egitarauan. Aurreko urteetan bezala, paella txapelketa jendetsua burutu zen lehenik. Eguraldia lagun izan zen eta,
250 pertsona inguru bildu ziren herriko plazaren bueltan
paellak prestatu eta dastatzeko.

Ondoren, indarrak berreskuratzeko, urteak joan eta urteak
etorri jendetza erakartzen duen sagardo dastaketa burutu
zen eta jarraian Xabi Dantzalekuk bere diskofestarekin
ederki bete zuen larunbata ondo bukatzeko zeukan ardura.
Festetako azken egunean haurrak izan ziren protagonista.
Gorriti bere animaliekin etorri zen eta herriko haur nahiz
helduen arreta bereganatu zuen.

Ondoren, bazkalaurreko giroa berotzeko, hamaiketako
ederra egin zuten altzotar gaztetxoek, eta helduenek berriz,
txakoli ezberdinak probatu ahal izan zituzten.

2014-2015

Garai berean, plater tiraketa ere jokatu zen. Arratsalde partean, txarangak alaituta gazte zein heldu jolasean aritu ziren herriko plazan, baita kantuan ere.

Arratsaldean berriz, urtez urte ikusmin handia sortzen duten Frontoi zahar berrituko finalak jokatu ziren, eta kirol
jarduerekin jarraituz, herri kirol erakustaldia izan zen plazan. Behin ekitaldi gehienak igarota eta astelehena ate joka
izan arren, jendeak festarako grinarekin jarraitzen zuen
eta horren erakusle bertso jaialdian frontoia jendez lepo
bete izana. Bertso saioa paregabea eskaini zuten sei bertsolariek. Azkenik, Gabenara musika taldearen kontzertua
amaitzearekin batera, Saninazioei hurrengo urtera arte esateko garaia iritsi zen.
			
Iñaki Olano
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