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Plazaren erdira
Manu Olano

I

garo da beste urte bat eta badator urtekari berria. Betiko moduan ekoiztua
edo sortua oraingoa ere. Lagun talde zabala jardun da elkarlanean urtekariak argia ikus dezan. Nahiz eta jakin oso gauza xumea dela eskuartean
duzuna, ezin ukatu baduela bere balioa. Beti baita aberatsa herritarron arteko elkarlana proiektu baten inguruan murgildu eta gauzatzen denean, kasu
honetan, urtekaria.
Zer dakar ba aurtengoak? Berehala izango duzu ikusteko aukera baina
hemen azpimarratu nahi dugun ideia nagusia plazara irtetea da. Plazara irtendakoan partekatzen ditugu hainbat balore, hainbat ekimen, hainbat helburu eta elkarren berri izaten dugu. Horrela frogatzen dugu zeinen emankorra
izan litekeen pertsonen arteko harremana.

Mundua abiada bizian aldatzen ari den honetan, agian norbaitek pentsa dezake aipatu berri dugunak ez duela zentzu handirik. Alegia, erlojuaren
orratzak edo nahiago bada munduaren orratzak kontrako norabidean doazela
orain. Pentsa dezake gaur egun, pertsonen arteko harremana sarean dagoela, alegia birtuala dela eta aurrez aurrekoak ez duela hainbesteko garrantzirik
edo funtsik. Ukatu gabe sareak eskaintzen dituen abantailak, aurrez aurrekoak berekin du beste bizitasun bat eta beste xarma bat. Ederra baita begietara begiratu eta ideiak eta sentimenduak trukatzea.

Eskuan duzun urtekaria, agian bada esaten dugunaren islada. Urtekaria
bada modu bat herriko plazan agertzeko eta ikusteko zertan ari garen altzotarrok. Azaleko argazkian bertan ikus dezakezu esaten duguna. Azaletik barruko orrietara igarota, ohartuko zara herritar asko agertzen dela bertan, hasi
gure amonetatik, bizitza oso baten lekukotza berekin daramatelarik eta jaio
berriak diren herritarreraino. Tartean zenbat belaunaldi eta zenbat pasadizo.
Ohartuko zara baita ere Altzoko plazatik munduko plazara ere jauzi egiten
badakitela altzotarrek. Aukera polita duzu hauek Finlandian, Marokon, Argentinan, Perun eta Txilen bizitutakoak ezagutzeko. Lehen ere bazen altzotar bat
munduan zehar ibilia. Jakingo duzu berehala estrenatuko dela bere pelikula,
nahiz eta oraindik pelikularen izenik jakin ez.

Plaza txiki baterako gertakizun asko dira, ezta? Ikusten duzun moduan,
gertakizunak asko eta anitzak dira. Neurgailu egokia izan liteke herri baten bizitasuna estimatzeko edo kalkulatzeko. Baina hain dotore eta eder al dago ba
gure plaza? Ez al dauka ba inongo hutsunerik? Bakarren bat bai, ezta? Non
hartu babesa eta patxara udako sargorian garagardo bat behar dugunean?
Edo neguko hotzean, kafesne bero bat behar dugunean gorputza martxan
jartzeko?
Noski baietz, hutsune haundi bat dagoela gure herriko plazan. Agian hurrengo urtekarirako hori ere egina egongo da eta bertan izan dezakegu aukera 2017. urteko lekukotza jasoko duen urtekaria begiratzeko eta aztetzeko.
Hala bedi!
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Udaletxetik dator
notizia
2016. urtean Udal jardueran gertatutako gertakaririk aipagarrienak hauek ditugu:

1
2

• Imazen Pagoaren ibilbidea prestatu eta seinalizatu da.

2016ko Aurrekontua: 2016ko Hasierako Aurrekontua onartu
zen, 634.075 eurotakoa. Aurrerago beste 91.000 € erantsi
zitzaizkion eta beraz, guztira, 725.075 €ko aurrekontua izan
du Udalak 2016ko ekitaldian.
2016an egindako Inbertsioak:
• Haur parkeak konpondu dira; Altzo Muñon Elordi Elkartearen ondokoa eta eskolakoa (4.000 €).
• Makaldegi-Bordaberri herri-bidea konpondu da, 71.000 €ko
inbertsioa eginez, lehen fasean. Datorren urtean egingo dira
bigarren faseko lanak.
• Altzo Azpin, kaholin minen ondorioz zulatu edo hondoratu
den lursaila erosi du Udalak, gero txukunketa edo errestaurazio lana Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan egiteko.
•Ollaungo basoan landaketak egin dira.
• Gure Handie ezagutzeko lanak egin dira: ibilbidea diseinatu, prestatu eta seinalizatu. Zazpi panel informatzaile egin
dira ibilbidean zehar jarriz.

3

Biztanleak: ondorengo bilakaera izan dute
2015eko abenduaren 31n

biztanle kopurua 			

2016ko abenduaren 31n
biztanle kopurua

		Emakumeak		

4
5

		Gizonak			

413
427
207
220

Berdinbidean; Altzoko Udala Berdintasuna jorratzeko “Berdinbidean” programan sartu da.
Energia aurrezteko tailerrak eta aholkularitza bulegoa
Alde batetik energia-balantzea hobetzeko eta aurrezteko, bi
tailer antolatu dira herrian:
• Nola aurreztu energia elektrikoaren kontratazioan? Gizartearen kultura eta ezagutza energetikoa handitzeko tailer
praktikoa.
• Nola aurreztu energia termikoa eta elektrikoa etxean!
Bestetik, herritarrek energiari buruzko zituzten zalantzei
erantzuna emateko “Energia bulegoa, Aholkatu” antolatu da:
• Fakturazioari buruzko azalpenak, kontratazioa, eraginkortasun neurriak, energia berriztagarrien aukerak, diru-laguntzak,
etab. argitzeko zerbitzua.
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Altzoko hondakinak
datuetan
Herriko Udala.

A

urreko legealdian abian jarri zen udal hondakinak biltzeko eta kudeatzeko eredu berria, hau da, errefusa
(edukiontzi berdea), papera eta kartoia (urdina), ontzi arinak (horia) eta beirari (iglu berdea) dagozkienak.
Birziklagarriak diren edukiontziak irekiak daude eta errefusarenak, berriz, itxita. Errefusaren edukiontzi
bakoitzak familia kopuru mugatu bati ematen dio zerbitzua. Organikoa, berriz, konpostajearen bitartez kudeatzen
da. Etxebizitzen %70ak konpostajea egiten du.
2016an Tolosaldeko Mankomunitateak errefusaren karakterizazioa egin zuen (azkena 2014an egin zen), hau
da, errefusaren edukiontzietan zer botatzen dugun aztertzea; eta hau da emaitza:
Emaitzak aztertzerakoan, hauek dira ondorio nabarmenenak:

• Karakterizatutako hondakinen %20a gai konpostagarria da, eta gehiengoa, (%16,45a) sukaldeko materia organikoa.
• Gai birziklagarrien presentzia nahiko baxua izan da: aztertutakoaren %1,08a beira, %1,65a papera eta kartoia,
%4a ontzi arinak eta %2,09a bereziak-arriskutsuak hain zuzen ere.
• Aztertutako hondakinen %71,18a errefusa izan da, nahiko ehuneko altua.

Hurrengo grafikoan, 2014-2016 arteko datu alderatuak azaltzen dira:
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Eboluzioa ikusita, bi ikerketen arteko alderaketak emaitza oso ona eman duela esan daiteke. Dena den,
gutxiago bada ere, errefusara birziklagarriak edo konpostagarriak diren hondakinak botatzen jarraitzen dugu.

Beraz, Udalak eta Mankomunitateak birziklatzearen garrantzia bultzatzen eta sentsibilizatzen jarraituko dute,
sailkapena ahalik eta hobekien egiteko; errefortzuko kanpaina bat garatuko da. Batetik, egun konpostatzen dutenei jarraipena egiteko eta bestetik konposta egiten ez dutenen artean konpostajea bultzatzeko; eta Garbigunera
eraman edo errefusara bota behar diren hondakinak hobeto identifikatzen lagundu behar dugu.
Bestalde, ontzi arinen karakterizazioa ere (edukiontzi horia) egin zen 2016an aurreneko aldiz. Hau da emaitza:

Grafiko honetan, kolore horiz daudenak ontzi arinak dira (bota behar dena) (%69,77a). Gainontzeko koloretan inpropioak agertzen dira (edukiontzi horira bota behar ez dena) (%30,23a).

Inpropiorik handienak bestelako plastikoak izan dira (ontziak ez diren plastikoak, zabor poltsak, filmak, etab.)
(%14,19a). Jarraian, papera eta kartoia (%4,64a), materia konpostagarria (%3,49a), besteak (%2,95a) (hondakin
elektronikoak, ontziratuta zeuden likidoak eta solidoak, ibilgailuen hondakinak, etab.) eta beira (%2,15a).

Ondorio gisa, edukiontzi horira bota behar ez den hondakina edo inpropioen portzentaia nahiko altua da.
Beira, papera, kartoia eta materia konpostagarria diren hondakinak botatzeko beste edukiontziak eduki arren,
kezkagarria da edukiontzi horira botatzea. Zalantzak sortzen dira bestelako plastikoak bereizteko eta errefusara botatzeko. Beraz, datu hauek hobetzeko asmoz, ontzi arinetara bota behar ez diren hondakinak ezagutzen
erakusten jarraitu behar dugu.
Udalaren partetik eskerrak eman nahi dizkiegu era egokian hondakinak birziklatzen eta organikoa konpostatzen duten familiei eta herritarrei, horrela jarraitzeko animatuz. Aldi berean, zailtasunak, zalantzak, gogo ezak
edota desegoki egiten dutenei, gurdi honetara igotzeko eskatzen dizuegu, gure aldetik dauzkagun informazioa,
formakuntza tresnak eta esperientziak zuekin partekatzeko. Horrela, hondakinak ongi kudeatzen dituztenen
lana ez da zapuztuko, Ingurugiroari zor dioguna kitatzeko gure alea jarriko dugu eta osasuntsuagoak izango
gara.
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Altzo Motzean
Azken Muga egitasmoa (2016ko uda-udazkena)
Azken Muga egitasmoaren ikurra aulki erraldoi bat izan zen iazko uda-udazken partean. Amezketan bizi den Guillermo Olmo artista
bizkaitarrak egin zuen, eta bera da Azken Mugako bultzatzaileetako bat. Arte eta kulturaren bidez bi aldeak elkarrekiko harremanetan jartzea zen helburua. Horrela, erakusketa ugari antolatu zen Zarateko eraikinean. Egitasmoaren kokalekua Zarate izan zen
eta gehienak bertan burutu ziren. Izan ziren, eguraldia medio, herrietan egindakoak ere. Inaugurazioarekin eman zitzaion hasiera
uztailaren 12an. Herri Kirolak eta Jazz kontzertua etorri ziren segidan. Ote-jotze saioa eta erromeria egin ziren Betelun abuztuaren
20an. Irailean, beste lau ekitaldi izan ziren: errezitaldia, musika eta olerkiak uztartuz; Mikeleteen inguruko erakusketa, bertso saioa
Altzon eta Et Incarnatus Orkestraren emanaldia Zarateko pagadi batean. Amaitzeko, garoa ebaki eta meta-garoan bildu eta jaso
zen ebakitakoa.

Inaugurazio eguneko argazkiak (2016-07-12)

Inaugurazio eguneko argazkiak (2016-07-12)

Ote-jotzea eta erromeria (2016-08-20)

Ote-jotzea eta erromeria (2016-08-20)

Bazkaria eta bertso-saioa (2016-09-18)

Bazkaria eta bertso-saioa (2016-09-18)

Et Incarnatus Orkestraren kontzertua (2016-09-24)

Garo meta eta dantza (2016-10-22)
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Herriko emakume
gazteok prest!
Altzoko neska gazte taldea

2

016an 427 biztanle ginen Altzon, horietatik 207 emakumeak, eta datua 15-25 urtekotara mugatu ezkero 30.
Beraz, 2016an Altzon bizi ginen emakume gazteak 30
ginen. Emakume guztiak ezberdin. Emakume ugari gogoz,
askatasunez amesteko. Emakume anitz mundu parekide
baten bidean lanari ekiteko.

Aurrerapauso batzuk eman dira parekidetasunerako bide
honetan historikoki. Baina, oraindik beste urrats ugari eman
beharko ditugu gailurrera iristeko, oraindik emakumeak zapalduak baikara sistematikoki. Horretarako, prest egon nahi
dugu, horretarako prest egon behar dugu. Noski eta Altzo ez
da salbuespena. Udalak fokua gazteongan jarrita, laguntza
moduan, “Berdinbidean” proiektua jarri zuen martxan. Horrela, Josebe Iturrioz eta Kattalin Minerrekin elkartu ginen
igande goiz batez. Hasiera batean, parekidetasunerako bide
hau Ikaztegietako gazteekin elkartuta egitea zen asmoa, baina bi herrietako errealitatea oso ezberdina zela ikusi genuenez, bakoitzak bere aldetik egitea erabaki genuen.

Josebek eskainitako formakuntzara emakume gazte
asko agertzen ginela eta hau lantzeko gogoa genuela ikusita, 15-25 urteko emakume gazte batzuk, elkarretaratze
horietatik kanpo, gure artean biltzen hasi ginen. Lehenengo
egin genuen gauza elkar hobeto ezagutzea izan zen, eta han
geunden guztiok iritzi ezberdinak genituen arren, finean denok borroka berdinaren parte ginela sentitu genuen, borroka
feministaren parte. Konfiantzazko giroa sortzea lortu genuen
gainera, eta oso gustura sentitu ginenez gehiagotan geratzea erabaki genuen.
Gure arteko geldialdi horietan, funtsean, adin eta inguru
antzekoa dugunez, eguneroko bizitzan izaten ditugun esperientzia zein eraso matxisten kontakizunak elkarbanatzen
ditugu. Horiei nola aurre egin hitz egitea eta gertakari isolatuak ez direla ulertzea, norberaren ahalduntze prozesuan
ezinbesteko elementu direla uste dugu, eta helburu
na-

gusia
emakume gazteon ahalduntzea denez, horretan
zentratzen gara.

Horrez gain, botere harremanak saihesten saiatu gara,
eta horretarako adinari garrantzia kentzen. Izan ere, denok
hausnartzeko eta iritzia emateko gaitasun berdina dugula
uste dugu.

Bestalde, herriko beste emakume batzuk ere kontu honetan interesaturik zeudela eta, elkarlanean zerbait antolatzea
aberasgarria izango zela iruditu zitzaigun, eta udaleko ordezkari bat, herriko zenbait emakume eta gure taldeko beste
zenbait gazte elkartuta “elkargunea” izeneko topagune bat
antolatu genuen herritar ororentzat. Adin eta egoera ezberdineko emakumeak bildu ginen eta gaur egungo zenbait
kontzeptu eta egoeren inguruan hausnartu genuen (beti ere
parekidetasunaren ingurukoak), belaunaldi eta ikuspuntu ezberdinak elkartuz. Horrela bada, talde txikiak egin genituen
aniztasuna zainduz, eta talde bakoitza mahai batean eserarazi. Mahai hauetan jateko zer edo zer egoteaz gain, esaldi batzuk zeuden, eta horien inguruan eztabaidatu genuen
hasiera batean. Amaieran ordea, borobil handi batean jarri
ginen, eta iritzi guztiak elkarbanatu. Sortu ziren eztabaidak
ez ziren makalak izan, eta zer pentsatua eman zigun bat baino gehiagori, beraz ekintza arrakastatsutzat jo eta aurrerago
errepikatzea erabaki genuen.
Aurrera begira jarrita, neska gazteok herriko beste
emakumeekin elkarlanean gauzak egitea oso garrantzitsua
dela uste dugu, baina baita gure gazte identitatea mantentzea ere. Horregatik, gure neska gazte taldeak ibilbide propioa egingo du eta gure ahalduntze prozesuan murgilduko
gara. Baina bien bitartean, herria ikuspegi feminista batetik
aztertzen, hausnarketara bultzatzen eta eraldatzen jarraituko
dugu, bai Altzo eta baita altzotarrak ere astinduz. Gure borroka hau besteak bezain zilegi baita.

Gora borroka feminista!
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Paisaiaren eraldaketa,
espezieen aldaketa
Mikel Olano

A

ltzon, Euskal Herriko herri gehienetan bezala paisaia poliki-poliki aldatuz doa. Basoaren azalera gorantz doa eta
landa zabalarena, berriz, behera. Garai batean herritar
gehienak baserritik bizi ziren eta belardiak eta soroak ezinbestekoak zituzten bere jarduera aurrera eraman ahal izateko.
Orain baserritarrak galzorian ditugu eta basoa apurka-apurka
landazabalaren lekua hartuz doa.
Hau prozesu naturala da. Ez dezagun ahaztu landazabalak
gizakiak eraldatutako eremuak direla. Kontutan harturik ze latitudetan bizi garen hemengo azken estadioa (climax-a) basoak
dira.
Esan bezala hemengo belardi eta soroak gizakiak sortu zituen orain dela urte asko nekazaritza jarduera aurrera eraman
ahal izateko. Gauza da nahiz eta eraldatuak izan bioaniztasun
aldetik begiratuta oso habitat aberatsak direla. Hauek galduko
balira beraiekin batera espezie pila bat galduko lirateke, baserritarra barne.

Goazen orain, urte ezberdinetako, Altzoko hainbat argazki
ikusi eta aztertzera. Bertan ikusiko dugu aipatu dudan paisaiaren eraldaketa hori.

Orain dela ez hainbeste denbora, 1955. urtean adibidez,
Altzon garia ereiten zen. Sororik onenak horretarako erabiltzen
omen ziren. Hasieran, haietan igitaiez mozten omen zen garia. Dena sortetan txukun-txukun pilatu ondoren, garia bildu eta
Otsaingo errotara eramaten omen zuten ehotzera.

Ederki gogoratzen naiz attezanak mutil kozkorra nintzenean
nola esaten zidan garia moztera joaten zirenean galeper kumeak topatzen zituztela gari tartean. Harrapatu eta nola sartzen
zituzten kaiolan. Begien aurrean daukat oraindik gure etxean
zen kaiola altu hura, bobeda formako gainaldearekin eta alanbre txuri berdeak zituena. Zergatik kaiola altua eta gainaldea
bobeda formakoa? Ba, galeperrek salto egiten zutelako eta
kaiola txikia izan ezkero buruarekin goia jo eta hil egiten zirelako.
Galeperrei poxpoliñ ere deitzen zioten beren kantua zela
eta. Poxpolin.. poxpolin… poxpolin... Eperrak ere izaten omen
ziren orduan gurean.

Garia egindako soro haietan gero, arbia ereiten zen, negurako bazka izateko. Arbi sail handiak izaten ziren. Negu partean
ohikoa izaten zen hegaberen banda handiak etortzea soro
horietara. Beste hainbat espezie ere azaltzen ziren, adibidez,
frankoliñak (atalarrak).
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Mirotz zuriak (gabirai zuria,
bertakoentzako) soroak eta belardi zabalak baxu-baxu hegatzen zituen zer harrapatuko...

Erbiak ere orain baino ugariagoak ziren. Ba omen zen
Artzaunen “Motte” izeneko erbi zakurra. Oso ona eta trebea
omen zen. Berarekin erbi mordoa botatakoak ba omen ziren
Altzoko lurretan. Orain ez da erreza gurean erbirik ikustea.
Aldiz, basurderik ez zen gurean garai hartan. Gogoratzen naiz nola ikusi zuten Artikutzako putzuan (Goizueta)
basurde talde bat. Garaiko periodiko eta hedabide guztietan
eman zuten kriston notizia balitz bezala. Katagorri bat ikustea ere nobedade handia zen garai hartan.

bertan daukagu kumagile bezala. Nork esan behar zuen
Gipuzkoako lurraldean iazko denboraldian 1000 basurdetik
gora ehizatuko zirela? Eta orkatzak? Edozein bazterretan
ikus daitezke oreinen lehengusu txiki hauek.

Gatozen orain egungo argazkira. Oraindik belardiak eta
zelaiak ikusten dira baina garbi ikusten da zuhaitzak nagusitzen ari direla. Pendizetan zuhaixkak ateratzen ari dira. Sastrakadiak gero eta handi eta ugariagoak dira...

Argazkiak aldatzen joan diren heinean ikusi dugu espezieak ere aldatzen joan direla. Badakit beste hainbat arrazoi ere egon daitezkeela espezieak habitat zehatz batetik
desagertzeko. Dena dela, eremuen eraldaketa fisikoa funtsezkoa da zeregin horretan.

Non dira garai bateko galeperrak? Bakarren bat kantuan
entzuten dudanean bihotzak “jirabuelta” ematen dit. Non dira
hegaberen banda handi haiek? Eta mirotz zuriaren hegaldi
baxuak... Eta tortola europarrak? (ez orain bazter guztietan
ikusten diren tortola turkiarrak).

Erbiak ere soilik mendiko goi larretan topatzen ditugu orain. Aldiz basoko espeziek nabarmen egin dute goraka. Okil
mota ezberdinak ditugu inguruan. Okil txikia, Okil handia,
Okil berdea, Okil beltza...
Hainbat harrapari ere ugariak dira, esaterako Zapelatza. Katagorriak etxe inguruan dabiltza intxaur eta urrak
janez. Garai batean soilik pasean ikus zitekeen pagausoa

Zein da argazki aberatsagoa, lehengoa edo oraingoa?
Biak dira aberatsak. Seguraski, espezie kopuruari dagokionez, orain espezie gehiago ditugu. Dena den, bi argazkiak
gorde eta zaindu behar ditugu. Belardiak, soroak, zelaiak,
arriskuan ditugu eta beraiekin batera arriskuan dira bertan
bizi diren espezieak. Hor daukagu erronka. Bi argazkiei eutsi
behar diegu. Ez daitezela gure baserritarrek azken ”mohikanoak” bilakatu.

Ea lortzen dugun basoa eta landazabalaren arteko oreka
mantentzea. Nahiz eta guri iruditu hau gauza arrunta dela,
ez da horrela. Mosaiko berde hori ez da toki askotan ematen. Toki batzuetan baso eremu ikaragarriak dituzte. Beste
batzuetan zelai ikusgarriak. Biak batera ikustea ez da hain
erraza.
Ez ahaztu, zenbat eta bioaniztasun handiagoa, orduan
eta aberatsagoak garela.
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Bidaia, aitzakia;
hezkuntza, helburu
Nerea Laso

E

txekoei azken urduritasun muxuak, emozioz betetako
besarkadak. Urtarrilean motxila ilusioz, gogoz eta energiaz bete eta Perurantz abiatu ginen; beno, eta urduritasun eta beldurrez ere beteta geundela ezin ukatu. Akaso
ordura arte bizitako esperientziarik sakonena bizitzear nengoela banekien, abenturaz betetako esperientzia.
Peru herrialde anitza da, koloretsua. Lehen hilabetean
bere txokoak ezagutzen ibili ginen, batetik bestera. Mendi altuenetatik hondartzara, oihanetik desertura, hiri handienetatik
herrixka txikietara, luxuzko zonaldeetatik inguru xumeetara.
Herrialdeko txokoak ezagutzeaz baino haratago, gehien bete
ninduena etxean bezala sentiarazten ninduten bertako pertsonak ezagutzea izan zen. Merkatuan goizean goizetik sukaldari gisa lan egiten dutenak, irribarre batez kalean agurtzen
zaituztenak, kaleko fruta saltzaileak, kartoizko kaxak sormenez erabiliz kalean jolasten duten haurrak, baita herrialdeko
xelebrekeri eta ohitura guztien berri ematen dizutenak ere.

Dagoeneko erritmo peruarrean murgilduta geundela,
azken bidaia zain genuen, denetan bereziena. Hilabete batzuetan gure bizilekua izango zen Tarapotorantz abiatu ginen,
Amazonasekin mugan dagoen hirirantz. Beroagatik sortutako
izerdi tantek esnatu ninduten amets hartatik, ingurukoen mugimenduek iristear geundela adierazi zidaten. Autobuseko leihotik begiratu eta orduan ulertu nuen zergatik deitzen dioten
“La ciudad de las palmeras”. Inguruko bi eskola publikoetan
praktikak burutzeko proiektu batean parte hartzaile izan ginelako joan ginen bertara. Bidaia, aitzakia; hezkuntza, helburu.

Burua hotz mantentzen saiatzen nintzen eskolatik desfilatzera behartzen genituen sei urteko neskatilekin, edo aurreko
eguneko goizetik ezertxo ere jan gabe egoten ziren haurrekin, baita eskolara joateko ordu eta erdiko bidea oinez egiten
zutenekin. Militarren gisan banderari abesten genionean, zer
esanik ez. Baina, goizeroko besarkadek, ikasle bakoitzaren
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indar eta bizi gogoak, nahiz txikitxoenen irribarre
lotsatiek bihotza
goxatzen zidaten, bihotza berotzen zidaten.
Burua hotz eta
bihotza bero.

Ameslaria
naiz, amesgilea,
amestia.
Duela urte batzuk,
mundu justuago
batekin
amets
egiteak hezkuntzan sinestera eraman ninduen. Umeak etorkizuna ez, orainaldia direla aldarrikatuz. Beste behin, haurrek
helduoi zer esan eta erakusteko asko daukatela sentitu nuen
Tarapoton. Obretan dagoen mundu hau, batzuetan, inozentzi
begiradaz aztertzea hobe dela ikasi dut. Oztopoen aurrean
ez itotzen erakutsi ninduten, edalontzia erdi betea ikusteak
aurrera egiten laguntzen duela. Bizitza zoriontasunez bizitzeak merezi duela; etorkizunean pentsatu ordez, orainaldia
bizi behar dugula. Helduon konplexutasunak baino indar gehiago duela, sarritan, umeen sinpletasunak. Munduko beste
tokietatik, askotan, presente ez dugun herrialde bateko zonalde txiki bateko txikitxoenek bizitza aldatu zidatela esatera
ausartuko naiz, txikitasunean handi!
Ordura arte bizitako esperientzia sakonena bizi nuen,
abenturaz betetako esperientzia. Apirilean motxila bizipozez,
energiaz eta indarrez bete eta bueltako bidaia prestatzen hasi
ginen, beno eta, gehienbat penaz nahiz tristuraz ere bete
nuela ezin ukatu. Agur horretan ere, etxekoei azken urduritasun muxuak, emozioz betetako besarkadak.

Xabier Amuriza eta
Altzoren arteko
katebegiak
Manu Olano

E

uskal Herriko txapeldun zela etorri zen lehendabiziko aldiz Altzora
Xabier Amuriza 1983. urtean. Urte
horretan ospatu zen gure herriko frontoian
lehenengoz sei bertsolariz osatutako jaialdia. Beraz, laster beteko dira 35 urte hori
gertatu zela.
Xabier Amurizak kantu lagun izan
zituen Jon Lopategi, Imanol Lazkano,
Lazkao Txiki, Sebastian Lizaso eta Anjel
Mari Peñagarikano. Herritar bat baino gehiago gogoratuko da orduko irudiaz, sei
bertsolari handi oholtza txiki baten gainean. Garai hartan Altzoko frontoian ez
zegoen gaur egun dagoen argi indarrik eta
okasiorako, eskailera luze batean zintzilikatutako bonbila triste batek, egiten zuen
ipurtargiaren antzeko argiaz baliatzen ginen. Eskerrak jendearen begietan oholtza
gaineko bertsolariek dezentez argi handiagoa egin zutela. Sekulako jendetza bildu zen frontoian eta giro aparta sortu zela
esan behar dugu. Benetan arrakastatsua
suertatu zen bertso jaialdia.
Altzotarren
gogokoa
izan
nonbait Xabier
Amurizaren
bertso jarduna
eta sei urtez
jarraian
izan
genuen
gure
artean. Sei urte
hauetan punta
puntako bertsolariak izan zituen
Siestaria-1987
kantu lagun. Urtero etortzen zen
bertsolari berriren bat Altzora eta horrela
1984. urtean Millan Telleria, 1986. urtean

Andoni Egaña eta Mikel Mendizabal eta
1987. urtean Jon Sarasuarekin kantatu
zuen.

Ur aparretan
ibili besterik ez
zuen
garaian,
beste bide batzuk frogatzea
nahiago
izan
zuen Xabierrek.
Nonbait ez zitzaizkion gehiegi
gustatzen garai
hartako
jaialdi
Amuriza-Sarasua erraldoiak
eta
koplatan (1991)
bide propioa garatzea pentsatu zuen. Xabierrek, saio integralak deitu
zien eta gai jartzailerik gabe, saio librean,
bi bertsolariren jarduna zuen ardatz bere
bertso molde berriak. Altzon ere izan genuen aukera saio hauek entzuteko. Lehenengoa, 1990. urtean, herriko jaietan,
Millan Telleriarekin batera kantatu zuen
Xabier Amurizak herriko plazan.
Hurrengo urtean ere etorri zen Xabier
Amuriza Altzora formato berean kantatzea. Kasu honetan Jon Sarasua izan
zuen bertso lagun eta herriko jaietan eta
plaza jendez gainezka zegoela egin zuten
beraien ahalegina.

Bost urteko etenaldiaren ondotik,
1996. urteko urriaren 20an itzuli zen berriro Altzora Xabier Amuriza. Oraingoan
Imanol Lazkanorekin batera, herriko jubilatuen egunean kantatu zuen Segoretxe
jatetxean.

Xabier Amurizak arreta eta mimo
handiz aztertu ditu hainbat bertsolariren
lanak. Besteak beste, Xalbador eta
Lazkao Txikiren bat-bateko bertso jardunak izan dira Xabierrek aztertu dituenak.
1999ko abenduaren 18an, Elordi Elkar-

tean, “Lazkao Txiki, bat bateko sorgiña”
deituriko emanaldiaren bidez, Lazkao Txikiren bertso esanguratsuak Xabier Amurizarengan sortu zuten miresmena ezagutzeko aukera izan genuen altzotarrok.

Hamabi urte zeramatzan Xabierrek
herriko jaietan, frontoiko bertso jaialdian
kantatu gabe eta 2000. urtean itzuli zen
berriro Altzoko jaialdira. Kantu lagun izan
zituen Andoni Egaña, Jexux Mari Irazu,
Imanol Lazkano, Maialen Lujanbio, eta
Xabier Silveira.
Bost urte beranduago, 2005. urtean
ere Altzoko jaialdian izan zen Xabier Amuriza. Orduan, Amets Artzallus, Jexux Mari
Irazu, Anjel Mari Peñagarikano, Maialen
Lujanbio eta Jokin Sorozabal izan zituen
kantu lagun.

Aurrez eskaini zigun Lazkao
Txikiri buruzko
bertso
antologia eta 2012ko
abenduaren
22an, Xalbadorri
buruzko antologia eskaini zigun
lehenik Udaletxeko ganbaran.
Xalbadorrek
Esperantzarako
bat-batean kanArrazoiak (2005)
tatu zituen bertsoak entzuteko
aukera izan genuen. Xabierren ustez, eta
baita ere beste askoren iritziz harrigarria
da Xalbadorrek 1967ko txapelketan egin
zuen lana. Bertsolaritzaren gailurrean
jartzeko modukoak direla esan zigun Xabierrek, Xalbadorrek Uztapiderekin buruz
burukoan kantatu zituenak.

Bigarren zatian, Elordi Elkartean, Xalbadorrek jarritako bertsoen artetik Xabierrek aukeratutako bertso batzuk kantatze-
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ko aukera izan genuen bertara afaltzera
hurbildu ginen guztiok.

Xabier Amurizak 1980. urteko txapelketan bertso gogoangarriak kantatu zituen
“Aita” gaia emanik. Besteak beste, esan
zuen “aukera eder hau izango zenik ez
nuen asko espero”. Ba, horixe etorri zitzaigun burura altzotarroi, jakin genuenean bere bertso emanaldien amaiera Altzon izango zela. 2016ko apirilaren 29an,
izan zen egun seinalatua.

Arratsaldeko 19:00etarako udal aretoa
jendez gainezka zegoen eta aukera paregabea izan genuen bere solasaldia entzuteko. Komunikatzaile bikaina izaki, aho
zabalik utzi gintuen behin baino gehiagotan, bere gaztaroa deskribatu zuenean.
Bere ahotik entzun genituen Zamorako
kartzelaldiko gora-beherak. Han sortu zituen bertso ezagunak kantatu genituen.
Bera izanik bertsolaritzaren aro berriko iparra, aipatu zituen bere jardunak inguruan sortzen zituen iritziak eta bizi izan
zituen sentimendu gazi-gozoak. Baina,
Xabierrek gauzak garbi zituen eta berak
ikasi eta landutakoa erakusteko asmo
irmoa zuenez, Bertso Eskolak sortzeko
egin zuen ahalegina azaldu zigun. Nola
ez, galdetu genion nola ikusten zuen gaur
egungo bertsolaritza eta baikortasunez
erantzun zigun. Hori esanik, aipatu zigun
zalantza gehiago omen zituela euskararen etorkizunari buruz. Zinez ederra iruditu zitzaigun Amurizak udal aretoan eskaini
zuen solasaldia.
Udal aretoko solasaldia amaitzeko,
elorri beltzez eginiko makila bat oparitu zion Lurdes Muruak. Xabier, hasi zen
elorriaren arantza begiak kontatu nahi-
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rik, baina asko samar izanik, eta uneko
emozioa tarteko, kontatu gabe utzi zituen.
Esan zigun kontatuko zituela eta ez zekiela zer esan nahi zuten hainbeste arantza
begiek, edo igarotako urteak edo geratzen
zaizkionak. Esan eta izan, kontatu zituen
nonbait arantza begiak eta 100 juxtu alajaina!
Solasaldia amaitu eta bildu ginenon
artean argazki historikoa atera genuen.

Gozatu bat hartua genuen eta oraindik
bigarren zatia falta zitzaigun. Afari eder
baten bueltan, Elordi elkartea leporaino

bete zen. Afaria aurrera zihoan eran hasi
ziren Xabier eta Miren Amurizaren arteko
bertso saioa prestatzeko ahaleginean.
Jendearen aurpegietan nabari zen unearen garrantzia eta emozioen intentsitatea.
Dena prestatutakoan, entzuleen isiltasunak bide eman zion Xabier eta Mirenen

bertso jardunari. Saio ederra egin zuten
Xabierrek eta Mirenek.

Bertsolariei atseden pixka bat emateko, bertara hurbildu ginenok, Xabierrek
idatzitako hiru abesti ezagun kantatu genituen eta berriro kantura aita-alabak. Bigarrena ere saio bizia eta ederra izan zen.
Amaiera hunkigarria egin zuten 6 puntuko
bertsoak kantatuz. Beti ohi den moduan
agur banarekin eman zioten errematea.
Xabierrek, ordea, bazuen gordeta azken
sekretu bat eta, denon harridurarako “Lurra” abestu zuen, baina nola abestu or-

dea! Jendea zutik, ordurako gorrituak genituen begiak, eta eskuak gorritzeari ekin
genion. Luzea, oso luzea izan zen txalo
zaparrada.

Xabier Amurizak bertsolaritzari egin
dion ekarpen oparoa kontuan izanik, Euskal Telebistarako ekoizten den Hitzetik

Hortzera saioan, tarte berezi bat eskaini
nahi izan zioten berari. Apirilaren 16an
ikusi genuen saio hori eta altzotar bat
baino gehiago ohartuko zen moduan,
bertako zenbait irudi gure herrian grabatutakoak ziren. Beraz, jakin behar duzue
2017. urtean ere izan dela Xabier Amuriza Altzon.
Hauxe izan liteke Xabier Amurizak
orain artean gure herrian egin duen ibilbide eta ekarpenaren lekukotza.
Lehen ere esan
dugu Xabier Amuriza berritzailea
izan dela, baina
ez hori bakarrik,
sormenean anitza
eta aberatsa izan

da. Altzori eskainitakoa adibide txiki bat
besterik ez da, eta ederki frogatzen du
esandakoa. Zorte handia izan du Altzok
Xabier Amurizarekin eta eskerrak eman
besterik ez daukagu.

Bukatzeko, elorri beltzaren 100 adarbegien erreferentzia hain deigarria izanik,
jauzi txiki bat egingo dugu adarbegietatik
katebegietara bi hitzen hoskidetasunaz
baliatuz. Ez dugu uste Xabierren sormen
lanak erretretarik hartuko duenik eta jarraipena duen heinean, Altzo eta Xabierren arteko katebegiak ez duela etenik
izango aurreikusi liteke. Ea egia den eta
luzaro gabe berriro gure artean ikusteko
zoria dugun.

Oharra: Idatzia prestatzeko Xenpelar
Dokumentazio Zentruko artxiboa, Felix
Irazustabarrena eta Ohiana Aranbururen laguntza eskertu behar dugu. Baita
ere Jexux Muruaren artxiboa eta Antton
Iztuetaren argazki, audio eta bideo muntaiak.

QR
kodea:
zure
mugikorrak
QR-irakurlea badu, entzun eta ikusi
dezakezu.

Miren eta Xabier
Amuriza (2016)

17

Altzoko Bat zuk
A

urten ere herritarrek, udalak eta aek-k indarrak batu ditugu Altzon euskarari bultzada emateko. Badakigu esfortzu
handia izan dela, baina gutxi batzuek bat egiten dutenean
gauza handiak lor daitezkeela ere badakigu.
Astero biltzen gara iluntzetan liburutegian, bertan gure eguneroko gauzak, nahiak, planak eta desioak konpartitzen ditugu eta
nola ez, euskaraz gozatzen dugu. Noiz behinka pintxo lehiaketak
antolatu ditugu eta itzelak izan dira, pintxo ikaragarriak dastatu
ditugu. Korrika ere egin dugu eta herritarrekin batuz primeran pasatu dugu, abestu dugu eta hunkitu gaitu.
Hizkuntzaren malabarista guztioi eskerrak eman nahi dizkizuegu eta bide batez denon artean euskara bizitzen eta euskaraz gozatzen jarraitzeko laguntza eskatu nahi dizuegu, izan ere, gurekin
euskaraz egitera animatu nahi zaituztegu. Inoiz agortzen ez den
altxorra dugu euskara, baina gure baitan dago, beraz, erabili eta
atera dezagun euskara plazara!
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Finlandiako hezkuntza
eta aurora borealak

Aintzane Galarraga Lizarazu

A

buztuaren 22an hartu nuen hegazkina Finlandiara, bertan lau hilabete igarotzeko asmoz. Bertako aireportura iritsi ondoren, autobusa hartu eta handik bi ordura
zegoen herrira hurbildu gintuen, Turku izenekora. Bertan egin
nuen nire egonaldia, Finlandiako hego mendebaldean kostaz
inguratua dagoen herrian. Esan bezala, bertako ikasle batzuk,
Turkuko autobus geltokitik gure pisura gerturatu gintuzten.
Ikasle pisu bat egokitu zitzaigun eta beste neska eslovakiar
batekin bizitu nintzen. Zorionez, oso harreman ona genuen
eta hori sekulako abantaila izan zen. Gure auzoa “Varissuo”,
zentrotik 6 kilometro eskasera zegoen, beraz, autobusa ezinbestekoa zen guretzat, nahiz eta, jende askok bigarren eskuko
bizikleta erosi zuen. Auzoa urrun bazegoen ere, bazuen benetan ederra zen laku bat eta sarritan joaten ginen ilunabarra
ikustera edota neguan, izoztua egoten zenez, patinatzera.

Finlandia hautatzearen arrazoi nagusia bertako hezkuntza
izan zen, ospe handia baitu bere emaitzengatik eta irakaskuntza ikasten ari naizenez, ezinhobea zen aukera hori bertako hezkuntza gertutik ezagutzeko eta aztertzeko. Oraindik
aipatu ez badut ere, Erasmus programaren bidez joan nintzen,
eta ondorioz, nire ikasketak bertan gauzatu nituen. Nire egunerokoan, goizak unibertsitatean edo praktikak egiten nituen
ikastolan igarotzen nituen. “UniversityofTurku” izena zuen unibertsitateak eta bizi nintzen etxetik 25 minutura zegoen autobusez, beraz, goiztiar ibili behar izaten genuen klaseetara
ailegatzeko. Praktikak egin nituen eskola, berriz, bizi nintzen
auzoan zegoen. Eskola internazionala zenez, orokorrean kla-

seak ingelesez izaten ziren eta eskola horrez gain, DBH-ko
zein behar bereziko eskola finlandiarrak ikusteko aukera izan
genuen.

Baina, ikasteaz gain zertxobait ere bidaiatu genuen. Inguruko zenbait herri txikitan egon ginen eta bat aipatzeko,
gure bertako lagun baten “cottage” delako etxetxo batean igaro genuen asteburua. Leku paregabea zen, naturaren erdian
geunden, laku batek inguratuta eta euren ohiturak ezagutu eta
probatu genituen; sauna eta ondoren bainua lakuan, bertako
janaria… Horrez gain, Finlandia inguruko lurraldeak ere ikusteko aukera izan genuen, Errusia, Suezia, Estonia…

Abendu amaieran, bisitatu gabe utzi ezin genuen lekura
joan ginen, Laponiara. Leku ikusgarri bezain hotza, Rovaniemira iritsi ginenean termometroak zero azpitik 25 gradu markatzen zuen. Hala eta guztiz, hotzak ez gintuen kikildu eta
kanpoko jarduera piloa egin genituen, esaterako, husky-ekin
safaria, iraupeneko eskia, basotik zehar aurora borealak ikusteko ibilaldia, Noruegako fiordoetara…

Lau hilabeteak ezin bizkorrago pasa zaizkit eta benetan
bizipen gogoangarria dela esango nuke, leku berri batek txoko
polit asko eta jende ugari ezagutzeko aukera ematen baitu;
gauzak egiteko modu ezberdinak ikusteko beta ematen dizu.

Noizbehinka gure habitik ateratzea,
ziur guztioi ongi datorkigula!
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Emakumeon bizimodua zenbateraino aldatu den neurtzeko geure adinekoen
bizipenak termometro. Gure gizartean azken urteetan eman diren aldaketen
hurbileko testiguak izan dira. Bere bizimodua Euskal Herriko historiaren
zati garrantzitsua da, landa eremuko emakumeen historia alegia.

M

Itziar Carabelos
artxoaren 8a aitzakitzat hartuz, Altzoko ama-amonek Batzarremuinoko jubilatuen txokoan muturra
sartzen utzi digute eta berriketaldi benetan interesgarria eta dibertigarria oparitu
digute. Askatasunez mintzatu dira hainbat
pasadizo, gogoeta eta iritziak partekatuz.
Mahaiaren inguruan Berakoetxeko Joxepa Gorostidi, Artzadungo Joxepa Jauregi,
Toki Alaiko Juanita Luluaga, Elizaldeko
Xalome Saizar, Etxeluzeko Maria Amondarain, Bordaberriko Milagros Irizar, Jauregiko Anttoni Artola, Kontsejuko Ana Mari
Olazar eta Behekoetxeko Puri.

Urtero bezala aurten ere Altzon
Martxoaren 8an emakume langilearen eguna ospatu da

J: Guk ospatu deu behintzat!
P: Gizonak protestan daude baina ordu
gehienak guk pasatzen ditugula nik ustet,
Jesus!, goizen, eguerdin, gauen, egun
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guztitan ... Ordu asko
S: Urten egun bat bakarrik ez, gehiotan
goatu behar litzake lan hori baino ez da
goatzen.
P: Bueno gizonai re berea. Haiek egin beharko lueke egun bat, baino beaie ez zaie
holako gauzak sortzen, emakumek izaten gea gehienak organizatzen ditugunak
gauz hoiek ezta? Batzuk esaten due, eta
gizonak zer? Ba bueno, gizonak egin zazue zuek-e. Baina ez die ausartak, gauz
hoik preparatzen. Asi ke, nei iruitze zait
beharrezkoa dala egun bat emakumek
denak alkartuta ospatzeko.

Gaur egun Unibertsitatean emakume gehiago dago gizonezkoak
baino, zuen garaiean nolakoa zen
emakumearen heziketa?
P: Ezautu re ez gendun in guk unibertsitatea. Inguruan ez gendukan inor unibertsitatera joaten zena.

A: Eta bestelare zer? Behin beatzi urte
bazinuzen, irin itzulea o lanea. Dotrinea
bai, apaiza etortzen zan ta, hure dotrina
ematea etortzen zanen haren atzetik seika dotrinea, ta bukatzen zanen etxea, patata ittea eo irin itzulea eo... Egualdi txarra
baldin bazan eskola, ona baldin bazan
baserriko lanak ittea. Gero hamalau urtekin zea ateratzen, zertifikadue, aparte ibili
nintzen ni.
S: Bai, lehen hala izaten zan. Ni eskola
oso gutxi etorri nintzen.
M.I: Nik atera nun hoi, zertifikadue.
P: Baina Guk zaharragok ez, ezta mojatan, e etzuen ematen zertifikadue. Ni hamabi urte arte eta gehio ez.
A Jx: Kolegion eon nintzen ni. Bi urten
Zumaian, Las Carmelitas de la Caridad.
Ni Soldaduska inda nao!, soldaduska
emakumeekin! mojakin han, hamabost urtekin. Bi urte eondu nintzan.
P: Ameriketa juteko nik neukan kontratu

bat jaio behar zun ume bat hartzeko. Donostin in nun zertifikadue bai. Zien auxilio
sozialak pixkat, umea nola zaindu, txaketitak eta puntuk itten-e bai, sukaldeko
gauze batzutan-e bai. Hori in ziaten Benezuela juteako.
A Jx: Ordun mutilek ere ez. Ni goatzen
zait gure semek Alegiko eskolatik ateratzeko garaien nola maisuak deitu eta esan
zigun Batxileratoa jarrita zeola, “al acance
de todo talento normal, ahora una condición, que hay que trabajar” esan zigun eta
ordun mutila izan edo neska izan oportunidade hoi eman egin behar zitzaiela, bertatik berta zeola eta etzela gauze estraordinarioa, “talento normal”.
A: Baino lehen garai baten, ume asko
nola izaten zien behin hamalau urte ezkeo
lanea bialtzen zittuen.
S: Bestela morroiak eta euki behar izaten
zien ta etxekokin pasatzen baldin bazinen
morroik etzan behar ta.

J: Lanea o neskame.
S: Lanen aituz ofizioa ikasi. Maña bat mekaniko, elektrizista... maña bat onak badare tituloik gabe. Oain eskolatik ikasi behar
dian hoik, leheno lanetik ikasten zien gauz
hoik.
J: Lan einez ikasi, hoixe. Oain eskolan
ikasi eta praktiketa juteie, ordun bestela.

Eta emakumeek ikasten al zuten
ofiziorik?

P: Jostea ta batzuk bai. Ezkontzeako denak juten zien josten ikastea ta kozina.
Gehienak, bai.
A Jx: Bentaundira propio kozina ikastea
batzuk, ezkondu baino lehentxeo.
P: Jostea bai, mojata Alegin.
Gazte denboran zer egiten zenuten jai
egunetan Altzon? Nun elkartzen zineten?
B Jx: Tarteka jartzen zuen hor Seoetxen

musika ta. Igande batzutan izaten zan soinue.
P: Gu junda gero, hor frailetan bazeon
bailea ta dena. Nik ez nun ezagutu egia
esan.
A Jx: Ni behine ez naiz jun, behine!
B Jx: Jun bai, itten ginen gu, ikustea,
umek koskorrak zien garaien, umek hartu
ta...hor eoten zien bertsolarik, aizkolarik...
eta denak izaten zien.
S: Guk sala de fiesta frailetan gendun.
Asko zian Altzon han nobiok indakoak.
Asko! Igandero izaten zan aurrena bezperak lauetan eta gero dotrina ondoren,
tokadisko batekin eta lau plaka. Plakak
esaten zitzaion tokadiskon jartzen zien
borobilek. Hoik jarri eta hoik jira ta hoik
jira. Zumarragako trikitixa izaten zan. Mutilek pelotan eta neskak atzekalden dantzan
eta geo hola ezautu.
J: Iluntzealdea jungo zien neskana?
S: Bai ta gero zeon beherako etxe hartan
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taberna jarrita zeon.
B Jx: Frailek beak-e bai jarri zuen taberna.
S: Soziedade bat han ta bokadilloak izate
zian antxoak edo txorizonak.
Garai hartan gizartea oso araututa zegoen, ez al zuen inork egiten zenutena
kontrolatzen?
S: Apaizek! Atsaldeko seietako etxea
negun. Avemarie jotzeako etxea. Bijilatu
itten zigun apaizak, ilun bistan, argik itzaldu ta fuera! handik bialdu itte zigun. Beheko kruzea etorri ta frailen izkutun hor eon
da, Iskiñea ateatzen zan eta bulla in handik. Guk hamabost urte, hamazazpi, urte
haitan hala zan frailetan. Gero pixkana
pixkana galtzen juntzan. Hor, dozena erdi
bat urten holako asuntoa izan zan hor.
A: Ugarten-e bai hala zan. Avemaria ilun
bistan jotzen zuen eta etxea.
S: Bazan fraile bat, padre Karmelo eo,
hue librexego uzten zigun, baino padre
Sebastianek zuzen bialtzen zigun etxea e
Milagros? Amaaaa eta bijilatu itten ziguen!
J: Harek enbidi earra zeuken!!!
(Parrak)
S: Hoi negun, negun bai, bezperata juaten ginen baino udaran, belarretan izaten
zan lana, bakizu, baserrin lana egin behar
izaten zan ta bezperata ez bazinen juten,
gero dantza etzeukazun juteikan. Maiñat
aldiz bai negar earrak in nitxen!
Guk harea jun nahi ta! Egik diela, egik diela!
A: Bal dakizue nik ze itten nun? Estanpa
leihon jarri ebie itteko, jaietan ateatzeko!
(Parrak)

Garaiko ohitura zorrotzak

S: Familiakoren bat hiltzen zanen lutoa
jazten zan. Luton zeon garaien dantzaik
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etzan itten. Gure ama hil tzanen akabo
nere frailetako bueltak, gelditu zitzaizkiten.
B Jx: Ikusten bazizuen dantzan...!
S: Ta geo beste urtebete medioluto, beltza ta txurie. Nik in nun trajea pata de gallokoa grixe ta beltza, Xegundak josi ziten,
goatzen naiz ni. Txurie ta beltza eo grixe
ta beltza, medioluto.
J: Ze arropa izorratzek itten zien! Tintoreria ematen zien ordun, dena beltzez!
Alkandorak-e botoi beltxak!
Geo gabardina o txaketa baldin bazendun
besoan franja beltza, belarritakok e beltzak, dena beltza, hor etzeon besteik!
A: Ta gizona hiltzen bazitzaion, andrek be
denbo guztin beltza.
J: Hoixe. Mantaliñe beltz beltza, dena.
Juten al zineten Altzotik beste herrietara?
B Jx: Zinea ta, Tolosa.
S: Nik enbidia eukitzen nun zinea juteko,
baño ez nintzen juten.
A: Alegin bazan eta Tolosan lau o bost.
Gorriti, Iparragirre, Leidor eta Igarondo.
Ni neskame Tolosan eoten nintzen eta
handiken nobiokin jaietan juten ginen gu
zinea.
B Jx: Bai, Txaramatik barnaTolosako
Santa Marin ondon zeon Igarondora.
P: Trenen, eta zinetik ateatakon dantza
ittea Tolosako plaza zaharren.
A: Eta aizu, gure garaien zan Frontoia!

Tolosako Frontoian dantza izaten zan
igandetan, baina hue kriston pekatue zan!
J: Eta hure patu ez al zan in behar?
P: Oso ona eoten zan gaiñea.
A: Eta guri errealatu in ziguen entradak,
eta kriston pekatue ta sartu ez gu! Gu tontok giñela garai hartan! Esaiazu nei! Ta
sartu ez!
S: Eske hue zan ordun!

Nork esaten zun pekatua zala?

A: Ba apaizak. Konfesatzea jun behar
zendun da.
J: Apaizek! Hoi pulpitoa jun ta hola hasten bazan (kolpek mahia gainean), jendeai marka igual elizen. Aste santun eta,
ze ustezu?
A: Hola jo pulpitua, hola. Pekatuee! Inpernua jungo zeate! Jun behar izaten zan
sermoia aitzea eta gero han kaka baino
larrio, eozein zea re, amai txokolatea kentzea re pekatua zan!! Ëta hamabostean
behin konfesatzea jun behar zendun...
S: Astesantutan nobioa baldin bazeukazun, ezin zeukazun nobiokin ibiltzeik.
Umil asko etxea, mezetatik aterata. Geo
konfesatu beharra zeon eta... konfesatze
behar horrekin ba umil umil etxea jun behar. Zuk mutilai musua eman ziozula apaizai nola esan behar ziozun ba!? Eta esan
in behar ziozun bestela pekatue zan!
A: Eta gainea komunioa hartzea beti jun
behar zan. Geo kongregaziok eoten zien
eta eskapulariok eo jantzi behar zien, gero

kongregazioko zintek, geo medallek eo
bazien besteak!
J: Ta balsen arrapatzen baginun kongregazioko zinta gorrie o ze izaten zan?
A: Bai, gorrie eta gero kongregaziotikan
fuera.
P: Alegrin behin allatu zan momentu bat
denak zinta gorrikin ziela. Pekatua ein du
horrek!! Pekatue eo, musu bat eman diola eo balsen aitu. Holakoxek zien apaizek
ordun!
S: Gu Apaizan mende gure gazte denboran!

Lana etxetik kanpo egin dezue
inoiz ?
A: Ni neskame eta gero tabernan.
M: Nik Fabrensan bai. Ni Fabrensan eon
nintzen eta atera nintzen handik, ezkontzeko.
J: Ni neskame eon nintzen, Tolosan Ugarte relojerin, han.
A Jx: 30 urte baino gehion ibili nintzen
Altzotik Ordizia esnea partitzen etxez
etxe. Barriotan eta poligonotan hoitan bai,
aszensorek bazien, baino kalen dana eskailera! Ikeragarri ikasten da lan hortan,
ze hainbeste etxeetan sartzen zea! Sukaldeaino!
B Jx: Alegin, Txaraman, Amarotzen eta
Berazubin esnea partitzen.
P: Alegin ni re ibili naiz. Ematen nun esnea bai. Benezuela jun aurretik.
B Jx: Hau Benezuela jun zan urten ezkon-

du nintzen ni honen etxea ta ...
A Jx: El relevo
A: Ni aurrena eon nintzen Iruran neskame. Amonak jartzen zun jana eta guri
aparte jartzen zigun.
J: Neskantzako aparte?
A: Bai, ni eoten nintzen lo iten eta egunez beste neska bat etortzen zan, kriston
txaleta zan. Astelehenen jartzen zigun babarruna eta sobratzen zana jaso iten zun.
Astearten gainetik botatzen zun eta hue
jaten gendun, astezkenen sobratzen zana
gañetik botatzen zun eta hue ematen zigun guri, geo oilaskok eta barrun bakizu
errotak eta...haik ia usaia in arte euki frigorifikon eta haiek jartzen zizkigun guri.
P: Han aguantatu in zendun?
A: Hilabete bakarriken.
P: Ze jendea!!!
A Jx: Que discriminación!!!!
J: Hoik ez die ahazten eh? Hoi dek amona
eh!!! De armas tomar!
J: Eske leheno neskamek ala izaten omen
zien dena aparte jaten zuela. Nik beaiekin
jaten nun.
P: Guk jan oso ondo, oso ondo. Behin
goatzen naiz jun haragie erostea eta
esan zun “para el servicio me pones de
esto y para nosotros esto”. Haragi igualtsue eta esan nion, zergatik ai zea gehio
patzen? Zuena gehio patzen edo gurea
gutxi patzen? Handik aurrea, denak iguala
jaten gendun baino jana ondo, eta gainea
bere mesonerok eta bere kozinerak eta

hamazazpi lagun geunden etxe baten.
M.A: Ez nun holakoik euki nik. Neoni nintzen kozinera.
A Jx: Hau zeakin itten unan, Notariokin.
Hik ze usteen? ze otorduk eta!!!
J: Zu earki?
P: Bai, baino notariok baldinbauke amona
bat....!!!!
(Parrak)

Nola moldatzen zineten? Etxetik
kanpo lan egiteaz gain, etxeko pisua eramaten zenuten, seme-alaben eta gurasoen zaintza ere.
Emazte, etxekoandrea, ama...
S: Lehen, baserrin, gizonakin batea
kanpoa jun behar izaten zan, etxen etzan
eoten. Goizean heltzea jarri behar izaten
zendun eta baldin bazan soroa, ikuiluko
laneta, belarreta, garota... Dena etxetik
kanpo gizonekin lan in behar zendun zuk
han. Ta gero haikin batea etxea etorri eta
haik mahien eserita jarri eta tenedorea falta bazan e etzien altxako, gero jana jarri
behar ziozun. Emakumek baserrin ordun
lana asko ein behar izaten zun.
A: Uuuuu gizonezkok baino gehio! Bai!
Goizean jeiki eta andrek in behar zun behiek jetzi, jana eman, umek eskola bialdu,
esnek bialdu eta denak andrek in behar
zitun. Gero jun behar zun, bazkarie martxan jarri eta belarreta laguntzea eta gero
etorri eta bazkaria eman behar zien, eta
atsalden berriz haikin berriz belarreta.
S: Jesus Maria!!!
A.M: Ude ekarri, erropa garbitu, hoik denak re emakumen gauzak zien, emakumen kontuk zien.
P: Umea in da... umea hazi ta...Beak in
behar balue batez umeik!
B Jx: Ona tokatu zaie ta!
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Gaur egun amatasuna aukerazkoa
da. Emakumeak erabakitzen du
ama izan nahi duen, noiz, nola...
Zuek amatasuna betebehar bat bezala bizitu duzue?
J: Noiz izan familie? Hoi komerik!! guk ez
gendun holako oportunidadeik izan, larri
earrak pasa, jesuus!! hilekoa ez baldin bazan jeisten, madre mia!!!
S: Hilekoa zuzen etorriko al zan kaka
baino larriao. Etzan izaten ordun gaur
daukean zea.
B Jx: Ordun e izango zien batzuk.
J: Guk ez genekin behintzat.
S: Izango zien tarten ordun e baino, eskolan eta ibili zienak jakingo zuen, gu ez
bait ginen ibili.
A: Ordun ahatik ekartzen zituen hainbeste
ume, pekatue zalako. Obligazioa zan familie eukitzea!
Gure amak eta konfesatzea jun eta pekatue ta benga hala! hamar ume! eta beste
batzuk hamabi.
J: Gero telebisiok etzeon eta!
P: Pekatue eta zuk mantenduko al diezu?
Ikaztegietan bazan bat hamazazpi zitunak, hamasei mutil eta hamazazpigarrena
neska.
A: Bai, baino pekatue zan. Eta han bazan
hogeita ez dakit zenbat izandakoa, hildakok eta denak.
M.M: Hogeitazortzi izan zitun bai, abortok
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eta denak bai, hogeitazortzi.
J: Jesus, maria ta jose, hoi bai geo!!!
M.M: Harei e frailek hala erakutsiko zien!
S: Hoi ba, pekatue zan bestela!
P: Ordun umek etortzen zien bezela, benga, etortzen zien ainen. Etzeon aukeraik,
ordun etzeon.
S: Ze komerik!! ai ama!

2016. urtean 39 emakume akabatu zituen biolentzia matxistak, zer
sentitzen duzue holakok entzutean?

P: Zaile da. Gaizki ikusten deu. Nik ez
dakit hoi nola arreglatu beharko litzaken.
Ordun-e izango zien bizkarrekok ematen
zituztenak eta ixil ixilik aguantatu. Baino
gaur ez, oain etorri da destape! baino oain
etorri da peligroa ze hil itten zaitue. Ez da
errexa.
A: Lehen-e bai, baina lehen ixilik.
S: Lehen esaten zituen emakumeak jotzen zituela baina ez zien oain bezela publikatzen.
A Jx: Ordun sufritu in behar zan.
P: Feria juten zien ganadua saltzea, txekor bat hartu eta txekor hue saldu. Diruk
hartu eta taberna jun edo jokua jun eta
dena gastatu. Diru gabe etxea, bate diru
gabe, eta etxea etorritakon gainea, egurre! Holakok asko zien ordun.
S: Ordun e korajea zunak alde ingo zun.

Jotzen ez zizuen bitarten hantxe aguantatu behar, nik hala ikasi nun. Jotzen bazizuen alde in o zerbait in beharko zinun
baina erritak aguantatu behar.

Apaizak esaten al zizuen aguantatu
behar zala?

S: Bazan esaera bat, Zerun ba omen zerela bi urdaiazpiko earrak matrimonioa
aserretzen ez zanantzako. Ez al dezue
inoiz aitu?
MA: Nik aituta neukan silloi earra zeola.
J: Pentsa, ezkontzea juten ginen eta mutilei etzien ezerre jartzen, emakumezkoei
burun kriston trapua, pentsa gure pelukerik eta...
A: Gizonai bizkarretik eta emakumeai
burutik trapue.
S: Hortik pentsatu, emakumea ezkontzen
zanen hor eoteko ezkontzen zala, gizonan
mende eoteko. Elizetik hasita, zeon han
eon beharra.
J: Hoi bai, Oain ez dao holakoik!!
P: Hombre, eliza hortan...!

Noiz jantzi zenituzten galtzak lehenengoz?
J: Hoik bai diela gauz onak, Jesus!!
S: Ni erabat galtzakin hasi nintzela oso
berandu. Gure aita hil ezgeo, bai, año noveintaidos.
AM: Gaur goizen aitu gea horri buruz.
Gure Marixabelek esan du bea hasi zala

hamalau bat urtekin eta izan zala de las
lanzadas. Ni hogei urtekin hola.
P: Ni Venezuela joan nintzanen seitun hasi
nintzen galtzak jartzen.
A: Zenbat hobeto, lasaiago baserriko, soroko lanak iteko re. Baino leheno aizu, garota jun behar bazendun e, gonakin, hanka
guztik urratuta.
J: Atzen hanka denak zartatuta, odola dariola.
S: Behin, sasik ebakitzea, ta Joxeaustiñen
bonbatxok hartu, harea eman da, han jantzi gonan gainetik eta pinu tarten han ibili
nintzen segan, izkutun.
A: Oain dala 40 urte? gutxigo igual?
M:A: Geroago nik.
B.Jx: Nik e geroago
M: Nik beti gonakin
S: Eztakit ze izaten zan, lotsa...Oain gonak ez diteu jazten. Ohiturek.
AM: muy tirada palante, klaro. Sekulan
inor ez dezu ikusi galtzakin emakumeik,
orain nola jantzi behar ditugu ba galtzak?
A: Galtzak baina okerregoa zan faja!!!!!
(parrak)
AM: Uuuuu, okerragoa zan faja. Hamabi
urtekin faja, klaro galtza ez, faja de faja!
O: Hue gora, ta beheratu behar... Netzat
txarrena izan zan faja, goratzen zan hue!
S: Beti behera tiraka.
AM: Hemen gonakin kozka iten zuna. Hure
zan pixkat seriedaden... errespetuzko zea

bat. Regla etortzeako, ia faja, implantau!
S: Hue zan tripa ez ateatzeko.
A: Nik eztakit.
J: Tripan estutu eta goian atea.
(parrak)
AM:Gero faja pantalón hua atera zanen!
inbento hoi atea zanen, uuuuuu....el no va
más!!!
S: Hue zan gauza ona hue! Media jantzi
ta gainetik ura jazten zendun, eta harek-e
asko eusten zien mediei eh!
A: Hoik egik die!! Jesus!!!
Denak: Amaaa, Què horror! Ene! (parrak)
S: Oain ez dao holakoiken. Izaten zien
galtzerdik hemen taloi batekin, atzen raia.
AM: Galtzerdik raiakin izaten zien. Ta raia
xuxen emate etzunak...etzekin ondo ematen.
S: geo holako takoiek, luze, luze, mehe
mehak...
S: Oain ez dao holakoik!
Denak: Jesus!!!! (Parrak) Ene!!
AM: ta kompresak?
J: ze konpresak?! ze izaten zien haiek?!
S: Pañuk, orduko pañuk.
AM: Zinta batzuk hola jarrita, sokakin
haik, lotzen zien, soka hue eutsi ezinik!
J: Bai, komerik han-e, komerik!
S: Haik izkutun garbitu behar izaten zien
ta izkutun sekatu. Han bistan ezin zan. Bai
o ez?
J: Horixe baietz, izkutun! Bai, egie!

AM: Hoi gizonak etzeukan ikusteik.
S: Zu reglakin zarela gizonak etzeukan
ikusteik. Mutilek etzuen enteratu behar
izaten.
AM: Hoik ondo izkutatuta ibiltzen zien
etxen.
J: Oain bezelako...
AM: fino ta extrafino ta...
(Parrak)
S: Oaingo alden ze bizimodua ematen
zien!
A: Baino ordun e bizi ginen, ta oain baino
hobeto igual!
M A: Orain baino hobetogo.
S: Beste ilusio batekin, eo eztakit.
AM: Igual. Lehen ondo eta oain e ondo.
Iruitzen zait ordun beste....konformidade
bat zeola, etzeukazun beste aspirazioik.
S: Hoi bizimoduk! Oain aldatuta dao! Guk
izan deun aldaketa hau hurrungok ez al
due hainbeste izango. Jesuus!
B.J: Hobea jun gea!
A Jx: Saninaziotan bizi gea orain, Saninaziotan egunero!!!
Altzoko Matriarkak dira, adina, eskarmentuak eta jakituriak errespetagarri bihurtu ditu gure komunitatean. Oso gustura
egon gara beraiekin. Galdera gutxi behar
izan dira solasaldi aberatsa lortzeko, zeresan handia bait dute entzun nahi duen
ororentzat.
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Latxa, sasi ardi eta
besteak

Ardi latxa

Ardirik badugu gurean, mendian ez badira, autoen atzeko
aldean itsatsita. Geure ardi arrazen izenak galdetuz gero, soilik
ardi latxa datorkigu gogora, muturgorria edo muturbeltza,
eta kitto.

Jon Ander Galarraga

B

ila hasiz gero ordea hamaika bat ardi arraza baditugu gurean, eta ez da gutxi alajaina! Iparraldean
Manex ardi burubeltz eta burugorriak ditugu, ardi
adardunak, Pirinioetako larre gogor eta zailetan oso ongi
egokitzen direnak eta hauen esnearekin Ossau-Iratiko
gazta egiten omen da. Bi ardi arraza hauen oso antzekoa, ardi latxa burugorri eta burubeltza daukagu, eta izenak dioen bezala, ile «latza» duen ardia da eta honen esnearekin, horrenbeste fama duen Idiazabal gazta egiten
da. Hauen parekide dugu Karrantzako ardi muturbeltz
eta muturgorria... dirudienez, euskal artzainek bi kolore
bereizten zituzten soilik: gorria eta beltza. Baina arraza
hauetan xelebreena eta baztertuena, sasi ardia dugu.
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Ardi argala, tentea, ile exkaxekoa eta buztan luze eta

soilduna, ez da ez gure autoen atzean ipiniko genukeen
ardi potolo eta poxpolina. Sasi ardi gajoak, itxura exkaxa
izateaz gainera, ez du ia esnerik ematen eta bere artileak
ezer gutxitarako balio du, gainera, nahiko independentista omen da eta taldean ibiltzeko arazoak ditu, honek,
berau maneiatzeko arazoak dakartza. Ardi bat burugogor
ipintzen denean komeriak izaten dira artzain lehiaketetan, pentsa zer izango den ehunka sasi ardi burugor eta
independentista izatea! Arrazoi hauengatik beraz, ez da
azken urteetan gurean oso preziatua izan ardi gaixo hau.

Baina badu sasi ardiak beste ardi politek ez duten ezaugarri bat, sasi eta sastraka zalea dela. Horregatik bere
izena, «sasietako ardia», behin eta berriz harritzen nau
euskaldunen abilezia eta irudimena animaliei izena ipintzeko! Diotenez, alemaniarrak oso zuzenak eta zorrotzak
omen dira animalia eta objektuei izenak ipintzerakoan.

Sasi ardia

Sasi artean ibiltzen den ardia.... «Sasi ardia». Ile latza
duen ardi muturbeltza… «Ardi latz muturbeltza»! Ea zein
hizkuntza zuzen eta zorrotzek hobetzen duen hori. Gora
gu ta gutarrak! Sasi ardiarekin jarraituz, inguruak garbitzeko ardi egokia omen da, ahuntzaren pareko erabili
omen daiteke eta gainera, kumatze oso erraza omen du,
ez omen du laguntzarik behar, beraz, pilotu automatikoa
ipinia duen ardia dugu sasi ardia, etxearen bueltan ipini
eta zizka-mizka, sasi eta belar txarrak jango dizkiguna.
Itxura batean behintzat ahuntza batek baino lan gutxiago
ematen du, sasi ardia ez dago orain kate motzean eta
orain kate luzean ipintzen ibili beharrik.
Euskaldunok historikoki ardizaleak izan gara eta
gure etxeko sutondoetako kontuetan, ardiak badaude
nonahi. Ba al zenekiten ardi beltzek artaldea tximistetatik
babesten zutela? Horregatik izango zuten kolore beltza,
tximista batek jotzen duen ardiak, beltza izan behar du
nahi eta ez! Mitologian ere badu aipamena ardiak. Ba al
zenekiten, Mari jainkosaren gurdi hegalaria bi aharik tiraka eramaten zutela? Ni ez naiz aharietan aditua, baina
ikusi izan ditut bi ahari elkarren parean ipintzen direnean
gertatzen diren triskantzak, beraz, bi ardi gurdi berean
lotzea ez dakit ideia oso ona izango ote zen, baina Mari
Jainkosa bat omen zen eta Jainkoen kontuetan, zu eta ni
bezalako hilkorrok ezer gutxi kritikatu ahal dugu… bestela tximista batek beltz-beltz eginda utziko gaitu.

Bukatzeko esan, ardikia dela gipuzkoar barrualdeko produktu zoragarri bat: mondejua. Ene barrualdeko
gipuzkoar maitea, ez joan Villabonako mugatik aurrera
«mondejue ekarrikoit» esanez, inork ez baitu odolkiaren
lehengusu zuri hau ezagutzen eta apreziatzen. Eta ardi
jaleek soilik ezagutzen duten «pikatxa»? Harritu egiten
gara beste lurraldeetako gizasemeak bufaloen odola eta
esnearekin egindako edari bat edaten ikustean, baina
hangoek
gu
ardi-odola nahasita egindako tortilla
bat jaten ikusiko bagintuzte, esango lukete «Hok dittuk
hi, basapiztik!».
Gaur egun zoritxarrez pikatxa ez da legala, ilegalizatu egin zuten, marihuana bezala, soilik Aralarren
bueltan dauden baserri zahar batzuen ganbaretan erosi
ahal da estraperloan. Mondeju gutxi saltzen den sasoi
honetan, pikatxa ilegala bihurtu den milurteko honetan,
ardiki jakiak desagertu diren sasoi ilun hauetan eta artzain probak olinpiadetan sartu ezin diren garai moderno hauetan, jada ardiak lekua galdu du gurean, laster
Idiazabal gazta ere, behi esnearekin egin beharko dute
eta ardi latxa soilik gure autoen atzean ikusiko dugu…
pegatina moduan.
(Tolosaldeko Atarian argitaratua, 2016ko uztailaren 22an)
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Herritik mundura
Hamar urteren ondoren eskola uzteko garaia heldu zaigu, urte guzti hauetan
proiektuz-proiektu ibili gara eta hauek izan dira horietako batzuk: Zinea, Zientzia,
Sukaldaritza, Artea, Amalurra, … Artearen barnean ekintza asko egin ditugu.
6. mailako ikasleak

H

erritik Mundura izan zen gure iazko proiektua. Lehenengo hiruhilabetekoan arkitektura landu genuen, horren barruan
irteera asko egin genituen eta bisita ugari jaso, eta horietako bisita bat Altzoko arkitekto Xabier etorri zenean izan
zen, gauza pila bat erakutsi zizkigun gaiaren inguruan.

Bigarren hiruhilekoan eskultura landu genuen. Gaiari jarraipena emateko Alkizan ere egon ginen Koldobika Jauregi
bisitatzen. Bertan, tailer batzuk egin genituen eta gure sormena erabiliz, eskultura abstraktu batzuk egin genituen. Ederki
pasatzeaz gain, asko ikasi genuen bertan.
Donostira ere egin genuen bidaia Kurtsaleko Kristina Iglesiasen erakusketa bat ikustera eta Donostiatik zeuden eskulturak ere bisitatu genituen.
Hirugarren hiruhilekoan pintura landu genuen, eta tailerretan hiru koadro egin genituen: “La Grulla” (Joan Miro), “La
Noche estrellada” (Van Gogh) eta “Gernika” (Pablo Picasso).

Orain dela 80 urte Gernikan bonbardaketa handia izan zen eta aurten da 80. urteurrena. Ondare bezala guk egindako
Gernika koadroa Udaletxean kokatuta dago, bertan hil ziren milaka pertsonei omenaldia egiteko. Guretzako oso garrantzitsua da koadro hori udaletxean egotea; izan ere, ikusten dugun bakoitzean pintatzen pasatako momentu onak gogoratuko
baititugu.

Gu orain bagoaz, baina gure arrastoa hemen geratuko da betirako. Eskola honetatik pasatzen garen bakoitzean, hemen
bizitako momentu onak gogoratuko ditugu, gure bizitzaren zati handi bat hemen pasa dugu eta.
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Hamar urtean ibili gara

Maiz eskolari eman diogu

gure bigarren etxea izan da

zenbat ikasgai, zenbat proiektu,

gure eskola txikian

hor geunden egun guztian
irakasleek zaindu gaituzte
seme-alaben neurrian

jaso ditugun maitasun eta

babesa hartuz memorian

Imaz eskola izango degu
beti bihotzan erdian.

kolorea eta xarma

hamar urteotan barna

Imaz eskolan utzi ditugu
gure izerdi ta lana

ta adibide Batzarre Muñon
Gernikako artelana

eskolak ere beti izan dezan
guk utzitako aztarna.

Doinua Itsasoari begira

ESKERRIK ASKO ESKOLA HONEK EMAN DIZKIGUN GAUZA GUZTIENGATIK!!!
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Lehiaketako irabazleak

Mugitu harriak! (Bilbo, 2016-01-09)

Iazko urtekarian zetozen galderak asmatu zituztenen artean, Ana
Mari Amiano eta Ane Balerdi suertatu ziren irabazleak. Bakoitzak
80 euroko txartela jaso zuen Tolosako Elkar dendan erabiltzeko.
Zorionak!

Euskal preso eta iheslarien eskubideen aldeko urteroko manifestazioak urtarrilaren 9an egin ziren Bilbon eta Baionan, “Mugi daitezen harriak” lemapean. Baina, jende askoren laguntza behar da
harriak mugitzeko. Eta zeregin horretan, gure herriak bere ekarpena egin zuen, 35 bat laguneko koadrila Bilbora joanez.

Altzueta sagardotegian (2016-03-11)

Argitu erabakia (2016-03-18)

Urteroko moduan eta Elordik antolatuta, 35eko lagun-taldea hurbildu zen Hernaniko Altzuetara. Sagardotegia gainezka eta umore ona alde guztietatik… menu klasikoa eta sagardoa nahi haina,
gure sabela eta ahosabaiaren gozagarri!

Gure Esku Dago ekimenak antolatuta, ekitaldi dizdiragarria burutu
zen herriko plazan, Argitu erabakia ekitaldia. Jende ugarik hartu
zuen parte, kriseiluak piztu eta aireratzen, erabakitzeko eskubidea
aldarrikatuz, argituz eta babestuz. Plazan izan ohi den haizeak ez
zuen batere lagundu globoak berotzen eta aireratzen, baina ale
batzuek lortu zuten zeruko puntu batzuk argitzea.

Xabier Amurizaren azken bertso-saioa (2016-04-29)
Bertsolaritza berriaren aitzindari izan da X. Amuriza, eta Altzok izan zuen bere azken bertso-saioa entzuteko ohorea, alaba
Miren bertsokide zuela. Xabier eta Altzoren arteko harremana luzea bezain emankorra izan da urte askotan.
Hasteko, bere haurtzaro eta bizitzako oroitzapenen inguruko solasaldi luzea izan zen. Argazki historikoa atera ostean, Elordi
Elkartean eman zuen bere azken bertso-saioa, alaba Mirenekin batera. Une hunkigarriak bizi izan ziren bertaratutakoen artean
eta txalo zaparrada luze batekin agurtu zuen jendeak.
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San Inazio jaiak 2016
Artikulu hau irakurtzen ari zarenerako 2017ko festetan pentsatzen ariko zaren
arren, irakurle, egin dezagun 2016 urteko San Inazio jaien errepaso bat, has gaitezen jai giroan murgiltzen!
Maddalen Zapirain

D

agoeneko ohitura bihurtu den moduan, jaiak ofizialki hasi
aurreko larunbatean girotze festatxo bat egin genuen,
frontoian altzotarrek hain gustuko dugun zahagi ardoarekin afalduz. Jendetza ederra bildu zen bertan!

Handik astebete exkaxera, uztailaren 29an, ostiralez, hasiera eman zitzaien herriko jaiei Artea dantza taldeko haurren
emanaldiarekin; beste urte batez ere lan polita egin zuten! Handik jarraian, Mikel Artola eta Haritz Mujika bertsolariek eta herriko trikitilari gazteek gidatuta bertso-triki poteoaz gozatu ahal
izan genuen, herri afarira iritsi aurretik motorrak berotzeko.

Iazko herri afaria Lurlan Basatxerri-k eskaini zigun, eta bapo
afaltzeko aukera eman ziguten! 180 lagun inguru bildu ginen
horretarako herriko pilotalekuan, eta amaitu ondoren plazara
hurbildu ginen Skakeitan eta Eta Abar taldeen kontzertuak
entzutera. Nabari zen lehen eguna zela, eta jendea goizeko
ordu txikiak arte ez zen etxeratu.
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Azkeen urteen antzera, larunbatean paellada herrikoean elkartu
ginen herritar asko eta asko. Eguna hasi zela iragartzeko, hala ere,
Iraunkorrak txaranga goizean goizetik hasi zen herria musikaz janzten. Taldetxo bakoitzak bere paella prestatu ondoren, 14.30 inguruan
denok mahaietan eseri eta bazkaltzen hasi ginen, eguzkipean.
Arratsaldeko 18.30etan Errimak Oinetan dantza ikuskizunaz gozatu ahal izan genuen, eta herritar asko eta asko bertaratu zen horretara. Ondoren, iluntzean sagardo probaketa izan genuen. Bakoitzak
bere kaxuelitak ekarri eta, eguraldi beroarekin, sagardo ezberdinak
probatzen jardun genuen.

Egun polit honi amaiera emateko, gaueko 23.00ean hasita, Zesuma erromeri taldearen musikak alaitu zuen Altzoko plaza, eta bertaratutako lagunak gustura aritu ziren haiekin dantzan, edota barra
ertzeko hizketaldiak alaitzeko ere balio izan zien batzuei! Tartean,
San Inazio bezpera izanik, hamabietan puntuan San Inazio eresia
entzun ahal izan genuen txistularien eskutik, eta baita herritarrek eginiko dantza ikusi ere.

Biharamunean, gure herriko jaietako egun handia ospatu zen:
San Inazio eguna. Goizean, XXV. Txirrindulari igoera ospatu zen,
eta jarraian, Txakolin probaketa. Eguraldi ona lagun, bertaratutako
lagunek goiz polita pasatzeko aukera izan zuten, baita eztarria pixka
bat freskatzekoa ere!
Arratsaldean, herri kirol erakustaldia izan genuen herriko plazan
aizkolarien eskutik. Mikel Larrañaga eta Leire Astiasaran, Joseba
Otaegi eta Itxaso Onsaloren aurka aritu ziren, lehia polita erakutsiz.
Jende mordoa bildu zen plazan! Horren ondotik, urte dezenteren ondoren berreskuratutako Dantza Sokaz gozatu ahal izan zuten plazara
bertaratutakoek, herritarren eskutik. Polita izan zen! Segidan, herriko
musikari talde batek hainbat doinu plazaratu zituen jendearen gozagarri. Azkenik, La Jodedera taldearen doinu biziekin dantzan aritzeko
aukera izan zen.
Eguna bukatze aldera, bertso saio eder bat entzuteko aukera izan
zen Manu Olanoren gidaritzapean, ondorengo bertsolarien eskutik:
Amets Arzallus, Oihana Iguaran, Miren Amuriza, Aitor Mendiluze, Igor
Elortza eta Angel Mari Peñagarikano. Jendetza elkartu zen pilotalekuan! Handik jendea plazara gerturatu zen berriro, eta Trikidantz taldearekin dantzaldia izan zen bertan.

32

Horrela, bada, iritsi zen azken eguna ere: umeen eguna.
Goizean goizetik haurrek egun polit bat pasatzeko aukera izan
zuten, lehenik eta behin Gorriti eta bere animaliekin eta ondoren hamaiketako goxo bat dastatuz. Arratsaldean, berriz, eguraldi ederra lagun apar festan ibili ziren, hori bai egun polita!

Aldi berean, lauretan hasita, Mus Txapelketa burutu zen
Elordi Elkartean, eta ondoren, XX. Frontoi Zahar Berrituko pilota txapelketako finalak ikusteko aukera izan genuen.
Jaiei amaiera emateko, Zahagi ardoan elkartu ginen herriko
plazan, eta ondoren pilotalekura hurbildu ginen Artea eta Alurr
dantza taldeen ikuskizunaz gozatzeko. Aurretik, gainera, azken
20 urteetako jaien ikus-entzunezko emanaldia izan zen. Azkenik, Fan & Go taldearen eskutik erromeria izan zen plazan.
Azken eguna izanagatik ere herritarrak indartsu zeuden oraindik, eta gustura ibili ziren goizeko ordu txikiak arte dantzan!
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Bizi, ikusi, ikasi!

Lide Lasa

P

asa den urteko uztailean Marokon izandako esperientziaz idazteko eskatu didate, eta oso
gustura egingo dut. Ez da batere lan erraza, hainbeste gauza kontatuko nituzke, baina hain
daukat leku gutxi! Beno, ahalik eta ongien egiten saiatuko naiz. Hor noa!

Graduko lehen kurtsoan zehar, udan kanpora irteteko ideia hasi zitzaidan kili egiten. Aukera
desberdinak nituen: ingelesa ikastera joan nintekeen, edota frantsesa, edo soilik bidaiatzera. Baina bigarren seihilekoan Alboan erakundearekin izandako ikastaro batean argitu zitzaizkidan ideia
guztiak: Garatu bidean dagoen herrialde batera joatea erabaki nuen, era batera edo bestera laguntzera. Horrela bada aukera desberdinak bilatzeari ekin nion, eta emakume valentziar batek eta
haren senar marokoarrak eta hiru senitartekok osatutako GKE bat topatu nuen. Hauen proposamena gustuko nuenez, gehiegi pentsatu gabe izena eman nuen, eta zenbait hautatze-froga pasa
ondoren jada ordenagailuaren aurrean nintzen Marrakexerako hegaldia erosten. Lehengusina ere
animatu zen eta han joan ginen biok maletak hartuta!

Hasieratik taldekideekin kontaktu bikaina izan genuen, eta baita bost begiraleekin ere. Guztira,
penintsulako hogeita bi pertsona elkartu ginen, adin eta lurralde desberdinetakoak, ikasketa zein
lanbide anitzekoak. Gure gidari lana begiraleek egiten zuten, gehienak bertakoak izanik dena
bikain ezagutzen zutelarik.

Talde txikiagotan banatuta, gure lana burutzeari ekin genion iritsi eta bi egunetara. Rachidia
probintzia txiroko herri txiki bateko eskola batetara joaten ginen goizetan, bertako umeei udarako
eskolak ematera. Gure lana ingelesa eta matematika irakastea zen batez ere, baina horrez gain
eskulanak, musika, dantza eta gehiago ere lantzen genituen. Goiz horietan algara zen nagusi,
alaitasuna, dantza eta kantua, eta haserretxoren bat ere bai, nola ez. Klaseak ematen ari
nintzela askotan etortzen zitzaidan burura, ea ni nintzen irakaslea, edo nire aurrean nituen 8
urteko ikasleak ote ziren benetan niri lezioak ematen ari zirenak. Harrigarria zen elkarrekin zein
adeitsuak ziren, gazte zein umeago, nola laguntzen zuten elkar. Izatez ikasgelan hogei ume
bazeuden ere, baziren egunak non hogeita hamar elkartzen ginen, beraien anai-arreba txikiak
ekartzen baitzituzten. Eta esan beharra daukat komunikazioa ez zela batere erraza. Beraien gaztelera eta ingeles maila oso baxua zen, eta nik haien hizkuntzaren ideiarik ez nuenez keinu eta
antzekoen bidez moldatzen ginen askotan. Haurrekin bizitako esperientzia paregabea izan zen,
eta bidaia guztitik zerbait azpimarratzekotan, horixe izango litzateke.
Arratsaldetan egitekoa guztiz bestelakoa zen. Zenbait arratsalde ondoko herri bateko eskola
txiki bat pintatzen pasa genituen, baita gure etxe bihurtu zen ostatuko igerilekuan bainatzen
ere, eta beste askotan inguruko lekuak bisitatzera joaten ginen. Paisaia guztiz desberdinak dira,
lehorragoak, gorriak, basamortukoak… baina benetan politak. Gau bat Saharako basamortuan
pasa genuen. Bizipen zoragarria izan zen, dromedario gainean iritsi baikinen iluntzealdera hondar-dunen erdian kokatzen zen jaimara. Hori bai, ia urtu ginen beroz!
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Momentu polit asko igaro genituen, taldekideekin, herri desberdinetan ezagututako jendearekin, benetan xelebreak ziren begiraleekin… Esan behar da tentsio uneren bat edo
beste ere izan genuela, Marrakexen esaterako, momentu desatseginen bat, haiena gure
kulturaren hain desberdina izanik ohiturak eta jokamoldeak zenbaitetan oso desberdinak
baitira. Guztiak, ordea, anekdota gisa geratu ziren, eta orain lasaitasunez gogoratzen ditugu.

Amaitzeko, Alboan-eko kideekin izandako ikastaroan jasotako irakaspen bat gogoratu
nahi dut. Hasieran garatu bidean dagoen herrialde batera joan nahi nuela idatzi dut, hori
zen nire asmoa eta helburua. Baina oker nengoen. Ustez garatu gabe, edo garatu bidean
dauden herrialdeak, zenbait arlotan gurea baino askoz garatuago daude. Asko irakatsi diezagukete, asko dugu ikasteko. Neska baten hitzak datozkit burura, berak ere bidaia berbera
egin zuen urte batzuk lehenago. Maleta betearekin joan omen zen Marokora, eta bihotz erdi-hutsarekin. Bueltako bidaian, aldiz, maleta hutsa zekarkien, eta bihotza betea. Zer pentsa
handia eman zidan honek bere momentuan, eta era batera niri ere berdina gertatu zitzaidala
konturatzen naiz. Edonori gomendatuko nioke antzeko bidaia bat. Bidaian errepikatzen ziguten moduan… bizi, ikusi, ikasi!
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Frontoi zaharreko fokoak (2016-04-17)
Ikusita pelotan zein gustura ibiltzen diren umeak eta gazteak eta frontoia herrigunetik pixka bat aldentuta egonik, led foko pare bat
ipintzea erabaki zuen herriko udalak elizaren atzeko hormaren goi aldean. Geroztik ikusi besterik ez dago zer nolako probetxua
ateratzen zaien argi zuri hauei, eta ez pelotan ibiltzeko soilik, beste jolas batean jarduteko, patxada ederrean hitz egiteko eta
abarrerako oso egokiak direla frogatu da.

Aulki erraldoia (2016-06-30)

Ordiziako klasika (2016-07-25)

Egurrezko aulki erraldoi bat herriz herri ibili zen Azken Muga egitasmoaren baitan. Gure herriko plazan ere egon zen 15 bat egunez. Eta probetxua atera behar! Zertarako da, ba, aulki bat? Baa,
eseri eta hitz egiteko, irakurtzeko, lasai egoteko… eta hain haundia izanik, bere gainean dantza egiteko ere erabil genezake. Eta
halaxe egin zen, eta bideo batean jaso zen.

Bere historiako 93. proba izan zen iazkoa, 165,7 kilometrokoa.
Altzotik bi aldiz pasatu ziren txirrindulariak. Altzo Azpitik sartu,
Prailetan gora egin, Altzo Muñotik Errotara ziztu bizian jeitsi eta
Amezketarako bidea hartu zuten txirrindulariek. Ordiziako metan,
honako hauek izan ziren lehen hirurak: Simon Yates, Angel Madrazo eta Alexander Vdovin.

Ikastetxeko eta pintura-eskolakoen lanen erakusketa (2016-06-28)
Eskolako pintura tailerrean landutako lanekin erakusketa antolatu zen ekainaren amaieran, Batzarremuino kulturgunean. Ikastetxeko ikasleek autore eta estilo ezberdinak ezagutu eta landu zituzten, hara nola, Picasso, Joan Miró, Van Gogh, Andy Warhol, Claude Monet… eta abar. Autore horien lanak jorratu zituzten, eta horrela ezagutu zituzten surrealismoa, abstraktoa, serigrafia, inpresionismoa, kubismoa bezalako mugimendu eta margotzeko sistemak. Bestalde, Edurne Suduperen gidaritzapean
jardun duten herritarren lanak ere ikusi ahal izan ziren erakusketan.
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Argazkiak: David Herranz

Moriartik aurkezten
du: Aundiya?
Bazebiltzan zurrumurruak, ziotenak, euskal zinemagile entzutetsu batzuk, Lorea film
arrakastatsuaren egileek hain zuzen, Altzoko Handiari buruzko pelikula bat egiteko
asmoa zutela. Marmarra ez izan haize hutsa, egia alegia, eta herriko urteko gertaera aipagarrienetakoa izan da Aundiya, oraingoz hau da jarri dioten izenburua, pelikularen
grabaketa. Izenburuak izenburu, XIX. mendeko lehen erdian gure mutila bazterrik
bazter ikusgarri ibilarazi bazuten, orain, XXI.ean, bere ibilerak izango dira pantailatik
pantailara ibiliko direnak. Hori ere ekarri du gurera Ipintzako semearen sonak, eta
auskalo noraino eramango duen bere izena eta Altzorena pelikula honenak.

Jexux Murua

A

sko esatea izango da, beharbada, Ipintzako Migel
Joakin Eleizegi dela altzotar unibertsalena, baina
horrantz doa dudarik gabe. Ume-umetatik kontatu
dizkigute bertakooi bere kontuak, eta kanpotarrek berari
buruz galdetu. Ze beste altzotarrak zeukan bada tokia museo batean? Gure Haundiak bai, han zeukan, Donostiako
San Telmo museoan: El Gigante de Alzo! Hala izendatzen
ziren orduan gauza guztiak, gazteleraz. Oso aspaldiko oroitzapenak dira Donostiako museoan, bale hezur, itsasontzi,
armagizon eta auskalo ze bestelakoekin batean, El Gigante
de Alzo-ren arropa, kapela, oinetako eta besteak ikusi genituenekoak, harro gure mutilaz.

Aho zaharrek hamaika istorio kontatu zizkieten beste
hainbeste aldiz gure belarri gaxteei: altzotarra, Ipintzakoa,
izan zen munduko gizon handiena, indartsuena, eta denek

harritzen ziren hari begira. Jende arruntak nahi zuen ikusi
eta baita jauntxo eta errege-erreginek ere, eta hara-hona
ibili zuten erakusgarri harik eta, aspertuta, “Atte, goazen
etxera!” esan zuen arte. Akabo, ez zen beste inora mugitu
handik aurrera. Hil ondoren, bere hezurrak kanposantutik
lapurtu zituztela ere kontatu ziguten. Lapurtu? Zeinek? Ingelesek, ingelesak ziren horrelakoen zale. Horra susmoa.
Gure begiek, gaxteak haiek ere, Altzo Muinoko zimitarioko harzuloari begiratzen zioten, harrituta, eta azpiko
bankura pare-parean igota zutik jartzen ginen, eta halere
ezin gure burua berak eserita berea jartzen zuen tokian jarri.
Altzo Azpiko zimitarioko arrastoei begira ere egoten ginen,
harrituta berriro, ezin baikinen bata bestearen bizkarrera
igota ere haren marketara iritsi.
Harritzar galantak ikusi zituzten begi gaxte haiek Al-tzo
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Filma

Aundiya

Zuzendariak

Jon Garaño eta Aitor Arregi

Gidoia

Andoni de Carlos, Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga eta
Jon Garaño

Aktore nagusiak

Eneko Sagardoy (Migel Joakin), Joseba Usabiaga
(Martin), Iñigo Aranburu (Artzadun), Ramon Agirre
(aita) eta Aia Kruise (Maria Zuloaga)

Ekoiztetxea

Moriarti

Lan ezagunak

80 egunean eta Loreak (fikzio filmak); Glup, Supertramps eta Cristobal Colon (animazio filmak)

Muinoko plazan eta Altzo Azpiko elizondoan.
Haren sonaren neurriko
estatua egiteko asmoarekin
ekarriak ziren nonbait, baina
batzuk Altzo Azpin nahi estatua, besteek Muinon... azkenean inon! Hala esaten dute
pasa zela aho zaharragoek.

Estatuaren faltan, Ipintzan
bertan dagoen harrizko erliebearekin konformatu ginen.
Bada zer edo zer; ez da guk miresten genuen 2m 42cmra iristen baina, tira... Diruak ez zuen,
nonbait, taila eman. Orduko harri
haiekin ez, besteren batzuekin,
beranduago, egin zen Migel Joakini
eskainitako estatua, hau bai, miretsitako neurrikoa, eta hor dago
dela dozena bat urtez gero Santa
Barbara ermita eta frontoiaren tartean. Izkutu samarrean egia esan, baina han dago bere
neurri-neurrian, ikusi eta bere handitasuna frogatu edota
norberarenarekin erkatu nahi duenarentzat.

Eta orain pelikula!! Eta ez edozeinek egina, gainera.
Film entzutetsuak egin dituen Moriarti Produkzioak taldeko kide bat, Jon Garaño, egoskortu zen Migel Joakini
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buruzko filma egin behar zuela, eta ez zuen etsi taldekideak konbentzitu arte. Gisa askotara izendatu izan da eta
dugu Migel Joakin Eleizegi, ia beti gure herriaren izenari lotuz bere izana: Altzoko Gigantea, Altzoko Erraldoia,
Altzoko Haundie eta baita Miel Haundi ere. Hainbesteko
aukera edukiagatik, horietan gustukorik ez eta Andiya
bataiatu dute filma. Ez omen da beharbada izen horrekin aterako azkenean plazara, baina eman zuen zeresan
frango grabatzen ari ziren bitartean; ia ezertan hasterako
lortu zuten filologo seneko euskaldun guztiak beren pelikula berriaz hizketan jartzea, eta udako kantua balitz bezalaxe zabaldu zen udako galdera: Aundiya esaten al da
Altzon?
Ez, Altzon Aundie esaten da. Eta handi izugarria izan
behar du nonbait filmak, inoiz euskaraz ekoiztu den garestiena izango dela ere entzun dugu-eta. Euskaraz izatea originala aipatzekoa eta goraipatzekoa da: meritu galanta dute artista hauek, seguruena behar beste aitortzen
ez zaiena.

Jon Garañorekin, filmaren zuzendarietako batekin
hitzegin dugu lan honen erraiak hobeto ezagutzeko. Lehenik eskerrak eman dizkiogu berari eta Moriarti talde
egoskorrari honelako opari bat egiteagatik Altzori eta euskaldunoi, opari handia da-eta. Bertsolaria bailitzan gaiak
jarri dizkiogu gero banan-banan ale ditzan: nola sortu zen
ideia, zergatik, zein dira protagonistak, zailtasunak, Aundiya izango al du izenburua ...

JON GARAÑO:
Aspalditik nenbilen
film hau egin nahian.
Ideiaren jatorria

Altzoko Handiaren inguruan film bat egiteko desioa
aspaldikoa da. Txikitan, San Telmo museora joan ginen
ikastolakoak behin eta, bertan, Migel Joakin Eleizegiren
objektuak deskubritzeaz gain bere istorioa ezagutu genuen, han kontatu ziguten bezala. Ordutik nire buruan
izan dudan pertsonaia izan da, eta aspalditik nenbilen
film hau egin nahian.
Gure produkzio etxean, Moriartin, urtero egiten dugun bilera batean filmak egiteko ideiak botatzen ditugu, eta bertan Altzoko Handiari buruz film bat egin nahi
nuela askotan errepikatu nuen. Urtero ezetz esaten zidaten bazkideek, behin baiezkoa jaso nuen arte. Baina
Loreak-en aurreprodukzioan buru-belarri sartu nintzen
eta ezin izan nuen ideia garatu. Andoni de Carlos-ek,
kasualitatez, Altzoko Handiaren inguruan gidoi bat idatzi zuela jakin genuen handik gutxira, film honetan gure
koproduktoreak diren Irusoin produkzio etxeko lagunei
gidoia bidali zielako.
Gidoi egileak

Gidoilariak Aitor Arregi, Andoni de Carlos, Jose Mari
Goenaga eta ni, Jon Garaño, gara. Jatorrizko ideia eta
gidoiaren lehenengo bertsioa Andonirena da. Bere asmoa umeentzako animaziozko film bat egitea zen, baina
guk ez genuen animaziozko filma egin nahi. Hala, pertsonaia bera zenez, helduentzako filma egin nahi genuela
esan genion Andoniri eta ea prest zegoen bigarren bertsio bat egiteko. Pentsatu ostean baiezkoa eman zigun.
Berak bakarrik idatzi zuen bigarren bertsio hura. Ondorengo bertsiotan aritu gara gainerakook.
Zuzendariak

Aitor Arregi eta ni gara zuzendariak. Moriarti Produkzioak ekoiztetxea sortu genuen 2001 urtean beste
lau lagunekin batera eta, ordutik, elkarrekin egiten dugu
lan. Sahara Marathon dokumentala izan zen elkarrekin
zuzendu genuen azkenekoa, 2002an; ordutik ez dugu
besterik zuzendu elkarrekin. Moriartiren dinamika ohikoa
da produkzioak taldean egitea, eta ardura postuak txandakatzea.

Protagonista nagusiak

Protagonista
nagusiak Migel Joakin Eleizegi, Altzoko
Handia, eta bere
anaia Juan Martin
Eleizegi dira. Anaia,
Martin, Handia baino
protagonistagoa dela
esango nuke. Martini
Joseba Usabiaga aktoreak ematen dio bizitza
eta Joakini, berriz, Eneko Sagardoyk. Filman
garrantzia duten beste
pertsonaiak,
beraiekin
Europan zehar bidaiatu
zuen Artzadun (Iñigo Aranburu) anaien aita (Ramon
Agirre) eta Maria Zuloaga
altzotarra dira (Aia Kruise).
Lete baserria (Beizama) eta
ez Ipintza

Ipintza ez aukeratzeko
arrazoi nagusia estetikoa,
itxuragatik, izan zen. Batetik,
baserria aldatzen doa filman
eta horrek fatxada berezia izatea eskatzen zuen. Bestetik,
Ipintza baserriaren barrua berritua dago eta ez zigun balio
Migel Joakin Eleizegiren garaira
egokitzeko.

Hala ere, nahi genituen sekuentzia batzuk Ipintzan filmatu, kinu historikoa izateaz
gain, jaiotetxea eta jaioterriaren aitortza egin beharra genuelako. Jaiotetxearekiko lotura egiteko, Ipintza ondoko
soroak eman zigun aukera, oso aproposa delako bertan
kokatu dugun sekuentzia filmatzeko.

Altzo-Azpiko elizan filmatzea guretzako oso inportan-
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tea zen. Balio historikoa duelako eliza horrek Miguel Joakinen
bizitzan. Ezaguna da oso elizkoia zena eta, hori gutxi balitz,
elizaren kanpoaldean bere altuera aditzera ematen duten markak daude gainera. Leku oso garrantzitsua da pertsonaiaren
bizitzan, eta guretzako balio handia zuen sekuentzia batzuk
kokapen historiko horretan egiteak.
Zailtasunak

Zailtasun handiak izan ditugu. Filmaren testuingurua berreraikitzeak lan handiak eman dizkigu. XIX. mendearen lehen
erdian gertatzen da kontakizuna. Eta hori gutxi balitz Altzo,
Tolosa, Bilbo, Madril, Paris, Londres… garai haietan irudikatu
behar izan ditugu. Lan talde teknikoaren lana izugarrizkoa izan
da zentzu honetan, eta oso eskertuak gaude.
Gainera, erraldoi baten istorioa kontatzen ari garela kontuan izan behar da eta ez dago 2,42 metro neurtzen duen aktorerik. Guk geronek “sortu” behar izan dugu neurri horretako
pertsonaia teknika desberdinak erabiliz. Batzutan baliabide
teknikoen bitartez eta, askotan, irudimena astinduz.
Grabaketak

Luze joan da. 2016ko martxoan figuranteak hautatzeko
kasting-ak egin ziren, eta apirilean ekin genion grabatzeari. Ez
genuen, ordea, 2016an bukatzerik izan: istorioaren zati bat,
zati garrantzitsu bat, elurretan gertatzen da eta 2016an ez
zigun elurrik egin. 2017ko lehen hilabetetarako utzi genituen
elurretako eszenak; Pirineotara joan behar izan genuen elurretako sekuentziak grabatzera.
Estrenatzea

Grabaketa guztiak bukatuta, lan luzea eta detaile handiz
egin beharrekoa geratzen da egiteko, gero pantailan ikusiko
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dena prestatzen. Hasieran, 2017ko udaberrian amaitzea zen
asmoa, baina atzeratu egin gara, besterik beste, aipatu ditugun elurretako eskenak direla-eta. Ondo bidean, udazkenean
estreinatuko dugu. Beranduenez, 2017ko neguan. Nik, brometan, 2018an estreinatu beharko genukeela esaten dut 2018
urtean 200 urte betetzen direlako Migel Joakin Eleizegi jaio
zela. Baina 2017an estreinatuko da.
Aundiya?

Auskalo! Aundiya, behin-behineko titulua da. Gure aurreko
bi pelikulek behin-behineko titulua zuten eta gero beste izen
batekin estreinatu ziren. 80 egunean, Axun eta Maite zen
hastapenetan. Loreak, berriz, Loreak errepidean zen izatekoa.
Altzotarren harrera

Partehartze eta kolaborazioa handia izan da: figurazio
lanak egin dituzte batzuk, lan taldean baditugu Altzon bizi
direnak, hizkuntza aldetik gomendioak eman dizkigute, pertsonaiaren historia osatzen lagundu digute, bertako txokoak
erakutsi dizkigute, filmatzeko erreztasunak izan ditugu... Oso
eskertuak gaude Altzoko Udalak eta herritarrek eskaini eta
eman diguten laguntzarekin.
Film mota

Gure filma biopic bat dela zabaldu da, eta ez da hala, ez
behintzat guztiz. Ez da biografia pelikula, ez du helburua Altzoko Handiaren historia kontatzea.
Migel Joakin Eleizegi da filmeko protagonista, baina bere
bizitza aitzaki bat baino ez da beste gauza batzuetaz hitz egiteko. Zentzu pertsonalean hartuta, Eleizegi anaien arteko erlazioak pisu gehiago du Migel Joakinen histori propioak baino.
Labur esanda, Altzoko Handiaren bizitzan inspiratutako film
bat da.

Zerkausitik
bueltan
Agustin Amiano Gurrutxaga

Ene, Jesus, Maria eta Jose! Allaatu naun azkenen
Zumardi Txikiaño. Enaun nik nahi orduko allaatu.
Izan ee, azkeneako pillatu zaian traste ta poltsatik. Eskerrak eun ona izan deten eta Zerkausia ekarritako guztie
saldueten. Hiru ollasko parea aiden salduñat, nik eskatutako prezion gañea. Harro pasa naun Filon aldamenetik, gonatik luma pinttar bat bi behatz puntekin aireatuz;
hor geatuen mokoa hestututa, zeharka beidatuz, zortzibat
ollasko zuri txastar hanka ondon zittula.
Ta, ez hoi bakarrik, babarrunak ee eskutatik kendu zizkiene, eta, ni kontuatzeako lau dozena arrautzek saldu eta
saski ttikie libre. Hurrekiñ geatu naun, eta Artzaienea
jutea pentsatuñat. Fruta pixkat, olioa, azukrea eta jaboia
eosi zizkionat eta beak hartu zizkian hurrek. Bela antzemantzian eskutatik kendu nahi nittula.
Geo, Aiertzanea junaun Ramontxoi txapela berrie eostea, ez hunan oso merkea solamente. Ez al tzaio okurrittuko nee gizonai honekin ximaurre ateatzen hastea. Ezkutatu eingo zionat baezpare Anttoniomain boda bezpera arte.
Kapaz!
Denboraik galdu gabe Anttoningana junaun gizonantzat
galtza parea eostea, tergalezkok, grix illunek, gustatuko zaizkiola usteñat. Alde earra eongoen bonbatxokiñ ikusi ikullun
eo galtza-pare honekiñ ikusi Izaskunen.
Ta erosketaik hobena azkeneako utziñat, zea, neetzako zapata parea eostea junaun Lizarribarrenea. Hamarbat proatuizkiñat eta azul-marino politt-politt batzukiñ geatunaun,
takoi pixkatekiñ da, dotorek dittun oso. Jendek hazi iñ ote
naizen pentsatukoiñ. Saio earra in diñat mahatsondo enborrezko aulkiñ exeita; bat proatu, zutittu eta hiru pauso eman;
bestea proatu, zutittu eta jira. Norbattek lotsagabekerin bat
bota ezkeo, ipurtzulokoa emateko ere eztittun txarrak punte
zorrotz horrekiñ.
Zea, gorakon ziento bat porru eta beste ziento laurdena letxu
landare eosi eta hementxe neon hamabik laurden gutxitako
Atalloarran zai. Pako eo Emilio azaltzeanen poltsak iotzen
launtzeko esango zionat, eta Altzoko zubiñ hantxe eongoen
nee gizona Ramontxo, zai, karretillan ondon exeita. Ai!,
zenbat matteeten nee gizona. “Mariatxo, hi ere etorri al haiz
bueltan? Exei hai, exei hai nee aldamenen, kontu batzuk esateko tarte bat baiñau oaindik eta. Ondo etorriko zaiun bioi”.
41

Txile: Bigarren
herria, bigarren etxea
Laida Altuna

L

au hilabete dira bi urte t´erdiz gure 2. etxea, gure 2. herria
izan zena atzean utzi eta Altzora itzuli ginela. Oraindik ere
gogoan dut lehen aldiz Viña del Mar-era, Txilera, iritsi ginen
lehen eguna. Nire senarrari bertako Unibertsitate batean irakasle
lana suertatu zitzaion eta nik arkitekto moduan Euskal Herrian lan
gutxi nuenez, bertara joatera ausartu ginen.

Txilen gazteleraz hitz egiten denez eta guk hizkuntza ezagutzen dugunez, uste genuen ez zitzaigula asko kostatuko
bertako kulturara ohitzea. Hala ere, Txilek berezitasun ugari ditu
desberdina egiten dutena Euskal Herriarekin alderatuz.
Lehenik eta behin, azpimarratu nahi nuke Txileren berezitasunik zoragarrienetako bat. Txile, Ande mendilerroen eta Ozeano Pazifikoaren artean dagoen 4000 km luzeko herrialde estu
bat da. Hori dela eta, iparraldean munduko deserturik altuena,
Atakamako desertua duen bitartean, hegoaldean Antartikako eta
Patagoniako glaziarrak daude. Bi paisaia guztiz desberdin eta miresgarri hauen arteko trantsizio natural moduan definituko nuke
Txile.

Beste alde batetik, Txile lurralde sismikoa da. Plaka tektoniko
batean dago kokatuta eta hori dela eta oso denbora gutxiz behin
lurrikara bat izaten da bertan, 3 edo 6 hilabetez behin gutxi gora-behera. Txiletarrak hain ohituta daude eta bertako eraikinak,
errepideak eta instalakuntzak hain egokituta dauzkate, ze, mu-
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gimendu sismiko hauek definitu eta desberdintzeko 2 hitz erabiltzen dituzte: lehena, “temblor” (dardara), 7º baino txikiagoa baldin bada Richter eskalan eta bigarrena, “terremoto” (lurrikara), 7º
baino altuagoa denean. Horrelako lurrikara batean zer sentitzen
den ideia bat egiteko, irudikatu behar da geu plaka mugikor baten
gainean gaudela zutik eta ezin diogula ezertxori ere heldu, izan
ere paretak eta inguruan dagoen guztia ere mugitzen ari bait da.

Txileko sistema sozio-ekonomikoari dagokionez, hezkuntza,
osasun eta pentsio sistemak pribatuak dira. Hezkuntzaren aldetik, eskola publikoak egon badaude baina oso kalitate baxukoak
direnez, baliabiderik ez duten familiek bakarrik eramaten dituzte
beraietara seme-alabak. Unibertsitate mailan, ordea, guztiak
dira pribatuak eta oso garestiak. Gurasoek ordaindu ezin dieten
familietako ikasleek mailegu pribatuak eskatzen dituzte ikasi ahal
izateko. Hori dela eta, lanean hasten diren momentu beretik
hasten dira klase desberdintasunak, izan ere batzuk zor bat dute
ordaintzeko eta besteak ordea, libreak dira beraien bizia hasteko,
ekonomiari dagokionez.

Osasunaren aldetik, bi sistema daude, bat publikoa, “Fonasa”
eta bestea pribatua, “Isapre”, aseguru etxe pribatuek eskainia.
Langile bakoitzak %7a kotizatu behar du osasunera eta norberak
erabakitzen du bietako zein sistematan nahiago duen ordaindu.
Hau da, osasun pribatua hartzen dutenek, ez dute publikora ezertxo ere ordaintzen. Hori da ekonomikoki ahalmena duten guztiek
egiten dutena eta horregatik osasun publikoak ez dauka nahikoa
errekurtso.

Azkenik, erretiro pentsioei dagokienez, berdina gertatzen da.
Bakoitzak, legearen arabera %7a ordaindu behar du baina oraingo honetan ere poltsa pribatu batera zuzentzen da dirua. Hori
dela eta, sistema erabat ez-solidarioa da, izan ere erretiratzen
direnean jasotzen den dirua bakoitzak bere poltsa pribatuan ordaindu duenaren araberakoa baita.

Guzti honek sozietatean sortzen dituen klase desberdintasunak ulertzeko, azaldu beharra dago, Txileko biztanleriaren
%80a soldata baxuena kobratuz bizi dela, 300 euro gutxi gora-behera. Gainera, langabezian geratu ezkero laguntza exkax
dago. Baina, pentsatzen denaren kontra, bizi maila ez da Euskal Herriarekin konparatuz askoz ere baxuagoa. Hau da, familia
bakoitzak egunero daukan gastua guk dugunaren antzekoa da,

baina hezkuntza, osasuna eta pentsio pribatua gehitu behar zaizkio. Guzti hau, gehienak, 300 euro kobratuz. Nola lortzen duten?
Bankuari maileguak eskatuz eta kreditu txartelarekin ordaindu
ezin duten geroz eta zor handiagoa sortuz.

Ondorio gisa, sistema sozio-ekonomiko desberdina eta agian
aldatu beharrekoa duen herrialdea izan arren, jende atseginez,
Valparaiso moduko hiri bohemioez eta gustu guztientzako aisialdiak ahalbidetzen dituen paisaiez beteriko lurraldea da Txile. Hori
dela eta, guztiz gomendatuko nuke bertaratu eta ezagutzea. Izan
ere, betirako izango da nire eta nire senarraren bigarren Herria
eta bigarren Etxea.
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Altzo Motzean

Artzadun Bitarte berria (2016-04-20)
Aurreko baserri zaharra aspalditik zegoen maizterrik gabe, neguan
ezik. Neguan artzaiak eta euren ardiak egon ziren urte askotan, eta
azkenik, suak hartu zuen bere mende eta kiskalita geratu zen. Etxe
berria eraikitzeko lur mugimenduak egiten hasi ziren apirilean.

Koldo Izagirrerekin (2016-07-26)
Behin erabakita nortzuk izango ziren Imazen pagoa eta Gure
Haundie ibilbide eta paneletako diseinugilea eta testugilea (Juanba
Berasategi eta Koldo Izagirre), gurera hurbildu zen Koldo, ibilbide
horietako xehetasunak gertu-gertutik ezagutu asmoz. Berta-bertatik ikusi eta ezagutu ahal zituen udaletxea, Jasokundeko eliza eta
Santa Barbara baseliza; Altzo Azpin, berriz, San Salbador elizako
horma batean dauden arrastoak, eliza bera eta hilerria. Amaitzeko,
bisita egin zion Imazen pagoari.

2016ko Urtekariaren aurkezpena
(2016-07-23)

2014-15 urtekarian bi urteetako gertaera eta ekitaldiak jaso ziren
beste gairen artean. Udaletxeko aretoa leporaino bete zen, argazkian ikus daitekeen bezela. Azalpen txiki baten ondoren, aldizkariak banatu ziren bertaratutakoen artean eta kuriositatez, irrikiz eta
interesez gainbegiratu zuten askok.

José Pedro Herbón Breciak-en
erakusketa (2016-07-29)
San Inazio Jaietan, Donostian bizi den Uruguaiko artista eta mediku Herbonek, Migel Joakin Eleizegiri (Gure Haundie) buruzko
“Bihotz handikoa” pintura erakusketa jarri zuen Batzarremuñoko
aretoan. Akromegalia duen pertsonaren baitan ipini nahi izan zuela
adierazi zuen Herbonek, eta egoera horrek sortzen zizkion pentsamendu eta sentimenduak islatu nahi izan zituela bere lanetan.

2016 bidea, Amezketa-Tolosa Altzotik pasatuz (2016-08-14)
Donostia, Europako Kultur Hiriburua egitasmoaren baitan, 32 mendi irteera antolatu ziren. 21. etapa Amezketan hasi eta Tolosan
amaitzen zen. Ibilbide horretan, San Martin, Larrondo, Zarate, eta Altzo Muño igaro zituzten mendizaleek Tolosara iritsi aurretik. Hiru
t’erdiak jota heldu zen herrira 40-45 laguneko taldea. Frontoian bazkaldu ostean, herrigunera hurbildu ziren. Herriko dantza taldeak
zenbait dantza eskaini zizkieten, eta amaitzeko, Imaz bertsolariak Belauntzako erbiari jarritako bertsoak kantatu ziren.
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Zuriñe Peñagarikano

Txori
etxeak

Materialak
• ESNE KAJA
• KOLA TXURIA (AROTZ KOLA)
• KOLA BEROTZEKO PISTOLA
• BI ALDETATIK ITSASTEN
DUEN ZELOA
• PAPER POLITAK, HOBE,
LODI XAMARRAK BADIRA
• EGUR TXOTXAK
• GEZURREZKO TXORIA

• KARTOI GOGOR GOGORRA,
KUADERNO
ZAHAR BATEN TAPA, ADIBIDEZ
• PINTZEL BAT
• KARTOI POTOLOA
• GURAIZEAK
• KIMATZEKO GURAIZEAK
• KONPASA
• LIZTA SOKA, BOTOIAK,
• PUNTILLA, LOREAK ….

3. AUKERATU DUGUN PAPEREAN, TXORI ETXEA ESTALTZEKO ZATIAK
PRESTATUKO DITUGU. KONTUAN IZAN AURREKO ETA ATZEKO ZATIEI
ALDE BANATAN 1 ZM UZTEA, HARTARA KANTOIAK TXUKUNAGOAK
1. ESNE KAJARI GOIKO ZATIA KENDU, GARBITU ETA ONDO ONDO
LEHORTU.

2. ESNE KAJAN, TEILATUA ETA ALDEAK MARKATU ETA MOZTUKO
DITUGU.

GERATUKO BAITIRA. LEHENENGO, AZPIKO ZATIA KARTOI GOGOR
BATEAN PRESTATU ETA HONI PAPER POLITA ITSATSIKO DIOGU.

4. ONDOREN, AURREKO ETA ATZEKO ZATIAK ITSATSIKO DITUGU
KOLA TXURIAREKIN. SEGIDAN, BI ALDEAK, ETA AZKENIK, AZPIKO
ZATIA PISTOLA BEROA ERABILIZ.
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5. KARTOI GOGOR BATEAN BI ZIRKULU MARRAZTUKO DITUGU. BA-

RRUKOA ETA KANPOKOA MOZTU ETA ESNE KAJAN ZULOA MARKATU
ETA MOZTU EGINGO DUGU. ORAIN, PIEZA HAU HARTU ETA KOLA BEROA ERABILIZ LIZTA SOKAREKIN ESTALIKO DUGU BARRUTIK KANPORA POLIKI POLIKI. ONDOREN, ESNE KAJAN ITSATSIKO DUGU.

6. TXORIA JARTZEKO MAKILTXOARENTZAT ZULOTXO BAT EGIN, MAKILTXOA SARTU ETA PUNTAN KOLA BEROA JARRIZ, ATZEKO PARETAN ITSATSIKO DUGU..

7. KARTOI POTOLOTIK LAU ZATITXO PRESTATU ETA TEILATU BAZTERRETAN JARRIKO DITUGU, BI ALDETATIK ITSASTEN DUEN ZE-

LOA ERABILIZ, HARTARA, GERO, TEILATUA ITSASTEA ERREZAGOA
EGINGO ZAIGU-ETA. LAU HORMEN KANTOIAK PAPEREZ APAINDUKO

DITUGU.

9. EGUR TXOTXAK TEILATUAN ITSATSIKO DITUGU, KOLA BEROAZ.
KONTUAN EDUKI, LIZTA SOKA ZATITXO BAT JARTZEA AZKENEKO
EGURRA ITSATSI AURRETIK, GERO ZINTZILIKATU AHAL IZATEKO.

10. AZKENIK, NORBERE GUSTORA APAINDUKO DUGU ETXETXOA,
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TXORIA, LOREAK, PUNTILLA, BASOAN AURKITUTAKO FRUITUAK ETA
ABAR IPINIZ.

Gure pilotarien martxa
2016 amaieran, 53 neska mutil altzotar ari ziren pilotan trebatzen. Hauetatik hogeita hamaika, 18 mutil eta 13 neska, eskola mailako trebakuntzan, eta hogeita bi, 12 mutil eskuz
eta 10 neska palaz, federatu mailan. Lehenek Aitor Murua eta Mattin Rezolaren esanetara
ari dira, eta Altzon bertan egin dituzte saioak. Bigarrenek, berriz, Intxurre Pilota Eskolaren baitan, Beñat Urretabizkaia, Uxer Mozo eta Jexux Muruarekin ari dira, Altzo, Ikaztegieta edo Alegiako frontoian, maila eta modalitatearen arabera.

Gipuzkoako Herriartekoan lehen aldiz, eskuz
Hau izan zen zalantza izpirik gabe, 2016ko albiste nagusia, Altzok lehen aldiz Gipuzkoako Herriarteko Eskuzko Txapelketan
parte hartzeko taldea osatu zuela. Emaitzak emaitza, 400 biztanle pasatsuko herri bat izateko, meritua du taldea osatzeak berak.
Dagoenerako konpetizioa utzita dauden Iñaki Erauskin eta Iñaki
Olanoren laguntza eta konpomezuarekin lortu zen taldea ateratzea. Donostiarren aurka jokatzea egokitu zitzaigun, talde indartsua, eta ez genuen kanporaketa gainditzerik lortu. Kadeteetan
Joanes eta Pello Olanok jokatu zituzten bi partidak maila ona
emanez; jubeniletan, Ander Zubeldiak eta Enaitz Aizpitartek, berak izan ziren partida bat irabaztea lortu zuten bakarrak; eta nagusietan, Iñaki Erauskinek (Donostian), Aitor Muruak (Altzon) eta
Unai Mujikak kokildu gabe aritu ziren. Talde orekatu eta indartsua
egokitu zitzaigun aurka lehenekoan eta ez genuen aurrera egitea
lortu, baina esperientzia luzatzeko gogoarekin gelditu ginen.
Horrezaz gain, inguruko herrietan jokatutako txapelketetan
hartu zuten parte batzuk -Herriko Frontoi Zaharrekoa, Aduna,
Ataria, Zizurkil, Gabonetako Topaketa- eta emaitza politak lortu
zituzten, batik bat benjaminek. Nabarmentzekoa Mikel Murua eta
Harkaitz Muruak Ataria Txapelketan ateratako txapela, 8-15eko
emaitzari buelta eman eta irabazita 16ra. Txapelketa honetan,
aipagarria da infantil mailan Xabat Artolak egin zuen lana: txapeldunorde izan zen Unai Altuna alegiarrarekin.

Eskola mailan, jolastu eta jokatu
Astean behin egin dute pilota saioa pilota-eskolan izena
eman duten neska-mutilek, batzuk eskuz, besteak palaz, eta
gutxi batzuk bietara. Gipuzkoako Pilota Federazioak koordinatutako txapelketetan hartu dute parte ia ikasturte osoan zehar
zortzi urtez goikoek. Emaitzarik nabarmenena mutil alebinek
-Eneko Murua, Mauro Bach, Ander Iturriotz eta Ander Murua- palaz lortutakoa izan zen: Gipuzkoako txapeldunorde geratu ziren
Zumaiakoen aurkako final estua galdu ondoren.

Federatuak, hobetzeko lanean
Astean bi entrenamendu saio egin ahal izan dituzte pilotari
guztiek, eta, txapelketa ofizialetan ez ezik, bati bat mutilek, hain-
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bat txapelketa pribatuetan lehiatzeko aukera izan dute. Lanerako
urtea izan da. Pilotari onak ditugu herrian, baina emaitzei dagokienez, 2016 urtea ez zen diztira berezikoa izan. Baina izan du
bere uzta:
Mutiletan, udaberrian, Yeray Arruti adunarra aurrelari zuela
Enaitz Aizpitartek irabazitako Udaberri Txapelketa aipatu behar
da. Udazkenean jokatu zen Gipuzkoako Txapelketa eta, hemen,
final-zortzirenetan geratu zen Enaitz, gerora txapeldun izango
zen Murua bergararren aurka galduta. Gipuzkoako txapelketa
honetan, Iker Zubeldia eta Xabat Artolak jantzi zuten kadeteen
hirugarren mailako txapela; kadetetan hasi berriak izanik, maila
apalenetik hastea hobetsi zuten arduradunek.

Emakumeak, kadete-jubenilak, txapeletatik gertu ibili dira urtean zehar. Udaberri Txapelketan, Naroa Olanok Ainhoa Ontsalo alegiarrarekin finala galdu zuen Gartzia-Mujika hernaniarren
aurka. Udazkenan, 2015ean Irantzu Zubeldiak, Maite Tolosa
amezketarra aurrelari zuela, jubenil mailan lortutako garaipena
berritzeko gogoarekin heldu genion Gipuzkoako Txapelketari;
finala jokatzeko merituak egin zituzten Naroa Olanok eta Sara
Agirre herritarrek, baina han Miren eta Maite Larrate ahizpa bidaniarrekin egin zuten topo, bikote izugarria osatu zuten hauek eta
txapeldunorde izatearekin konformatu behar izan zuten gureek.

Txapelketa pribatu asko ez da izaten emakumeentzat. Eskualdeko Pilota Elkarteek eta Tolosaldeko Atariak-ek antolatzen
dutenean horri erantzutea erabaki zen 2016an lehen aldiz. Uda
partean jokatu zen Ataria Txapelketa eta, bi altzotar, Klaudia
Bach eta Irantzu Zubeldia izan genituen aurrez aurre jubenil mailan. Irantzuk, Miren Larrarterekin jokatu zuen finala, Sara Agirreren ordez, eta berauentzat izan zen txapela Klaudia eta Itxaso
Erasun zizurkildarrari irabazita, maila handiko partidan.

Frontoi zaharreko XX. txapelketa
Herriko jaietan bere tokia egina du txapelketa honek. Ez da
egun bateko festa, ekaina-uztailetan bizi izugarria ematen dio
herriko plaza zaharrari. 2016koan, berrogei pilotari altzotarrek,
35 mutil eta 5 neskak, hartu zuten parte, eskuz, pilota goxoekin jokatzeko. Lan ederra egin zuten hau guztia antolatzen Aitor
Murua eta Mattin Rezolak. Ohi bezela, hiru maila bereizi ziren:
txikiak (12 pilotari), gaztetxoak (12 pilotari) eta gazteak (16 pilotari). Eneritz Agirre-Harkaitz Murua txikienetan, Ainhoa Uzkudun-Haritz Esteban gaztetxoetan eta Pello Olano-Mikel Goitia
nagusietan izan ziren irabazleak.
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XV. Gabonetako topaketak
Gabonen bueltan jokatzen da topaketa azkar hau. Altzo,
Alegia, Amezketa, Abaltzisketa, Ikaztegieta, Orendain, Baliarrain eta Bedaioko neska-mutilek hartzen dute parte, 6 urtetik
16ra bitartean. Adin horietan pilotan dabiltzan ia altzotar guztiak
aritzen dira eta, urtero, dexente nabarmentzen dira. Azkeneko
honetan, bost finaletatik lautan izan dugu ordezkaritza: Harkaitz
Muruak irabazi egin zuen benjaminetan Hodei Goikoetxea alegiarra lagun; Mikel Olanok irabazi egin zuen alebinetan Ugaitz
Mujika amezketarra lagun; Amets Uzkudunek Sidihamed Brahim
amezketarra izan zuen lagun infantil mailan, eta bi tantoren faltan geratu ziren irabazteko; kadetetan, bi altzotar izan genituen
aurrez aurre, Iker Zubeldia eta Pello Olano, lehenak irabazi zuen
Ioritz Ugartemendia alegitarrarekin

1990ean jarri zen martxan Altzoko pelota eskola, eta etenik
gabe diardu ordutik. Nabarmentzekoa da urte hauetan guztietan, Altzoko Udalak herrian pilota sustatzeko eman duen babesa
(Herriko pelota eskolan eta Intxurren sortzen diren gastuetarako
dirua, frontoiaren erabilpena, argia, dutxak …) eta laguntza.
2014-2015eko urtekarian genion, epe motzean Gipuzkoako Herriartekoan taldea ateratzea genuela desio. Desio hori beteta utzi
dugu 2016an; gogoarekin eta bakoitzak bere aletxoa jarriz lor
genezake desio hau urte askotan luzatzea.

Bihotzak guratako
lekura eraman
ninduen haizeak …
Maddi Amiano Allue

G

aurkoan kalera irten baino lehen jaka potoloagoa janztea
otu zait. Kremailera goraino igo eta txapela jarrita kalera irten naiz. Berehala hoztu zaizkit eskuak, poltsikoan
igurtzika nabil goxotasunean sartu nahian. Sudurra ere, gorritzen ari zaidala esango nuke. Abuztua hilabete hotza izaten den
arren Córdoba hirian saltoka nabilela dirudi, pozik noan seinale.

Aurreko egunean emandako aholkuekin etxetik gertuen geratzen zitzaidan bankura abiatu nahiz peso batzuk ateratzeko
asmotan. Bidean, Euskal Etxe batekin egin dut topo. Birritan
irakurri dut izena. Txundituta nago, 10.000 kilometrotara eta
etxean nagoela dirudi! Gure Txokoa dio kartelak, ene, nire aitona-amonen etxearen moduan. Bertan egin nituen nire lehen
oinkadak. Tira, aurrera egingo dut, bueltatuko naiz hona beste
behin. Badut jada gogoko leku bat.
Bankuan, izugarrizko errenkada ikusi dut. Hogeigarrena edo
izango nintzen. Lasaitasunez hartu dut, pasioan zihoan jendeari behatuaz eta baita ez hain lasai zebiltzanei ere. Ea ba, nire

txanda heldu da. Ez omen dirurik bankuan! Ara…ta zer ari ziren hauek denak zerbait zozketatuko baluten ilaran? Atzean
nuenak zera esan dit “Che, el fin de semana no hay plata en el
banco…capaz que haya el Lunes”. Beste edozertarako zeuden
ilaran, eurek ondo zekiten zein egunetan zertara joan. Nik zer
nekien ba, edozein egunetan dirua ateratzera nengoen ohituta.
Bitxia benetan.
Ikasleengana joan aurretik, zerbait jatea otu zait. Sabelak
korroka dirau eta ordu erdi inguruan. Hain gustuko dudan Alfajore bat erosi dut, baina zerbitzariak berehala igarri dit ez nintzela bertakoa. Produktuak ez, baina doinuak salatu nau. Esku
batean tarteka zurrutadaren bat ematen zion matea zuela eta
bestean bezeroentzako jakiak, zera esan dit: Ez nadila bueltatu
Iguazuko ur-jauziak ikusi gabe, Patagoniara joan gabe eta igandeetan jan dezadala haragia gogoz, hemen bezalako haragi
erre goxorik ez dudala berehalakoan topatuko. Haragiarekin batera Fernet pixka bat edan dezakedala esan dit. Alkohola edateko adindun naizela uste izan du. Eskerrak eman, eta irribarre
txiki bat irten zait, hori guztia egiteko grinaz.
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52 zenbakidun autobusa hartu, eta denbora gutxian iritsiko
naiz eskolara. Ziur ezingo naizela eseri, handixeagoa banintz
ez nintzen kabitu ere egingo. Atarian, errezo tartean Argentinako bandera igotzen ari zirela ikusi dut. Gaurkoan gainera,
nire ikasletariko bati tokatu zaio. Ikasgelan itxarongo diet, irrikatan, erraz jabetzen naiz noiz iritsiko diren 33 ikasleak zalaparta ugari ateratzen baitute pasilloan. Banekien nola agurtuko ninduten, hasieran arrotz egiten zitzaidan, baina denbora
pasa ahala, gustatzen hasi zitzaidala onartu behar dut.

Ea ba, hemen da lehena: “buenos días señorita Maddi!,
Cómo le va?” dio. Behar bezala agurtu ditut nik ere. Ez dira isilik egotekoak, eta nik behitzat ez ditut isilaraziko gustura nago
eta eurekin berriketan.
Pixkanaka, zerbitzariak esan bezala kaleak neureak egiten hasi nintzen. Ematen nuen pausu bakoitzean gozatzen.
Matea lagun artean konpartitzen. Jerga guztiak ulertzen, eta
nik ere bakarren bat erabiltzen. Igandero haragia bazkaltzen
eta Argentina goitik behera zeharkatzen. Ikasleak ere agurra
ez ezik konfiantza gehiago hartzen hasi ziren: “Seño Maddi
Seño Maddi me ayudas?” “Seño maddi Seño Maddi sos relinda….” zioten.
Eta nik zera diot: linda vos, Argentina…
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Altzo Motzean

2016ko Eusko Legebiltzarrerako
hauteskundeak (2016-09-25)

Imazen pagoa, Europako
zuhaitza? (2016-10-27)

Lau urtez behin hauteskundeak izaten dira Legebiltzarrerako. Argazkian ikus ditzakezue emaitzak.

Erkidegoan 30 zuhaitz berezi daude. Lehiaketa bat egon zen Europako zuhaitza izendatze aldera. Hogeita hamar horietatik bat
aukeratu behar zen Erkidegoko ordezkari gisa, eta Imazen pagoa
izan zen hautatua. Estatuko beste zuhaitzekin lehiatu behar zuen
Europara bidean. Hori dela-ta, hitzaldi bat antolatu zen herrian.
Bertan izan ziren Pilar Zuriarrain herritarra eta Gipuzkoako Diputazioko Baso Zerbitzuko teknikari Balentin Mugartza. Bere familiak
zer-nolako lotura izan duen azaldu zuen Zuriarrainek. Mugartzak,
berriz, zuhaitz bereziak izendatzeari buruz jardun zuen… zuhaitz
motzei buruzko dokumentala ere eskaini zuen. Amaitzeko, Imazen
pagoaren aldeko bozka eskatu zuten. Pago hau 2015ean kimatu
zuten azken aldiz, eta adar zati bana jaso zuten bertaratuek, oroigarri gisa.

Bidaia Arabako Errioxara (2016-09-17)
Urtero bezela, Udalak egunpasako bidaia antolatu zuen, Errioxara
oraingoan. Herritar ugari abiatu zen autobusez Errioxako Moreda
herrira. Bertan, olioaren inguruko azalpen luze bat eman zieten,
olio-dolare zaharra eta modernoa ikusiz. Hurrengo zita, Eguren
Ugarte upategian zen, Laguardia herrigunetik gertu. Lehenbizi bisita eta bazkaria ondoren. Ikusgarria da lur azpian eraikitako koba.
Barrenak ondo asetu eta gero, Laguardia bisitatu gabe ezin joan
ba.

Erretirodunen eguna (2016-11-13)
Urtero bezela, erretirodunen eguna ospatu zen gure herrian. Meza nagusiaren ondotik, herriko dantzariek
hainbat dantza eskaini zizkieten. Herrian jatetxerik ez, eta, Batzarremuño eraikinean izan zuten bazkari oparoa Tolosako Larrea katering-ak zerbitzatuta. Bazkalondoren, Ane Labaka eta Jexuxmari Irazu bertsolariek
eta herriko musika eskolakoek alaitu zuten giroa.
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Olentzerotan
jakinminez
(2016ko abendua)

XX.a izan zen 2016koa, Kultura batzordea eta Udalaren artean antolatzen dena. Bost egunetan banatutako egitasmo mamitsua izan zen eta denetik egon zen: argazki rallya, azoka, sagardo dastaketa, musika emanaldia, Internet-a (hitzaldia), haurrentzako emanaldia eta talo jana. Has gaitezen, bada.

I. Argazki Rallya (2016-12-04)
Bi kategori izan ziren, 16 urtetik beherakoak eta 16 urtetik gorakoak. Guztira, 23 partaide izan ziren, 13 eta 10 hurrenez hurren.
Gaiei dagokienez, 4 gai landu zituzten argazkilariek: ama lurraren koloreak, bideak, emozioak eta langak. Lau gaiak saritzea
erabaki zuten antolatzaileek: bi kategorietako lehenek kartoi luman itsatsitako argazkia eta 50 euroko bonoa jaso zuten; bigarren geratu zirenek, berriz, kartoi luman itsatsitako argazkia eta 30 euroko bonoa.

Naira Carrasco “Emozioak” 1. saria 16-

Ibon Azpilikueta “Koloreak” 1. saria 16+

Gailur Elduaien “Bideak” 2. saria 16-

Karlos carrasco “Langak” 2. saria 16+

Azoka Eguna (2016-12-11)
Hogei urte bete zituen Olentzerotan Jakinminez egitasmoak, eta pare bat berritasun izan zituen programazioaren baitan, bata,
argazki rallya, eta bigarrena, azoka eguna. Kultura Batzordeko kideen esanetan, garai ederra da Eguberri aurrekoa, azoka antolatzeko. Eta hala izan zen. Jendetza etorri zen plazara. Postu asko ipini ziren, 25 bat. Hauetatik, batzuk herritarrak izan ziren, eskolako haurrak barne. Berdura, esnekiak, fruitu lehorrak, hestebeteak… artisautza-postuak ere jarri zituzten. Herriko trikitilariek ere
giro ederra jarri zuten. Adibidez, lore-postuak kolorea eman zion plazari, talo-postuak arrakasta handia izan zuen. Eguberriak hurbil
egonik, jendeak gogoz erosi zituen. Saltzaileak gustura zeuden, salmenta oso ondo joan zela adierazi zuten. Eta azoka amaituta,
bazkaria eskaini zitzaien saltzaileei, Elordi Elkartean.
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Olentzerotan
jakinminez
(2016ko abendua)

Sagardoaren txinpartak (2016-12-15)
Gurean izan zen afizioz bertsolari, eta ofizioz, Sagardogileen Elkarteko koordinatzaile den Unai Agirre hernaniarra. Zita Elordi
Elkartean jarria zegoen eta sagardozaleek ez zuten hutsik egin. Agirrek, sagardogintza tradizionala zer izan den azaldu zuen.
Baina ikerketak bide berriak ireki ditu, eta horrela, hainbat sagardo mota ezberdin mahairatu zituen: gezak, gozoak, gasdunak,
sagardoarekin egindako uxuala… Zenbait herritarrek, baita Baliarraingo batek ere, etxeko uztatik egin zuten beren ekarpena, eta
hori guztia, mokadu bat ahora eramanez.

Musika eskolako ikasleen
emanaldia (2016-12-16)

Konektatuta bai, baina ez
nolanahi! (2016-12-16)

Urtero bezela, kontzertu bikaina eskaini zuten Loatzokoek. Urtean zehar ikasitakoa eta instrumentu ezberdinak erabiliz, hainbat autoreren doinu eta piezak interpretatu zituzten, guraso eta
gainontzekoen arreta erakarriz. Aldi berean, jendeak bere esker
ona adierazi zuen txalo zaparrada gogotsuak joz.

Dudarik gabe, Internet-ak hartu duen garrantzia begibistakoa
da. Adituen esanetan, adina ere jeisten ari da, hau da, gero eta
lehenago hasten dira neska-mutikoak dispositiboak erabiltzen.
Eta ez dago esan beharrik, berehala ikasten dute. Honetaz guztiaz hitz egiteko, Ordiziako Jakintza ikastolako irakasle den Mikel
Etxarri izan genuen gure artean. Bere egunerokoan ikasleekin
zer jardun egiten duen azaldu zuen. Bere esanetan, “konektatuta
egoteak abantailak eta desabantailak ditu. Internet-a mundura
begira dagoen leiho erraldoia da eta garbi eduki behar degu zertan ari garen”. Hitzaldi interaktiboa izan zen, eta gomendio ugari
eman zizkien gurasoei, adibidez: lehen konexiotik arau garbiak
ipini seme-alabei; Interneten ari direlarik, seme-alaben ondoan
egon; erabilera denborak mugatu; dispositiboak segurtasun sistema batez babestuta eduki… eta abar.
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Olentzerotan
jakinminez
(2016ko abendua)

Olentzero eta bere lagunak (2016-12-17)
Haurrentzako emanaldi atsegina. Ederki asko pasatu zuten udaletxeko ganbarara hurbildu zirenek. Emanaldia bi lagunen esku
dago. Olentzero opariak banatzera doa, eta bidean, jeinu mitologikoekin aurkitzen da. Denetik egon zen: kontakizuna, musika,
abestiak, eta dantza ere bai.

Talo jana (2016-12-17)
Eta Olentzerotan Jakinminez egitasmoari bukaera emateko, talo jana izan zen Elordi Elkartean, ohitura den bezela. Jende asko
apuntatzen denez, bi txandatan egin zen talo jatea. Giro eta berotasunaz animaturik, nahiko talo, hirugiharre, txorizo, gazta eta
gaztain bazen jendearen gogoa asebetetzeko.
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Elordi Elkartea
2016
Elordi Elkarteak bere eginkizunen artean
dauka urtean zehar hainbat ekitaldi antolatzeko ohitura. Iaz ondorengoak burutu ziren:
Iñaki Olano, Amaia Aranalde
Martxoaren 11n, autobusez, Altzueta sagardotegira joan ziren 42
lagun. Afari ederra eginda itzuli ziren herrira.
Apirilaren 29an bertso afari berezia izan zen, Xabier Amurizaren agurreko afaria, hain zuzen. Udaletxean ekitaldi nagusia egin
ondoren, 50 lagun bildu ziren afarian. Bapo afaldu ostean, Xabier
Amurizak eta Miren Amurizak bertso saio hunkigarria egin zuten. Atsedenaldian, Xabier Amurizaren bertso sorta ezagunenak
abestu ziren guztien artean. Bukatzeko, aita-alabak beste bertso
saio labur bat egin zuten eta horiek izan ziren Xabier Amurizaren
bat-bateko azkeneko bertsoak. Negar malko eta txalo zaparrada
artean “Lurra” izeneko kantua abestu zuen Xabierrek eta denei
eskerrak eman zizkien agur polit hori eskaintzeagatik.

Herriko ludoteka antolatzeko, Tourreko txirrindularien zozketan, 63 pertsonek hartu zuten parte.
San Ferminetan, Azkaratera. Urtero bezala, uztailaren 7an,
Elordi Elkartetik atera eta oinez, eguraldi ederra lagun, 17 pertsona joan ziren Azkaratera.

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.

Mendi irteera. Ekainaren 5ean, goizeko bederatzietan
Amezketatik abiatu eta Txindokiko lepora igo ziren lehenbizi.
Handik Ganbo Txiki eta Ganbo mendiak igo zituzten eta ondoren
bazkaltzera jaitsi ziren Elordiko Bordara. Bertan bapo bazkaldu,eta 18:30ak alderako itzuli ziren Altzora. Eguraldi aparta egin zuen
eta gozatu ederra hartuta itzuli ziren herrira parte hartu zuten 35
lagunak.

Garagardo festa. Urriaren 15ean, 80 pertsona inguru bildu
ziren 6 garagardo mota desberdin probatzeko aukerarekin. Giro
bikainean nahikoa zerbeza eta jaki dastatuta, pozik itzuli zen jendea etxera.
Elkarteko mus eta punttu txapelketa. Urriaren 15ean burutu
zen txapelketa. 12 bikotek eman zuten izena, 6na bikote, bai musean eta baita punttuan ere. Felix eta Ekain Esteban aita-semeak
irabazi zuten musekoa. Punttuko txapelketa Joxe Joakin eta Arkaitz Muruak irabazi zuten, kasu honetan ere aita-semeak izan
ziren garaile.
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“Mugaminak” dokumentala, Amets Artzallusekin. Elkarteak
seigarren urtez segidan antolatu zuen BEGIRADAK egitasmoa.
Hasteko, “Mugaminak” izeneko dokumentala aurkeztu zuen Artzallusek azaroaren 11n. Zipreko errealitateari buruz ari da dokumentala. “Bizkarra emanda” bizi diren bi komunitateren arteko
errealitate soziokultural eta politikoaren zertzelada batzuk ematen ditu.
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Talo jana. Olentzerotan Jakinminez egitasmoaren barnean,
urtero egiten dugun moduan, talo, txistorra, hirugiharra eta gaztainak tarteko, afari ederra antolatu zuen Elkarteak abenduaren
17an. 90 pertsona hurbildu ziren bertara.
Gabonetako hamaiketakoa. Gabon egunean herri-eskolako
irakasle, ikasle eta guraso talde zabala ateratzen da kantari herrian barna. Amaieran denak Elordi Elkartean elkartu ziren 100
pertsonatik gora bilduz bertan. Gorputza berotzeko salda, haragi
eta txorizo egosia probatzeko aukera izan zuten.

Altzo Motzean

Musean (2016-12-18)
Argazki hau gaineko data horretan hartu zen. Lehen, Segoretxe jatetxe-taberna irekita zegoenean, mostradorearen aurreko txokoan
zegoen mahaian jarduten zuten musean larunbatero, akatsik egin
gabe. Baina gauzak aldatu zirenetik, Elordi Elkartean hartu zuten
estalpe eta hor jarduten dute mus, enbido, bost gehio eta ordoka
serio demonio, norberak bere etxea jokoan balu bezela.

SICUT PRATUM taldearen
kontzertua (2016-12-27)
Altzoko abesbatzak antolatuta, kontzertua eskaini zuten elizan.
Christine Leboute eta Juliette Van Peteghem belgiarrek, eta Miren
Garikano, David Azurza eta Aitor Furundarenak osatzen dute taldea. Elizako bankuak gainezka egon ziren eta gozatu ederra hartu
zuten han zirenak.

Euskararen Nazioarteko Eguna
(ENE) (2016-12-03)
Herritar ugarik hartu zuten parte mannequin challenge bideo mota
eginez. Pare bat minutuz geldi-geldi egon ziren hartutako jarreran,
manikiak balira bezela. Segidan, Joseba Elduaien alkateak adierazpen bat irakurri zuen, egunerokotasunean euskaraz jarduteak
dituen baloreen inguruan. Animoak eman zizkien euskara ikasi eta
hitz egiten saiatzen direnei. Amaitzeko, zazpi bat kanta abestu zituzten musika eskolakoen laguntza eta guzti.

Frailetako I. Lau eta erdiko
txapelketa (2016-04-02)
Otsabiope Gaztetxeak antolatuta, Frailetako frontoian aritu ziren
pelotariak bi egunez, pelota gozoak erabiliz. Hogeita sei pelotarik
eman zuten izena eta kanporaketa gisan jokatu ziren partida guztiak. Finala, Ibai Amundarain amezketarrak eta Enaitz Aizpitarte
altzotarrak jokatu zuten. Azkenean, Enaitzentzat izan zen partida
22 eta 21eko emaitza estuarekin

Altzoko II. Frontenis Txapelketa (2016-12-18)
Otsabiope Gaztetxeak antolatuta, abenduko lau egunetan jokatu zen txapelketa. Hogeita hamahiru bikotek eman zuten izena, 20 bat
lagun herritarrak izanik. Lehen bi egunetan kanporaketak izan ziren, eta, beste bietan, finalaudenak, finalerdiak eta finala. Finalera,
Mikel Goitia eta Iñigo Artolak osatutako bikotea alde batetik, eta Odei Arregi eta Beñat Balerdi tolosarrak bestetik, iritsi ziren finalera.
Azkenean, lehen bikotearentzat izan zen garaipena emaitza estu xamarrarekin.
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2016ko
eguraldi-kontuak
J

Xabier Olano.
oan zitzaigun 2016 urtea ere, bere gora behera guztiekin. Iragana ahaztu egiten zaigu baina tarteka halako egun euritsu
edota hotzataz gogoratzen gara. Zenbait egunetako bero erreak ere ez ditugu erraz ahazten.

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 eta gure oroimenean. 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, behar bada, eguraldiaren ezaugarri zehatzak neurtzea. Egun ordea, tresneria eta teknologia berriak lagun, nahiko erraz lor ditzakegu metereologia neurtzeko erabiltzen diren parametroak.

Euskalmet metereologia zerbitzuari esker, eskuragarri ditugu gure inguru hauetako eguraldiari buruzko datu ugari. Egunez
egun jasotzen dituzte tenperatura eta euriari buruzko datuak. Egunero ezezik, orduero bildu eta gordetzen dituzte datu zehatzak. Eta jaso bakarrik ez, nahi duenarentzat 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 metereologi estazio ofizialik ez dugunez, Alegiako metereologi estazioan
jasotako datuak erabiltzen ditugu ondoko laukitan. Beharbada zenbait datu zertxobait aldatuko lirateke Altzon bertan jasoko
balira baina gehienak antzekoak izango direlakoan horra jarraian, Txindokipean, Alegiako estazioan jasotako zehaztasunak.

Euskalmet zerbitzuari esker jasota dago egunero eta orduero zenbat euri egin duen metroko eta litrotan, Alegiako estazioan. Horra bada azken urtean (2016) hilabete guztietan pilatu diren litroak eta euri gehien egin zuen eguna ere bai.
Lehen bi zutabeetan urtea eta hilabetea jaso ditugu. Hirugarren zutabean, hilabete osoan 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, 2016 urteko euri datuak:
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URTEA

HILABETEA

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

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

LITROAK
HILABETE
OSOAN
108,8
290,4
243,8
95,7
49,9
46,4
19,4
18,1
80,4
37,1
176,4
15,3
1.181,2

EGUN
BUSTIENAK
15a
27a
10a
8a
22a
15a
23a
5a
17a
14a
23a
22a

LITROAK EGUN
BUSTIENAK
24,8
84,6
44,9
13,7
9,4
19,4
4,7
5,3
19,5
18,3
56,1
4,2

Ikusten denez, 2016 urteko hilabeterik euritsuena otsaila izan zen. Euritsu ospea duen Apirilean aldiz, ez zuen hainbeste
egin (95,7 litro metro karratuko) Eta deigarriena, abenduan ere oso gutxi bota zuela, urteko hilabeterik lehorrena izan zelarik,15,3 litro soilekin. Urteko egunik bustiena, berriz, otsailaren 27a izan zen, 84,6 litro jaso zirelarik, egun bakarrean.

URTEA
OSOAN
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

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
1.181,2

Urtez urte jaso izan ditugun datuak konparatuz gero, 2016an aurreko urteetan baino euri
gutxixeago egin zuen. 2013 edo 2014an baino
gutxiago, alde nabarmenez. Hamaika urte daramatzagu euri datuak jasoz eta bataz bestekoaren
azpitik joan da 2016a. Horra laburbilduta metro
karratu bakoitzean urte osoan eroritako euri litroak, azken 11 urtetan:

Aberastasuna ur litrotan neurtuko bagenu,
2016a ez da oso urte emankorra izan. Azken 5
urtetako lehorrena izan dugu azkenekoa. Bataz
bestekoaren oso azpitik. Beste gauza askorekin
gertatzen den bezala, neurri eta garaia egokian
datorrena ongi etorria da zalantzarik gabe, baina
neurriz kanpo datorrenean arazoak sor ditzake.
Neurri kontua da beraz.
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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, izerdi patsetan igarotako udako egun beroak ere bai. Euriarekin
aipatu dugun bezalaxe, urteko egun guztietako hotz-beroak txukun neurtu eta jasotzen ditu Alegiako estazioak. Urteko egunik
beroenak eta hotzenak zehaztasun handiz jasota dauzka Euskalmetek. Jarraian eskaintzen dugun laukiaren 1. eta 2. zutabeetan, urtea eta hilabetea jaso ditugu. 3.an hilabeteko egunik beroena zein izan zen. Gero, 4.ean, egunik beroenean egin
zuen muturreko tenperatura. Azkenik, 5. eta 6. zutabeetan, egunik hotzena eta zenbat gradu jaso ziren egun horretan.
Horra 2016ko datuak:

URTEA

HILABETEA

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

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

EGUN
BEROENA
24a
21a
30a
14a
21a
22a
19a
27a
7a
3a
1a
5a

ZENBAT
GRADU ºC
21,3
21,9
25,3
24,3
31,2
37,2
39,3
37,9
38,0
28,0
22,0
18,4

EGUN
HOTZENA
21a
17a
15a
2a
2a
20a
15a
12a
15a
22a
23a
29a

ZENBAT
GRADU ºC
0,7
-1,4
1,7
2,1
3,0
8,3
10,2
10,5
10,8
4,9
1,8
-1,8

Ikus dezakegunez, 2016ko egunik beroena uztailaren 19a izan zen (39,3 ºC). Egunik hotzena, berriz, abenduaren 29a
( -1,8 ºC). Abendua izan zen hilabeterik hotzena. Urteko 10 hilabetetan tenperatura ez zen 0tik behera jaitsi. Otsailean eta
abenduan bai.
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URTEA

BEROENA ºC

HOTZENA ºC

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

38,4
37,4
36,6
43,7
40,7
40,7
42,6
39,7
38,0
40,2
39,3

-3,3
-5,6
-2,0
-4,6
-4,2
-3,3
-5,3
-1,5
-1,7
-3,7
-1,8

Azken 11 urteetako bero eta hotz handienak
konparatzen baditugu, muturreko hotz-beroak
nola aldatuz joan diren ikusiko dugu. Joan den urtean, 2016an, ez ginen muturretara gehiegi hurbildu. Egunik beroenean 39,3 gradutara iritsi ginen
eta hotzenean – 1,8 gradutara jaitsi.

Bukatzeko eta laburpen gisa, 2016a ez zela
oso euritsua izan esango genuke (1.181,2 litro metro karratuko). Eta tenperaturarekin antzeko zerbait
gertatu zaigu. 2016an ez dugu muturreko tenperaturatik jasan beharrik izan. Beroena (39,3ºC) eta
hotzena (-1,8ºC) ez dira mutur muturrekoak izan.
Hala hobe, agian.

Jaiotzak 2016

			
Izen-abizenak		
				Kimetz Irizar Agirre		
				Gurasoak			
				Xabier eta Elisabet
				Data				
				2016-07-23			
				Etxea				
				Aldarraitz			
				Izen-abizenak		
				Sara Larrea Grane
				Gurasoak			
				Xabier eta Meritxell		
				Data				
				2016-10-13			
				Etxea				
				Belaio		
				Izen-abizenak		
				Beñat Olano Andrade
				Gurasoak			
				Aitor eta Ainara
				Data				
				2016-12-14			
				Etxea		
				Luberri

Heriotzak 2016
Izen-abizenak 		
Joxe Zarategi Urtueta

Heriotza-data
2016-03-15

Jaioteguna
1923-01-25			
			
Etxea
Zuaznabar Berri

Adina
93

EZKONTZAK: 2016. urtean ez da ezkontzarik egon.
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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 uztailaren 21erako. Ekin lanari!
IZEN-ABIZENAK
HELBIDEA				TELEFONOA

1- Nola du izena Nerea Laso egon zen herriak?
Ayacucho
Tarapoto
Trujillo

11- Nora eramaten zuten garia ehotzera?
Otsaingo errotara
Altzo Azpiko errotara
Arterrekako errotara

2- San Inazio Jaietan dantza ikuskizuna izan zen. Izena?
Itsas Lapurrak
Ilargiaren Malkoa
Errimak Oinetan

12- Agirre, zer da afizioz?
Ipuin kontalaria
Sagardogileen koordinatzailea
Bertsolaria

3- Nola deitzen da Córdobako (Argentina) Euskal
Etxea?
Gure Txokoa
La Vasconia
Zazpiak Bat

13- Rexu aulkian dantzan, nork jarri zuen?
Maider Agirrek
Pello Olanok
Garazi Astrainek

4- Zer landu zuten eskolan azken hiruhilekoan?
Eskultura
Dantza
Pintura

14- Finlandiara joatearen arrazoi nagusia.
Hezkuntza
Bertako ohiturak ezagutu
Turismoa egin

5- Zer jarriko degu kaiolako zuloaren alboan?
Hostoak
Txotxak
Lizta soka

15- Haundia pelikula egin nahi zuen. Nork?
Aitor Arregik
Jon Garañok
Joxemari Goenagak

6- Norekin kantatu zuen Amurizak 1991. urtean?
Millan Telleria
Imanol Lazkano
Jon Sarasua

16- Aulki erraldoia egin zuenaren izena.
Remigio Mendiburu
Juan Gorriti
Guillermo Olmo

7-Nola moldatzen zen Lide eskolako haurrekin?
Frantsesez
Keinuz
Alemanieraz

17- Zeren zalea da sasi ardia?
Sastraka zalea
Belar zalea
Berbena-belar zalea

8- Non egin dira landaketak?
Ollaungo basoan
Austokietan
Amategialdean

18- Zein egunetan egin zuen euri gehien (2016)
Azaroaren 23a
Martxoaren 10a
Otsailaren 27a

9- Etxekoandrea, nora joan da txapela erostera?
Lizarribarrenera
Aiertzanera
Artzaienera

19- Harremanetan, zer da eder-ederra?
Plazara joan eta elkar agurtzea
Ideiak eta sentimenduak trukatzea
Harreman birtuala izatea

10- Errefusaren edukiontzira, zer botatzen degu
gehien?
Sukaldeko materia organikoa
Errefusa
Ontzi arinak

20- Txilek, zenbat kilometro ditu luzeran?
4.750 km
5.600 km
4.000 km
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