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Hitzaurrea

U

rtekari berri bat, aurrera goazen seinale, herrian zerbait egiten denaren argazki, koadro bereko
hainbat koloreren bilduma. Tantaz tanta eginiko lana, pintzel ezberdinekin txertaturiko seilu;
begi ernez jarraitutako pausu, pausu ziurrez zabaldutako bide, bide luzez nekatutako urte, urte,
urte bat gehiagoz.
Ttiki egin ginduen hiru urteko gerra luzeak, horregatik ez da egungo pintzelkadetan kolorerik ageri, etsipenak
irentsi ginduelako. Guda handiak txikitu egiten gaitu, ttiki bihurtu.
Ez ordea gure ttikien jolasak, beraien ahots meheak, eskolatik irtetean eskainitako besarkadak, plazako
aulkietan egindako eseraldiak, nahiz parkeko trebezia deigarriak. Haatik ageri da hainbeste kolore, txikiek
haundi egiten gaituztelako.
Eta gazteak? Bazoazte, bai, eta oso urruti gainera, baina herrian zaudete berriro. Eta etorri berriz ere! Italia,
Argentina, Alemania …, irudika ezazue nonahi gure herria, baina zatozte beti bueltan. Guk ikusiko ditugu bertako irudiak, entzungo ditugu arretaz zuen berriak, zuen nahiak altzoratzen saiatu. Zuek osatu behar baituzue
koadro zintzoena, begiak zabal-zabalik beha dezagun.
Nork esan du gure hizkuntza txikia dela? Edonork. Ez da erdaraldia antolatu beharrik ikusten, entzutearekin
nahikoa baita. Pintzelkada tanta ugariz jantzi zen euskaraldia ordea, kolore ttiki askok koadro polit bat; hitz
ttiki ugarik hizkuntza apain bat.
Edo ibilbide zehatz batean pentsatutako antzerki ttiki bat. Pausuz pausu eginiko bidea, urduritasunak algara iraulitako iluntzea, papereko letrak jatetik freskura osoz dantzatutako aitortza. Lan ttiki askok, obra oso bat
ageri, agerian dagoen herri baten ilusioa, ilusio askok mailakatutako irudia, irudia ordea, ez irudipena.
Herri ttiki bat, inor zokoratu ezean, edonoren asmoei bidea ematean, handi bihur daiteke. Tantaz tanta,
koadroa. Ttikiz ttiki, haundi.
Agustin Amiano Gurrutxaga
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UDALETXETIK
DATOR NOTIZIA
2018 urtean Udal jardueran gertatutako gertakaririk
aipagarrienak hauek ditugu:
2018ko Aurrekontua: 2018ko Hasierako Aurrekontua onartu zen, 704.565 €takoa. Aurrerago beste 420.000 € erantsi zitzaizkion eta beraz guztira
1.124.565 €ko aurrekontua izan du Altzoko Udalak
2018ko ekitaldian.
2018an egindako Inbertsioak:
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Altzoko Ostatua: 2017an, I. fasean, Segoretxe eraikina erosi eta bertako 0 solairuan
gutxieneko obrak egin ziren bertan taberna-jatetxe zerbitzua, bertako produktuen denda eta
bisitariei turismo informazioa emateko. 400.000 gastatu ziren eta 200.000 finantzatu zuen GFAko Turismo
zuzendaritzak.
Zerbitzu hauen adjudikazioa deialdi publikoz egin
zen eta 2018ko otsailaren 26an ireki zen establezimendua zerbitzu horiek eskainiz. Kontratua Iñaki
Aguirrerekin izenpetu zen eta 2018 urte osoan zerbitzu horiek eskaini dira Altzoko Ostatua izenarekin.
Halaber, II. Fasean, Segoretxe eraikin osoa egoki-
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tzeko proiektua erredaktatu zuten BIRG Arkitektoek.
Egokitzapen osoaren eta mobleriaren kostua 550.000
BEZ barne aurreikusten da. Kopuru hau finantzatzeko
EJri laguntza eskatu zitzaion eta 332.000 € ko laguntza emango du 2018 eta 2019an emateko. Udalak II
faseko obrak 2018an martxan jarri ditu, lanak Arabako Indenort Enpresari adjudikatuz eta 2019ko irailean amaitzea aurreikusten da.
Lanak amaituta gestioa berriz esleituko da horretarako deialdi berri bat eginez.
Kaolin-eder meategiek eragindako zuloa betetzeko
eta inguruan segurtasuna bermatzeko lanak: Altzoko
Udala eta Eusko Jaurlaritzako Meategi Zuzendaritzak
azken urteetan izandako elkarlanaren ondorioz Altzo
Azpiko Kaolin-eder Meategien kalteak aztertu eta inguru horretan segurtasuna bermatzeko lanak hasi dira
2018an. Hori egiteko lehenik Udalak erosi egin behar
izan ditu kaltetuta dauden lurrak, konponketak administrazioak lur publikoetan bakarrik egin ditzakelako.
Konponketak 2018an hasi dira eta orain arte ikusten
diren kalte nabarmenen konponketak 2019an amaituko dira. Dena den, Udala eta Jaurlaritza konsziente
dira hondamenak aurrera jarrai dezakeela eta ikerlanean jarraitzeko ateak irekita utziko dituzte.
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Herri bideen konponketa: 2018an Makaldegi-Bordaberri herri bidea konpontzeko
lanak amaitu ziren, Aldaiora iristeko herri
bidea konpondu zen, Frailetako frontoi ingurua (frontoiaren erabilpena Udalaren bidez herritarrei lagatzearen truke), Altzo Azpiko aparkalekuak eta Ipintza inguruko herribidean zeuden zuloak ere bai. Lan hauek
egiteko Foru Aldunditik laguntza jaso zen.
Bestalde Amabiñe baserritik Alegira oinez joateko
herri bidearen egokitzapena hasi zen 2018an, 2019an
guztiz amaituta geldituko dena. Honetarako Jaurlaritzatik jaso da laguntza, oinez eta bizikletaz ibiltzeak
pertsonen osasunari eta ingurugiroari onura dakarkiolako.
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Frailetako frontoia udal frontoi bezala erabiltzeko aukera: 2018an Udala eta Karmeldar Fraileen artean 10 urterako Hitzarmena
izenpetu zen. Honen bidez, Udalak bere ekintzetarako
eta herritarrek ere bai kirola egiteko, erabili ahal izango dute Udal frontoia balitz bezala. Trukean Udalak

txukunketa inbertsioak egingo ditu; ingurua asfaltatzen, argitegian, kristalak, sarea jarriz… eta mantenimenduaz arduratuko da.
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Udal kirol eraikinetan inbertsioak: batetik
Udal frontoian dauden hormigoizko posteak babestu ziren kirolariek minik hartu
ez dezaten 5.000 inguruko gastua eginez.
Bestalde, Eskola eremuan dagoen kirol gunea estaltzeko proiektua erredaktatu da 2018an, obra 2019an
egin dadin. Proiektuan 250.000 € inguruko lanak egitea
aurreikusten da.
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Biztanleak: ondorengo bilakaera izan dute,
• 2017ko abenduaren 31an biztanle
kopurua : 427
• 2018ko abenduaren 31an biztanle
kopurua : 435
Altzon, 2019ko urtarrila
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1245
KILOMETRO

N

ormala al da 18 urte bete berri ditugunean zer ikasi, etorkizuenean “zer izan”
dagoeneko jakitea? Nik behintzat ez neukan ideia zipitzik. Orduan, zer egin, nola
jarraitu ikasten zer ikasi ez dakizunean? Presaren
presaz aurkitu nuen niretzako alternatiba egokiena;
AuPair, elkarbanatze kultural baten bidez, atzerrira
joatea, horrela, kultura berri batean bizitzeko nahiz
hizkuntza berri bat lantzeko aukera izango bainuen.
Iritsi zen 2017ko urria eta nire hegaldiko txartelak “Munich, Alemania” zioen. Bertan pasako nituen
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zetozten bederatzi hilabeteak, hiri ezezagun batean
ezezagunez inguratuta. Baviera hain tradizionala
izanik, bertako atzerritarron dibertsitateak ikuspegi berri bat eman zidan kultura kontzeptuaz, kultura
anitz kontaktuan egoteak elkarbanatutako identitate
bat ematen baitigu. Gure ama hizkuntzak, etxeak eta
lekualdatzeko arrazoi oso desberdinak ziren baina,
denok komunitatetxo bat sortu genuen.
1245 kilometrotara etxean sentiarazi nindutenei
eskerrik asko.
Irune Mendieta

“Ordeno y mando”

Bixente Olazar Pagadi Mdrilgo frentean kainoi gainean eserita.
Argazkia: Ana Mari Olazar Aizpuruak utzia.

Altzo 1936-1940

A

urreko urtekarian II. Errepublikako kontuak aipatzen genizkizuen eta gauza jakina da nola amaitu ziren
II. Errepublikako ibilerak. 1936. urteko uztailean 18an altxamendu militarra gertatu zen Espainiako
Errepublikaren aurka. Afrikako iparraldean, Melillan gertatu zen hori eta egunak aurrera egin ahala
iragarpenik txarrenak baieztatu ziren eta Estatu espainiarrean hiru urtez luzatu zen gerra. Espainiako
Gerra Zibila deiturikoa.
Ezertan hasi aurretik, esan behar dugu lan honen eginkizuna ez dela 1936ko gerrak, Altzon izan zuen bilakaera,
gertakizunak eta ondorioak sakontasunez aztertzea. Denbora eta baliabide asko behar dira lan hori behar den
bezala egiteko eta ikusiko duzuen bezala hemen aipatzen dena askoz ere xumeagoa da. Hori argituta azal dezagun zein izango den lanaren helburua. Aurreko lan batzuetan egin moduan, Altzoko Udal Artxiboan arakatu ditugu
hainbat dokumentu eta lan honen bidez batez ere, azaleratu nahi ditugu garai horretan, 1936ko uztailetik aurrera,
altxamendu militarra auspotu, babestu eta bultzatu zuten hainbat erakundeetatik zer nolako idatziak, aginduak,
betebeharrak, mehatxuak….etab iritsi ziren Altzoko Udalera.
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Eskuartean izan ditugun hainbat dokumenturen artean egoera berria eta aldaketa bortitzaren lehen aztarna Ordizian
idatziriko agiria dugu. 1936ko abuztuaren
5ekoa da agiria. Bertan, Gipuzkoako Gerra Karlistaren Batzordeak Altzoko alkate
izendatzen du Jacinto Lizarribar Goena.
Izendapenarekin batera alkate berriari
agintzen zaio udala osatzea alkatearen
konfiantza osoko pertsonekin.

Udala osatu ondoren ondorengo irizpideak bete behar dituztela agintzen zaie
dokumentu berean:
1.-Bi koloreko bandera espainiarra zintzilikatuko da udaletxean eta eraikuntza publikoetan. Gainerako bandera mota
guztiak galarazita gelditzen dira.
2.-Eskolan eta eraikuntza publikoetan
berehala jarriko da gurutzea.
3.-Udalen batean Jesusen Bihotza zegokion lekutik kendu eta baztertua izan
balitz, berehala eta solemnitate osoarekin
jarriko da haren irudia areto nagusian.
4.-Espainia osoan abian jarritako mugimendu salbatzailearen omenez antolatzen diren ekitaldi erlijiosoetan parte hartuko du udalak.
5.-Herrietako alkateek beren borondatez mugimendu salbatzaile honetan parte
hartu nahi duten pertsonen datuak hartu behar dituzte eta bide batez, zerrenda
osoa bidali Gipuzkoako Gerra Karlistaren
Batzordera.
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Ondorengo irudian ikus liteke nortzuk osatu zuten Altzoko udala 1936. urtean.

Idazkariari dagokionez esan Miguel Ayestaran izan zela postu hori bete zuena. II. Errepublika garaian ere idazkaria zen Altzoko udalean.
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Lehenengo idatzia baino bederatzi egun
geroago, 1936ko abuztuaren 14an heldu zen
orain azalduko duguna. Pablo Erviti Marco,
Tolosatik Ordiziara arteko bailarako Teniente Koronel Komandante militarraren agindua.
Ordeno y mando:
1.-Frente Popularreko pertsonek emaniko
baleak dituzten dendari eta industrialari guztiek Tolosako Komandantzia militarrean aurkeztuko dituzte. Bertan gordeko direlarik ziur
egoteko moduan. Bale horien ordez agiriak
emango zaizkie interesatuei balearen zenbatekoak azalduz. Horrela baliagarriak izango
dira egunen batean gerta litezkeen erreklamazioen aurrean.
2.-20 eta 40 urteko adin tarteko norbanako
guztiak militarizatuko dira. Hori gerta dadin
Altzoko udalak pertsona bakoitzaren lanbidea
azalduz osatuko du dagokion zerrenda. Zerrenda hori Tolosako Komandanziara bidaliko
da. Mobilizatuak izan diren pertsona guztiei
besoko nazionala emango zaie.
Nire Aginteak erabakiko du pertsona horiek
bete behar dituzten zerbitzuak, hori bai, beren
lanbideekin bateragarriak izanik. Pertsona horiek militarizatzen diren momentutik Justicia
Militarreko Kodigoaren pean gelditzen dira.
3.-Etsaiarekin bat egin duten pertsona guztien ondasunak, bai higigarriak eta higiezinak
konfiskatuko ditut. Erabilgarri leudeken lokalak
troparentzat ostatu emateko eta gainerako
ejertzitoaren zerbitzurentzat erabiliko ditut.

Aizpe Haundiko familiak utzitako argazkia.

4.-Bando hau argitaratu ondoren 24 orduko
epea ematen dut etsaiaren eremuan leudeken
herriko familietako pertsona guztiak beren
etxeetara itzul daitezen. Epea igaro eta gero
familia horiek kanporatu egingo ditut.

Berehala iristen dira Altzoko Udalera eskaera berriak. Aipagarria da 1936ko urriaren
14an Tolosako Komandantzia Militarretik
heldu zena. Idatzian abertzale eta Frente
Popularreko gizon eta emakume guztiekin
osatutako zerrenda eskatzen da. Pertsona
bakoitza nongo kide zen adierazi behar zen.
Zerrenda hori Tolosako Komandantziara
eraman behar duela agintzen zaio alkateari
eta eskuz helarazi behar duela bertara. Alkatearekin batera herriko idazkaria eta izaera
eta pentsamendu eskubitarra edo tradizionalista duten beste bi pertsona ere joan
behar direla agintzen du. Bi pertsona hauek
ongi ezagutu behar dituztela zerrendan
agertzen diren abertzale eta Fronte popularreko kideak.

Jasotzen diren eskaeren artean agertzen dira
garaiko zenbait altzotarri buruzko informazioa
edo informe eskaerak. Adibide moduan ikus dezakegu Jose Epelde Aranari buruzko eskaera. Tolosako Kuarteleko Andrés Sancho guardia zibilak
egiten dio eskaera Altzoko idazkariari. Eskaera
zehatza da eta ondorengo galderak edo atalak
dira Tolosako guardia zibilak jakin nahi dituenak:
1.-Espainiako Mugimendu Nazionalaren aurretik zuen pentsaera eta non zegoen afiliatuta.
2.-Bere jokabide pribatua.
3.-Espainiako Mugimendu Nazionalean izan
zuen jokabidea.
4.-Gerrako Frentera bere borondatez joan al
zen.
5.-Mugimendu Nazionalaren hastapenean milizietan parte hartu ote zuen.
6.-Konfiantza pertsona den.
7.-Bere familiari buruzko iritzia.
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1936ko azaroaren 21ean, Gipuzkoako Gobernadore zibilak, Jose Maria Arellano Igeak garaiko Estatuko funtzionarioek, zerbitzu publikoetako langileek edo administrazio lokaletako
langileek dituzten betebeharrak adierazten dizkio herriko alkateari. Estatuko Buletin ofizialean
agertutakoaren arabera langile horiek beren aportazioa egitera derrigortuta daude Espainiako
Nazioak dituen gastuei aurre egiteko. Ekarpen hori egun bateko soldataren baliokidea izango
da soldata 4.000 pezeta baino baxuagoa den kasuetan eta soldata 4.000 pezetatik gorakoa
denean bi eguneko soldataren pareko ekarpena egin beharko dute. Betebehar horrez gain borondatezko ekarpen gehigarriak egiteko aukera dutela ere esaten du. Bost eguneko epea duela
gogorazten dio herriko alkateari zerrenda osatzeko funtzionario bakoitzak egindako ekarpenarekin eta zein bulegotan egin duen ekarpena adierazteko.
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Jose Maria Arellano Igearen idatzi gehiago ere iritsi ziren Altzora, besteak beste, 1937ko apirilaren
14an igorritako gutunak ere merezi du argitaratzea. Hasteko, gutunaren helburua argigarria suertatzen zaigu. Ez da inon ageri nesken aipamenik eta Gipuzkoako mutilen bihotzetan Espainiarekiko maitasuna txertatzea dela helburua aipatzen du. Bere ustetan nonbait mutiko direneko adin zoriontsu horretan izandako bizipenak mutikoen arimetan itsatsirik gelditzen dira, eta gerora errealitate
emankorretan loratzen dira. Helburu hori lortzeko Jose Maria Arellanok esaten du eredu ezberdinetako bost kartel aberkoi prestatzeko agindu duela. Hizkuntza xume eta aldi berean zehatza erabiliko
dela horretarako eta eskolako ikasleen artean banatu behar direla, modu horretara gogoratuko baitute Espainiako aberriarekiko maitasuna eta berari zor diogun guztia.
Gipuzkoako eskoletako maisuek gela guztietan jarriko dituzte kartel horiek ikasleek ondo ikusteko
moduan. Hori horrela egin dadin herrietako alkateek hartuko dituzte Donostiako Instrukzio Publikoko
Delegaritzatik beharrezko dituzten kartek guztiak.
Azkenik adierazten du kartel bakoitzak 0,50 pezeta balio duela eta Altzon eskola bakarra izanik 5
kartel hartu eta 2,50 pezeta ordaindu beharko direla.
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Aipamena merezi du baita ere 1937ko
abuztuaren 4an Tolosako Kuartel Militarretik iritsitako aginduak. Oraingoan
herriko apaizari eta bertako komunitate
erlijiosoari aginduak emateko da komandante militarraren idatzia. Eguneko lehenengo mezetan bakarrik erabili ahalko
dela euskara esaten du, gainerako beste
meza eta ospakizun guztietan galarazita
dagoelarik euskara erabiltzea. Agindua
bete dadin laguntza eskatzen dio herriko
alkateari eta baita ere agindua betetzen
ez denenean gerta litezkeen kasuen berri
adieraztea.

Zaragozatik, 1938ko maiatzaren 10ean bidalitakoa
da hemen azalduko dugun hurrengo idatzia. Bertan
Altzoko alkateari, “gorrien agintaldian” Altzoko udalbatzaren partaide izanik, Frantziara edo Levanteko
hiri eta herrietara ihes eginda aurki litezkeen pertsonen zerrenda zehatza eskatzen zaio. Izen abizenak
eta adina aipatuz osatu behar dela aipatzen du. Zerrenda hori osatzeko bertan erantsi behar direla baita
ere bidegabekeria edo hilketak egin eta aldegin duten pertsonak. Aipatutakoez gain Frente Popular eta
ezkerreko alderdi politikoen zuzendaritzan parte hartu duten pertsona guztien izenak ere eskatzen dira.
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1938ko azaroaren 19koa da hurrengo
idatzia. Bertan, Gipuzkoako Gobernadore
Zibilak Falange Espainola Tradizionalista y
de las J.O.N.S. erakundeak burutzen dituen
jardueren berri emateaz gain, adierazten
du beharrezkoa dela Estatuko erakundeek
laguntza eskaintzea erakunde falangistari.
Zentzu horretan beste lurralde batzuetako
gobernadoreek egin moduan, Gipuzkoako
herri guztietako udalen aurrekontuaren
milako laua kausa horretara bideratzea
eskatzen du..

Zaragozako Pilareko Ama Birjinaren ospakizuna dela
eta urtebete baino gehiagoko aurrerapenarekin Gipuzkoako Gobernu Zibiletik igorritako idatzia jaso zen
Altzoko udalean. Idatzi horretan 1940. urtean Espainia
osoak eskaini behar dion omenaldia dela eta adierazten da Gipuzkoan Batzorde bat eratu dela horretarako
Gobernadore Zibila buru delarik. Modu horretara Gipuzkoak, Pilareko Ama Birjinari egin behar dion ekarpen
espirituala eta materiala behar den bezala bideratzeko
aukera izango delakoan. Izan ere, Pilareko Ama Birjinak
ondo frogatuak baititu bere espiritu erlijioso sakona eta
baita ere garbiki frogatzeko moduan bere espainiar patriotismoa.
Gipuzkoako herri guztiek parte har dezaten omenaldian, herriko alkateari agintzen dio Batzorde bat eratzeko herriko apaizarekin eta okasiorako ezaugarri egokiak
dituen beste pertsona batekin. Batzordearen zeregina
izango da Espainia hainbeste maite duen Pilareko Ama
Birjinaren omenaldian babesa eta laguntza eskaintzea
eta bereziki altxamendu loriatsua tarteko delarik. Batzordearen beste zeregina izango da herritarren artean
laguntza ekonomikoa lortzea ospakizunak egin ahal
izateko. Batzordearen bilakaera eta lortutako emaitzen
berri Gipuzkoako Batzordera adierazi behar duela esanez amaitzen da idatzia.
Manu Olano Jauregi
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ELORDI
ELKARTEA 2018
Elordi Elkarteak bere zereginen artean dauka hainbat ekitaldi antolatzea urtean zehar.
Ondoren aipatzen dira 2018. urtean burututakoak.

E
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uskal Herriko IX. Mus Txapelketa: Otsailaren 3an 8 bikote elkartu ziren Altzoko
kanporaketa jokatzeko eta garaile suertatu
ziren Larraulgo Urbieta aita/semeak.

San Fermin egunean urtero moduan koadrila ederra atera zen Elordi Elkartetik oinez Azkaratera joateko. 30 pertsona inguruk egin zuten ibilaldia eta bertan
bazkaldu ondoren, batzuk autoetan itzuli ziren etxera
eta beste batzuk oinez egin zuten etxerako buelta ere.

Hurrengo ekitaldia Altzueta Sagardotegira antolatutako irteera izan zen. Martxoaren 16an, 37 pertsona
abiatu ziren autobusez Elordi Elkartetik eta giro ederrean sagardotegiko gira egin ondoren berriro autobusez itzuli ziren herrira.
Maiatzaren 5ean, Bertso Afaria ospatu zen Alaia
Martin eta Iker Zubeldiarekin. 32 pertsona elkartu ziren bertan eta gozatu ederra hartu zuten bi bertsolarien ateraldiekin.
Elordi Elkarteak urtero egiten duen moduan Frantziako Tourreko Porra antolatu zuen eta 41 pertsonak hartu zuten parte bertan. Porran ateratako dirua
Udako Ludotekara bideratzen da.

Altzoko jaietan, zehatzago esateko uztailaren
30ean, Mus Txapelketa azkarra antolatu zuen Elordi Elkarteak. Bertan 18 bikotek hartu zuten parte eta
Joxe Amiano eta Andres Agirre suertatu ziren garaile.
Gustura joan ziren etxera oilasko pareareki
Irailaren 30ean, Mendi Irteera antolatu zen. Eguraldi ederra tarteko, 25 lagun animatu ziren Aralarrera
txangoa egiteko. Paisaia zoragarrietan ibili, Ganbo
Txikira igo eta gastatutako indarrak berritzeko Elordiko Bordan bazkari ederra egin ondoren gustura itzuli
zen jendea etxera.

Azaroaren 10ean, Garagardo Festako Afaria antolatu zen.
Ia 60 pertsona hurbildu ziren bertara eta afari goxoa tarteko
aukera ederra izan zuten garagardo mota ezberdinak probatzeko.
Abenduaren 22an, Elordi Elkarteko XVIII. Mus eta Punttu
Txapelketa ospatu zen. Guztira 9 bikotek parte hartu zuten
Mus Txapelketan eta 15 bikotek berriz Punttu Txapelketan.
Mus txapelketako irabazleak Beñat Amiano eta Sergio izan
ziren. Punttu txapelketakoak berriz Antonio eta Haritz.

Egun berean, Olentzerotan jakin-minez egitarauaren barnean, Talo afaria egin zen Elkartean. Haur, gazte eta helduak kontuan izanik, 100 pertsona baino gehiagok izan
zuten talo afaria dastatzeko aukera. Esan beharrik ez dago
pertsona guzti horientzat talo afaria prestatzeko lana ugari
egin behar izan zutela beste batzuk, bereziki urtero urtero
eskua luzatzen duen emakume taldeak.

Gabon bezperan Altzoko Imaz Bertsolaria Eskolako komunitatea kantari ateratzen da herrian zehar eta amaiera
Elordi Elkarteak eskaintzen duen hamaiketakoarekin ematen zaio. Abenduaren 24an, goi eta behe jendez gainezka
egon zen Elkartea.
Elordi Elkartea
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Ajoarriero
bakailaoa

L

ehendabizi tipula, piperrak
(berdea eta gorria) eta tomatea zati txikitan moztu.
Ondoren, poliki poliki oliba
olioarekin su txikian egin 10 edo 15
minutuz. Horrez gain, patata ere zati
txikitan moztu eta aparteko zartagin
batean egin olio apur batekin 5 minutuz, gutxi gorabehera. Hurrengo
pausoa, patata aurretik egindako elikagaiekin nahastea da: piper hautsa
bota eta berriro ere dena ondo nahastu. Amaitzeko, bakailaoa gehitu
nahasketari eta su txikian eduki 1020 minutuz.
Malu Nazabal
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Osagaiak (4 lagunentzat):
• Kilo ½ bakailao xehatua
• 2 Tipula ale
• 2 Baratxuri ale
• 3 Piper berde
• Pipermorro handi 1
• 2 Tomate
• 2 Patata
• Oliba olioa
• Piper hautsa

Motzean

Birziklaketa (2018-01-20)
Urte dexente daramagu etxeko hondakinak bildu, bereizi eta behar den edukiontzira eramaten. Badakigu
(edo badirudi) egunero gehien erabiltzen ditugun hondakinak zein edukiontzitan bota, papera, bidrioa eta
plastikozko ontziak, esaterako. Baina baditugu gure etxeetan beste hainbat gauza txiki birzikla ezin direnak.
Gainera, eta sarritan, ez dugu jakiten edo zalantza sortzen zaigu. Hor leudeke, adibidez, pixoihalak, edalontzi
hautsiak, zigarro-puntak, tapak, kortxozko tapoiak, etab. Tolosaldeko Mankomunitateak egurrezko egitura
duten bi edukiontzi prantatu zituen plazaren erdian gure kontzientzian eragiteko asmoz.

Garo-meta (2018-01-20)
Garo-metak garadietan eta baserriaren inguruan egon ohi ziren. Egun han
hemenka bateren bat ikus daiteke baina ganadua ikuiluan edukitzeko era
edo azpiak egitekoa aldatu denez, ia desagertutzat eman daiteke gure paisaietako ikur hau. “Azken Muga” egitasmoaren bultzatzaile sutsuenetakoa
den Gillermo Olmok (Zugaztieta-Amezketa) egin zuen eskultura hau plastiko lodia erabiliz. Zuloak egin eta benetako garoa sartu zuen beroietan eta
gorriz pintatu. Herriz-herri ibili zuen eta hilabete batzuk eman zituen herriko plazan. 2016an 8 metroko altuera zuen aulkia egin eta jarri zuen plazan.
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Gure herri
antzerki handia
Gure herria zerbaitengatik, edo kasu honetan norbaitengatik bada ezaguna, Altzoko Handiarengatik da. Eta Handia pelikula egin zutenetik, gehiago oraindik! Gauzak honela, herri-antzerki bat egiteko ideia iritsi zen Kultura Batzordera eta, hemengo kideek Agustin Amianori proposatu zioten gidoi
bat sortzea. Ez zuen zalantzarik izan, eta denbora gutxira, Migel Eleizegiren pasadizoak gai izango
zituen "Gure Handia" lana idatzi eta gidatzeko gertu agertu zen Agustin. Honen pazientzia eta herritar ugariren ahalegina tarteko, lanak taxua hartu zuen eta antzerki herrikoi ederra eskeini zitzaien
altzotarrei eta inguruetako herrietatik etorrirtako beste hainbat eta hainbati. Ondorengo lerroetan
kontatuko dizuet zer nolakoa izan zen prozesua.

M

aiatza izango zen “Gure Handia” antzerkia egitea adostu zenean. Gutxira prest
zuen Agustinek lanaren, gidoiaren, hezurdura. Behin hori eginda, herritarrei
deia luzatu zitzaien bilera batera etor zitezen, ideia azaldu
eta parte harte hartu nahi zutenen artean paper banaketa
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egiteko. Horrela elkartu ginen hainbat herritar, antzerkiaren
inguruko nondik norakoak ezagutzeko.
"Gure Handia" lanak bazuen berezitasun bat: ibiltaria zen.
5 leku ezberdinetan aurkeztu ziren 5 eszena ezberdinek
osatzen zuten, eta bakoitzak Migel Joakin Eleizegi Altzoko
Handiaren bizitzako pasarte bat kontatzen zuen. Lehenen-

go pasartea Altzo Azpiko elizan egin zen, meza ondoren
batean apaizek nola Migel Joakin neurtzen zuten ikusten
zen eta baita jendearen harridura ere. Bigarrenaren antzeztokia borda izan zen, Handiak hargin lanak nola egiten
zituen ikusi zitekeen bertan. Hirugarren eta laugarren pa-

nak, eszenatokitik eszentatokirako bidea alaitu ziguten trikitilariak, koruko abeslariak, Ipintzan hamaiketakoa prestatu zigutenak, garaiko eszenak aurkeztu zituztenak (erropa
nola garbitzen zuten, adibidez)...

sarteak Handiaren jaiotetxearen inguruan gertatzen ziren,
Ipintza inguruan hain zuzen ere. Hasteko Migel Joakin eta
anaiaren itzulera ikusi ahal izan zen bere bidaietako batetatik, eta bere familia nahiz lagunek onik bueltatu zirela
ikusi zutenean hartu zuten poza. Ondoren, Donostiako haur
ba-tzuk nola etorri ziren Altzora Handia ikustera irudikatu
zen, eta haien harridura eta beldurra handiaren altueraren
aurrean. Azkenik, bosgarren eszena Altzoko plazan egin
zen, tabernan. Han, Migel Joakin lagun artean ikus zitekeen
eta garai berekoa zen Imaz bertsolariaren bertso pare bat
entzuteko aukera ere izan zen.
Aipatu bezala, jende ugarik hartu genuen parte antzerki
honetan. Astean behin elkartzen ginen gutxi gorabehera
denok batera entseatzeko, a zer lanak! Behin eta berriro
entseatu behar izan genuen dena ondo atera arte, baina
oso une politak pasatu genituen. Eskerrak gure zuzendaria
Agustin eta zuzendariaren laguntzaile Haritzen pazientziari
eta ideiei, zenbat lagundu ziguten! Antzezleetaz gain, ordea,
hainbat lagun gehiagok ere hartu zuten parte prozesuan:
atrezoa prestatzen aritu zirenak, erropekin lagundu zigute-
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"Gure Handia" lana, hasiera batean, urrian antzezteko asmoa zen. Eguraldiak ordea ez zigun lagundu, eta azkenik
azaroaren 18ra atzeratu zen. Egun hartan bai, ze eguraldi
ona! Goizeko 11ak inguruan elkartu ginen Altzoko plazan
parte hartzeileak nahiz ikusteak, eta handik, trikiti doinuek
alaituta, Altzo Azpiko elizara abiatu ginen. Aurrez aipatutako ibilaldia egin genuen denok batera, leku bakoitzean
zegokion pasartea aurkeztuz. Laugarren eta bosgarren
artean, ordea, Santa Barbara ermitan geldialditxoa egin

genuen eta herriko koruak emanalditxo bat eskeini zigun.
Antzerkia amaitzean, Artea dantza taldeko dantzariak ikusteko aukera ere izan genuen.
Oso esperientzia polita izan zen parte hartzaile nahiz
ikusleentzat. Ea berriro antzeko zerbait errepikatzeko aukera dugun!
Maialen Zapirain

Motzean

“Bakean dagoena bakean utzi” (2018-02-02)
Sei bakarrizketaz osatutako lanarekin egin zuten emanaldia Idoia Torregarai (Usurbil) eta Mirari Martiarena (Oiartzun)
umoregileek. Lan honen oinarria euskara eta generoa da eta hortik abiatuta, euskalkiak, onomatopeiak, amatasuna, gorpuztasuna eta kristalezko sabaia izan zituzten hizpide, dena umore klabean, kritika erabiliz eta barre eginaraziz, ordubeteko emankizunean.

Santa Ageda bezperan kantari (2018-02-04)
Urtero legez, herriko korukoak kantari ibili ziren tradizio handiko ekitaldi honi eutsiz. Eguraldia ez zuten oso lagun izan,
hotza eta bustitik gehiago izan zuen, baina ahaleginak merezi izan zuen, ze, hamarrak aldera-edo afari eder bezain gozoa
zain zeukaten Elordi Elkartean… orain bai, giro epelean.

Euskaraz bizi a(ha)l gara?
(2018-02-27)

Galtzaundi Euskara Elkarteak eta UEMAk antolatuta,
euskararen erabilerari buruzko solasaldi eta tailerra
burutu zen udaletxean. Euskararen arnasgune deitzen diren herri edo lurraldeei buruzko azterketa eta
hausnarketa egin zen bertan. Tolosaldeko euskararen
kale-erabilerari inguruko datuak ere eman ziren. Euskararen erabilera indartzeko asmoz euskaltzale eta
euskaldunon saretze beharrari ere heldu zitzaion.

GURE PILOTARIEN MARTXA
2018 amaieran, 39 neska mutil altzotar ari ziren pilotan trebatzen. Hauetatik hogeita sei, 10 mutil eta 16 neska, eskola mailako trebakuntzan, eta
beste hamahiru, 10 mutil eskuz eta 3 neska palaz, federatu mailan. Lehenak, Enaitz Aizpitarte eta Sara Agirren esanetara dabiltza, eskuz harekin
eta palaz honekin, eta Altzon bertan egiten dituzte saioak, ohitura den
bezala. Bigarrenak, berriz, Intxurre Pilota Eskolaren baitan, Beñat Urretabizkaia, Uxer Mozo eta Jexux Muruarekin aritzen dira Altzon (alebinak),
Ikaztegieta edo Alegiako frontoian (gainerako mailak), maila eta modalitatearen arabera.

Gipuzkoako Herriartekoan hirugarrenez
2016an hasitako ibilbideari eutsi zaio 2018an, eta hirugarren urtez jarraian hartu du parte Altzoko taldeak Gipuzkoako Herriarteko Eskuzko Txapelketan, eskuz.
Haritz Esteban, Iraitz Lizarrbar, Xabat Artola, Amets
Uzkudun, Iker Zubeldia, Pello Olano, Enaitz Aizpitarte, Aitor Murua eta Ander Zubeldiak osatu zuten taldea. Lehen
kanporaketan oso aurkari indartsua egokitu zitzaigun, Hernani, eta ez genuen kanporaketa gainditzerik lortu. Xabat
Artolak eta Amets Uzkudunek jokatu zuten kadete mailan;
Iker Zubeldiak, artean kadetea, eta Pello Olanok jubeniletan; eta Ander Zubeldiak eta Enaitz Aizpitarteko nagusietan. Altzon, jubenilek irabazi egin genuen, baina irabazi egin
ziguten beste bi mailetan. Bueltakoan hiru partidak irabazi
zizkiguten eta halaxe bukatu zen altzotarron ibilbidea. Talde indartsuagoago izan genuen aurrean eta penaz bukatu
bagenuen ere, ez ginen amildu. 2019an beste ahalegin bat
egiteko gogoz etxeratu ginen.

Pilotari federatuak, bidea egiten
Hamalauz urtez goitik, pilota federaziaren araupean ari direnak dira hauek eta herriko hainbat neska eta mutil ari dira
pilota munduan bere bidea irekitzeko ahalean. Astean pare
bat entrenamendu saio egin dituzte, eskutako minak eta
bestelako konpromisoek galerazi ez badiete, eta hainbat
txapelketetan parte hartu dute: Gipuzkoako Pilota Federazioak antolatutako Pilota Elkarteen artekoetan aritu dira
denak eta, baita han-hemenka antolatzen diren txapelketa
pribatuetan ere. Lortutako emaitzei dagokienez, hauek nabarmendu behar dira:

• Sara Agirre, paletaz: Emakume Pilotari txapelketan 2.
mailako txapelduna Mateos elgoibartarrarekin; Gipuzkoako
nagusietako bigarren mailako txapeldunordea Ainhoa
Ontsalo alegiarra lagun; eta Anoetako txapelketako txapeldunordea Larrarte bidaniarrarekin. Final guztiak, alde edo
kontra, tanto bakar bateko aldeaz erabaki ziren.
• Enaitz Aizpitarte, eskuz: Lakuako hogeita bi urtez behekoen txapela jantzi zuen Biain oinatiarrarekin osatuz bikotea.
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• Nagore Murua, paletaz: jubenil malako Gipuzoako
txapeldunordea izan zen Anne Agirre alegiarra lagun zuela.
• Pello Olano, eskuz: Gartzarongo txapelketan jubenil
mailako txapeldunordea izan zen Zabala adunarrarekin.
• Iker Zubeldia, eskuz: kadete mailako Gipuzkoako buruz
buruko lau t´erdiko txapeldunordea izan zen.

Eskola mailakoak, ari eta ekin:
Ohiko martxari eusten diote hauek ere. Astean behin egin
dute saioa pilota-eskolan izena eman duten neska-mutilek, batzuk eskuz, besteak palaz, eta gutxi batzuk bietara.
Txapelketei dagokienez, Pilota Federazioak koordinatzen
duen Eskolartekoetan eta zenbait txapelketa pribatuetan
parte hartzeko aukera izan dute, emaitza politak lortuz. Nabarmentzekoak:
• Ane Ugartemendia, eskuz eta palaz jokatzen aritu da,
infantil mailan: eskuz, Euskal Herriko txapelduna eta Gipuzoako txapeldunordea izan da Aisha Etxeberria amezketarra lagun; eta palaz, Ataria txapelketako txapelduna izan
da Anne Agirre alegiarra lagun duela, final honetan, Ainhoa
Uzkudun eta Eneritz Agirre altzotarrak izan zituen aurkari
eta, noski, txapeldunordeak.
• Harkaitz Muruak, alebin mailan, eskuz, Zizur Nagusiko
txapela jantzi zuen eta Lizarran txapeldunordea izan zen.
• Unax Gorostiagak eta Mikel Olanok Gipuzkoako alebin
mailako txapelketa irabazi zuten, palaz, Zumaiarreen aurka.
• Unax Gorostiagak, eskuz, Ataria txapelketako txapela
jantzi zuen alebin mailan, Ander Ruiz amezketarra lagun
zuela.
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Frontoi zaharreko XXII. Txapelketa, udan
Hau da zalantzarik gabe Altzoko urteko pelota-festa nagusia. Altzo Muinoko elizatzeko frontoi zaharra uztaila arratsalde gehientsuenetako topalekua bihurtzen zaigu. Azkeneko honetan, 38 pilotarik hartu dute parte: 8 neska-mutil,
txikitan (6-8 urtekoak), 14 neska-mutil gaztetxoetan (9-13
urte) eta 16 mutil hamalau urtez goikoetan. San Inazioetako
jai giroa berotzeko egunean jokatu ziren finalaurrekoak eta,
beti bezala, festetan finalak: txikietan, Lander Isasi eta Alex
Artetxek eraman zuten sari nagusia Gailur Elduaien eta
Unax Gorostiagari 16-15 irabazita; gaztetxoetan, Eñaut Elduaien eta Harkaitz Muruak izan ziren garaileak, Jokin Ola-

no eta Mauro Bach 18-13 mendea hartuta; eta helduetan,
Iker Zubeldia eta Amets Uzkudunentzat izan zen txapela,
22 eta 6 irabazi baitzieten Andoni Iturrioz eta Mikel Goitiari.
Altzoko Frontoi Zaharreko 22. txapelketa izan da hau, baina
partida hau ez da hogeitabira jokatzen, 2019an jokatuko da
XXIII. kintzea.
XVII. Gabonetako topaketak abenduan
Azken hamazazpi urteotan egin ohi dugunez, topaketa
honekin eman diogu amaiera urteari. Inguruko herrietako
pilotari kimu eta gaztetxoak elkartu eta pilotazaletasunaren pizgarria izatea du helburua. Altzo, Alegia, Amezketa,
Abaltzisketa, Ikaztegieta, Orendain, Baliarrain eta Bedaioko
neska-mutilek parte hartu dute parte, 6 urtetik 16ra bitartekoak, eta adin horietan pilotan dabiltzan ia altzotar guztiek jokatu dute. Azken egunean, Alegian egin zen amaiera
festa, jokatutako sei finaletatik hirutan izan dugu ordezkaritza: Harkaitz Muruak eta Martin Elolak elkarren aurka
jokatu behar izan zuten, eta lehena izan zen garaile Amets
Gorostidi amezketarra lagun; infantil nesketan, Araitz Astrainek eta Ane Ugartemendia izan ziren aurrez aurre, hura
Aisha Etxeberriarekin eta hau Nahia Fernandezekin, eta lehenak izan ziren garaile; kadete mailan, berriz, Iraitz Lizarribar-Amets Uzkudun eta Haritz Esteban-Andoni Iturrioz
bikote altzotarren arteko lehia izan genuen, eta lehenak
atera ziren garaile. Beñat Urretabizkaia eta Iñaki Artolaren
eskutik sariak jaso, argazkiak atera eta, beti bezala, mokadu goxoa eginez eman genion amaiera jaiari,
Jexux Murua
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Motzean

Ostatuaren irekiera ospakizuna
(2018-03-09)

Herriko Udalak Segoretxe jatetxea eta etxea erosi eta birmoldaketari
ekin zion. Lehen fasean, geroago Ostatua izango zena atondu eta
txukundu zen, jangela berriaren obra gerorako utziz. Eta ailegatu zen
eguna eta herritar ugari bertaratu zen irekiera egunean. Argazkietan
ikus daitekeenez, dena txukun ageri zen. Ez zen ezeren faltik egon…
musika, pintxoak eta edaria eta umore ona taberna-jatetxe berriari
ongietorria egiteko.

“Nire gorputza da”
flashmoba (2018-03-10)
Martxo Morea egitasmoaren baitan,
Kantu Kolore taldearen “Nire gorputza da” flashmoba dantzatu zuen 40
bat laguneko taldeak. Martxo Morearen antolatzaileak, ‘(B)Eroa Talde Feminista’, ‘Parekidetasun Taldea’ eta
Udaleko Berdintasun Saila izan ziren.
Berdintasuna eta aniztasuna sustatzea du helburu kantu honek, autoestimua garatu eta jazarpenarekin
amaitzea ere bai.

Gora
Saninazioak!
Urteroko legez, uztailaren bukaeran San Inazio jaiak ospatu ziren Altzon, uztailaren 28tik 31ra. Lau
egunez alaitasunak, musika doinuek eta era guztietako ekitaldiek bete zuten gure herria. Gogoratu dezagun ba zer moduzko festak izan ziren!

F

esten aurreko asteburuan motorrak berotzen hasi
ginen girotze egunarekin. Frontoi Zaharreko pelota txapelketako finalerdiak jokatu ziren hasteko,
eta kartel lehiaketako lanak ere ikusgai jarri ziren.
Ondoren, Joseba Tapiak kontzertu paregabea eskeini zuen
Batzarremuñon, eta kartel lehiaketako irabazleen izenak
ezagutu genituen. Bukatzeko, zahagi ardoa egin zen plazan.
Uztailaren 28an, larunbata, eman zitzaien hasieta ofiziala
San Inazio jaiei. Segoretxeko balkoitik bota zen txupinazoa
bertso batzuekin lagunduta, garai bateko bertso saioak gogoratzeko asmoz. Segidan, Artea dantza taldeko txikienek
ikuskizun polita eskaini ziguten plazan. Dagoeneko ohitura
bihurtu den modura, larunbata izanik, paella jana eta sagardo dastaketa izan ziren eguneko protagonista. Eguraldiaren
ziurtasunik ez genuela-eta, Frontoi Berrian egitea erabaki
zen. Bertan, kuadrilla bakoitzak bere paella prestatu zuen
eta 14:00ak aldera bazkaltzen hasi ginen. Txotx mugikorra ere bertan genuen, ara zer giroa haren inguruan! Bazkal
ondoren, plaza aldera abiatu ginen Matraka Elektrotxarangaren doinuek alaituta, eta plazara iristean ere han jarraitu
zuten dantzarako doinuak eskaintzen. Iluntzean, Artola eta
Peñagarikano bertsolariekin eta herriko trikitilariekin bertso-triki-poteoaz gozatu ahal izan genuen, sagardo dastaketaren aurretik. Jende ugari bildu zen egun osoan zehar!
Amaitzeko, Starlus, Koltxoi eta DJ dantzalekuren doinuekin
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goizeko ordu txikiak arte festa jarraitzeko aukera izan zen.
Igande eguerdian hamaiketako goxoa eskaini zitzaien
jubilatuei Segoretxen, eta aldi berean Euskal Herriko Sega
txapelketa ikusteko aukera ere izan genuen plaza azpiko
belardian; Europako beste herrialde batzuetako erara jokatu zen, zehaztutako saila zeinek azkarrago moztu. Majo lagundu zuen eguraldiak eta jendeak erantzun bikaina eman
zuen. Arratsaldean, plater hausketa izan zen eta segidan
Altzoko erraldoiaren jaiotzaren 200. urtemuga ospatzeko
Euskal Herriko txoko ezberdinetako Erraldoien kalejiraz
gozatzeko aukera izan genuen, frontoi handitik plazaraino.
Amaitzeko, denok batera zahagi ardoan afaldu eta segidan
Artea eta Alurr taldeen dantza emanaldi ikusgarriaz gozatzeko aukera izan zen Frontoi Berrian. Gauean Gabenara
erromeri taldeak lagundurik dantzaldia izan zen.
San Inazio bezperan, astelehean, haurrak izan ziren protagonista. Goizean, hainbat jolasez eta hamaiketakoaz
gozatzeko aukera izan zuten, eta arratsaldean, berriz, Eriz
magoaren emanaldiaz. Ze egun polita! Bitartean, mus
jokalariak herriko elkartean elkartu ziren mus txapelketan
parte hartzeko. Jarraian, Frontoi zaharreko pelota txapelketako finalak jokatu ziren.z Iluntzean, presoen eskubideen
aldeko kontzentrazioa egin zen eta jarraian, aspaldiko ohitura berreskuratuz, zikiro jana egin zen frontoian. Bikaina
zegoen! Amaitzeko, Oxabi talde bizkaitarraren kontzertu
paregabea izan genuen herriko plazan, adin guztietako jen-

dea dantzan jartzeko modukoa! Ausartenek, tartean egin
zen puntu txapelketan ere hartu zuten parte.
Azkeneko egunarekin batera heldu zen jaietako egunik
esanguratsuena: San Inazio eguna. Goiz goizetik esnatu
zuten herria txistulariek, goiz eresiarekin. Jarraian, meza
nagusia ospatu zen. 11:00etan, herriko gazteen arteko lehia egin zen plazan, eta jarraian, 12:30etan, dagoenerako
ohitura bihurtu zaigun txakolin probaketa pintxo ederrez
lagunduta. Honekin batera, toka txapelketa arrakastatsua
ere jokatu zen, eta Juan Inazio Aizpitartek irabazi zuen. A ze
apunteria batzuk eta a ze apunteri falta besteek! Bakoitzak
bere etxeetan bazkaldu ondoren, arratsaldean Kukai dan-

tza taldearen ikuskizuna izan genuen. Hori da hori artea!
Bukatzean, Joxelu Anaien doinuek alaitu zuten iluntzea.
Gauean, urtero bezala Manuel Olano gai-jartzaile zutela,
bertso saio bikaina eskaini ziguten Sustrai Colina, Andoni
Egaña, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze, Oihana Iguaran
eta Aritz Mujikak. Egunari eta festei Joxelu Anaien soinu eta
doinuek eman zieten amaiera.
Gora Saninazioak!
Maddalen Zapirain
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Hitzak iruditan
Lehen semaforoa herrian,
pago gaztearen gerrian.

Kaskazuriak du hitza,
bitartean alfer-alferrik
zabiltza.

Uau, uau, behelainoak
dirau.

Intxaur bi ihesi, arin egingo dut jauzi.
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Tanta batzuk jaso
ditugu, egarri den
bidaiariaren zain.

Loratu da herria,
magal lerdenaren irria.

Nork eman dio su
zeruari?

“Jauregi Barrena goraxo,
Errekalde beheraxo,
biñ erdiñ Ixo”
Agustin Amiano
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Motzean
Gure Haundie
dokumentala eta
interpretazio
zentroaren
inaugurazio
ekitaldia (2018-03-18)
Koldo Izagirre idazlearen gidoia oinarri hartuta Gure Haundie dokumentala egin zen Eriz Zapirainen zuzendaritzapean. Dokumentalak, euskaraz,
Haundiaren bizitzaren nondik norakoak erakusten dizkigu 16 bat minutuz, Koldo beraren ahotsean. Imaz
Bertsolaria eskolako ikasleek marrazkiak egin zituzten dokumentalerako.
Horiez gain, herritar ugari agertzen
da dokumentalean kontalari moduan.
Beste lau hizkuntzetan ere baditu
azpitituluak. Dokumental hau ikusgai
ipintzen zaio Haundiaren berri jakitera etortzen den jendeari. Martxoaren
18an inauguratu zen dokumentala
Batzarremuño aretoan. Aretoa lepo
bete zen eta herritarrez gain, inguruko
alkate eta zinegotziak ere etorri ziren
gonbidatu gisa, hauen artean, Kultura, Turismoa, Gazteria eta Kiroletako
Foru Diputatua den Denis Itxaso. Segidan, eskailerak igota dagoen Gure
Haundie erakusketa zentroa bisitatu
zuen jendeak, hamaiketako batekin
Ostatuan amaitzeko.

Zeharkako txirula eta
piano emanaldia

(2018-03-23)

Loatzo Musika-Eskolak antolatuta, zeharkako
txirula eta piano emanaldia egin zen Asuntzion
elizan. Entzunaldietarako leku aproposa izaki,
instrumentu hauen konbinazioak eta jotzen diren doinuek iradokitzen duten entzunaldi lasaiak
erakarri ohi ditu entzuleak.
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Laparmendi,
mendi ahaztua

A

ltzoko jendearen artean galdetu ezkero zein
den herriko mendirik garaiena gehiengo batek
Otsabio dela esanez erantzungo luke. Izan ere
Otsabio da gure mendirik ezagunena eta kuttunena. Herritarrok eta kanpoko jendeak ere hainbat txango egiten ditugu gure mendi maite honetara.
Baina Otsabiok badu ahizpa bat bera baino altuagoa
dena. Gehienentzat mendi ezezaguna, ahaztua. Agian badakigu hor dagoela baina inor gutxi ibiltzen da bere gailur
harritsutatik barrena. Laparmenditaz ari naiz. Baita ere
Kanpañetako gaina bezala ezagutzen dena.
Beraren garaiera 814 metrotakoa da, Otsabiok aldiz 801
metro ditu. Tontor berezia da Kanpañetako hau. Harritsua,
kareharrizko lapiazez
osaturikoa.
Bertatik
ibiltzea nahiko deserosoa egiten da. Behin
gailurrean,
ikuspegi
ikaragarriak
eskaintzen dizkigu. Eguraldi
onarekin Pirinioak ikus
daitezke, han urrutira.
Bestaldera
begiratu
ezkero Aralar parez
pare, Aizkorri, Udalaitz,
Anboto, Gorbeia. Burdinazko gurutze txiki
bat dago tontorrean,
haizeak, euriak eta
eguzkiak landutakoa,
kolore
gorriztakoa.

Lotsatuta, gorderik balego bezala ertz batean dago kokatua
pago gazte baten azpian. Agian duen historiagaitik izango
du lotsa hori.
Izan ere badu kondaira bat mendi honek. XIX.mendean
Lizartzako familia bat ari omen zen beheko basoan iñorkiñe biltzen. Halako batean konturatu ziren umea falta zutela.
Hurrengo egunean topatu omen zuten hilik Laparmendiko
tontor inguruan, gurutzea dagoen inguruan.
Izenari dagokionez inork ez daki oso ziur nondik datorren.
Lapar-mendi. Batzuk diote harritsua delako izan daitekeela. Argitu beharreko gauza dugu hau. Eztabaida irekia uzten
dut. Badakigu adibidez Otsabio otsotik datorrela.
Aipatu bezala ez da jende asko ibiltzen den mendia.
Zeharkaldi polita egin daiteke
Altzotik hasi eta
Urreko Haitzetaraino (Azkarate)
Balerdiren magalean. Besteak beste Otsabio, Laparmendi eta Añiko
tontorrak eginez.
Ibilaldi hau ur banalerrotik barrena
egiten da, gainez
gain. Alde batera
Araxesko ibarra
eta beste aldera
Altzo, Bedaio eta
abar. Kordal hau

Aralarko mendikatea eta Oria bailara lotzen duen zilbor
estea da.
Esan bezala ibilaldi ederra eta polita da baina nahiko zaila. Arkaitz asko eta ibiltzeko nahiko deserosoa. Horregatik
jendeak zeharkaldi hau behetik barrena egiten du, galtzadatik barrena. Hau ere txango zoragarria eta dezentez errazagoa.
Altzotik abiatu ezkero aukera gehiago ere badauzkagu
mendi hau egiteko. Esaterako Arteaindik barrena Austokieta aldera igo (ur banalerroa) eta handik eskuinetara egin
tontorra topatu arte. Txango nahiko erreza hau.
Badu Laparmendi inguruak berezitasun gehiagorik. Esaterako, landaredia. Isuriaren alde batetara (Lizartza aldera) pagadi kaltzikola eta beste aldera (harrobi gaina) artadi
kantauriarra. Biak ere oso eremu bereziak eta Europako
Habitats zuzentarauan babestuak. Artadiari dagokionez,
artetik (Quercus ilex) aparte oso espezie bereziak topatu
genitzake eremu honetan, mediterraneo kutsua dutenak
eta Gipuzkoan oso eskasak direnak. Esaterako, eihar frantsesa (Acer monspessulanum). Hagin (Taxus baccata)
ederrak ere topatu genitzake bertan.
Ikusten den modura badu Laparmendik hainbat altxor
bere baitan. Ezagutu dezagun beraz mendi ahaztu hau eta
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goza dezagun bere baso, harkaitz eta ikuspegi ikusgarriez.
Lehenengo erronka Altzoko mendi garaienaren tontorra
zapaltzea. Eta hor gelditzen da bigarren erronka. Zergatik
Laparmendi?
			
Mikel Olano

Motzean
“Amama” pelikularen proiekzioa
(2018-03-23)

Asier Altunaren bigarren film luzea proiektatu zen ‘Batzarremuño’ aretoan, zuzendaria bertan zela. Bi mundu kontrajarrik talka
egiten dute Amaman: baserria eta hiria, tradizioa eta aurrerakuntza… Nortasuna, sustraiak,… baserriko bizimodu tradizionala eta
belaunaldi gazte ezberdinen artean sortutako haustura… Proiekzioaren ostean solasaldi polita sortu zen zuzendaria eta bertaratu zirenen artean.

Bertso-afaria (Alaia
Martin eta
Iker Zubeldia) (2018-05-05)
Alaia Martin eta Iker Zubeldia izan ziren
gurean, Elordi Elkarteak antolatutako bertso-afarian. Hasierako agurren segidan, afarira hurbildu zirenak zirikatzen jardun zuten
ezker-eskubi. Bigarren zatian, berriz, bertsozaleek hitz bat edo bi idatzi zituzten paper
zati txikietan. Bertsolariek papertxo batzuk
aukeratu zituzten eta hitz horren jiran sortu zituzten bertsoak. Afari gozoa eta umore
ederra!

XXII.
OLENTZEROTAN
JAKIN-MINEZ
Hirugarren azoka eguna (2018-12-09)
Hirugarren urtez jarraian antolatu zen Azoka Eguna. Oraingoan ere frontoian izan zen, eguraldia medio (azkenean ez zen
euririk izan). 40 salmenta-gune ezarri ziren eta denetik erosteko aukera izan zen: barazkiak, eskulanak, fruituak, eztia,
mondejuak, odolkiak, pintxoak, taloak… Jende asko bertaratu zen eta produktu ugari erosi zituen. Saltzaileei hamaiketakoa eskaini zitzaien eta onarpen oso ona izan zuen.

38/

/39

Loatzoren Eguberrietako kontzertua (2018-12-14)

Loatzoko ikasleek Eguberrietako kontzertua eskaini zuten euren irakasleekin batera, Batzarremuño aretoan. Jende asko
hurbildu zen, gurasoak gehienak, oporraldiaren aurretik emandako kontzertura. Denok izango gara baloreak eta Aurrera
Altsasu kantatu eta interpretatu zituzten besteren artean. Amaitzeko eta Eguberrien usainean, Hator hator kantatu zuten
han bildu zirenak.

“Gasoila, gasolina edo elektrikoa” (2018-12-17)
Natura eta ingurugiroaren inguruko
gai interesgarri hau jorratu zen. Solasaldi moduan burutu zen ekitaldia.
Herritar ugari bertaratu zen eta solasaldia nahiko aktiboa izan zen. Zein
izango da etorkizuneko ibilgailua?
Posible ote da? Jokin Aldazabal Euskadi irratiko kazetaria eta Ekosfera
programaren arduraduna eta Jabier
Oskoz Don Boscoko Automozio eta
Marketing arduraduna izan ziren gurean gai honen nondik-norakoak aletzen.

Euskal Herriko basoak, gaitzak eta aukerak (2018-12-18)
Ekitaldi hau ere solasaldi moduan egin zen.
Gurean izan ziren Iñaki Aizpuru (NATURZAINTZAko biologo eta botanikoa) eta Amaia Urkola (Gipuzkoako Foru Aldundiko baso-osasun
teknikaria). Pinudi ugari gorrituta ikusten ditugu. Ontto batek erasan die. Nola egin aurre?
Fumigazioa? Eztabaida sortuta dago. Batzuen
ustez oraintxe da garaia baso-politika aldatzeko, gutxienez herri-lurrak dituzten udalerrietan,
aisialdiari begira, erreka eta ibaietako uraren kalitate hobeari begira. Honetaz eta hartaz jardun
zuten bi hizlariek eta solasaldi ederra sortu zen
beraiekin.
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Liburuen aurkezpena (2018-12-20)

Bi ipuin liburu argitaratu zituen Erein argitaletxeak Altzoko Handiaren inguruan. Altzoko Handia eta Kutixiren gezurrak da
bata eta, Altzoko Handia eta Kutixiren pianoa. Testu poetikoak Koldo Izagirrerenak dira eta sentsibilitate handiko marrazkiak, berriz, Irrimarra taldearenak, Karmele Gorroño eta Irene Irureta, hain zuzen. Hirurak etorri ziren gure herrira ipuinak
aurkeztu eta sinatzera. Herri-eskolako ikasleak eta Ikaztegietakoak ere bertaratu ziren
eta adi-adi entzun zuten Koldok kontatu zien ipuina.

“Alardearen seme-alabak” pelikularen proiekzioa (2018-12-20)

Solasaldia izan zen proiekzioaren ostean. Irun eta Hondarribiko Alardeetan emakumeen parte hartzeak izugarrizko liskarra, bazterketa, eztabaida eta konponezina sortu ditu bi herrietan. Urte asko dira iada eta gauzak lehengoan daudela
dirudi, nahiz eta Irunen gauzak baretuagoak egon. Mikel Mariskal eta Elizabeth Olaskoaga solaskideek liskarraren harimuturretatik tiraka jardun zuten gertaera sozial honen nondik norakoak eta irtenbideak argitu asmoz.
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“Neretik” (Andoni Egaña-Jon Ostolaza) (2018-12-21)

Andoni Egañak Jon ostolaza lagun hartuta, Neretik bertso musikatuen emanaldia prestatu zuen. Bere bizitzari estuki lotutako gaiak jorratu eta kantatu zituen jendaurrean: bere umearoa, erretzailetasuna, maiteminak, bere ofizioari buruzkoak,
etab. Bere hitzetan, aspalditik zuen gogoa hori egiteko. Sorta bikainak egiten omen dira baina nekez zabaldu edo sozializatzen dira. Ez omen dute bertso-paperek duela mende bat edo laurogei urte zuten funtzio informatibo eta ludikorik
betetzen. Ordu eta hogei bat minutuko iraupenarekin, emanaldi bikaina izan zen, jendeak asko eskertu eta txalotu zuena.

Antton Iztueta

Motzean

Emakume Langilearen
Nazioarteko Eguna
(2018-03-08)

Greba historikoa izan zen maiatzaren 8koa, “Emakumeok planto” lelopean. Jendetza batu zen Euskal
Herriko herrietan goizeko ekitaldietan eta mobilizazio
jendetsuak izan ziren arratsaldean ere. Olatu moreak herri guztietako txokoak zipriztindu zituen. Mugimendu feministak lau arlotan jarri zuen fokua eta
aldarrikapena: lan greba, zaintza greba, ikasle greba
eta kontsumo greba. Gure herrian ere jende askok
egin zuen bat greba feministarekin.

Hiru aldiz
joateko modukoa

M

erkataritza eta marketineko ikasketak
egin nituen eta amaitzeko praktikak falta zitzaizkidan eta erasmus+ beka egokitu zitzaien ikasletako bat izan nintzen
nire praktikak atzerrian egiteko. Italia izan zen suertatu
zitzaidan herrialdea eta, bertan, Fabriano izeneko herri batera bidali ninduten. Herri hau Ancona probintzian aurkitzen
da eta 31.781biztanle ditu. Bertako empresa batean lanean
aritu nintzen almazenista bezela eta, lankideekin interaktuatuz, italiera praktikatu eta ikasi nuen. Gazteleraren antza
duela dioten arren, nire ustez, ez dute hainbesteko antzekotasunik eta, hasieran, kosta egin zitzaidan, baina gero
askatzen joan nintzen eta azkenerako elkarrizketa bat edukitzeko gai nintzen.

Ancona probintzia ez zen Italiako tokirik interesgarriena,
beraz turismoa egiteko Fabrianotik urruntzea komeni zen.
Erroma, trenez, bi ordura dagoenez hiru bat aldiz joan ginen. Erromak badu zerbait beste hirietan aurkitu ez dudana:
hiru aldiz joan eta bakoitzean ezberdin bizitu nuen. Bai gastronomikoki, bai kulturalki, izugarria da.
Erromatarrek “La citta eternà” bezala izendatu zuten,
inoiz eroriko ez zen inperio bakarra zela uste bait zuten.
Bertan, oinez ibili nintzen hiru egunetan. Ez nuen garraio
publikoan edo halako ezertan ibili nahi izan. Historia izugarria duen hiria da eta kale bakoitzeko kantoi bakoitzak du
zerbait berezia; eraikin bakoitza da erromaren parte eta bai
Fontana di Trevin, Pantheonaren aurrean edo eta Colosseo
inguruan nenbilenean pentsatzen nuen zeinen Ikusgarria
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izango zen garai hartako Erroma, bere osotasunean zegoenean, eta hori irudikatzeak egiten du niretzat Erroma hain
berezia. Europako beste hiriburu eta leku askotan egon naiz
baina Erromak adina ez nau bat berak ere txunditu. Badira
hobeto zainduak, txukunagoak, osorik daudenak,... baina
horietan ikusten duzunarekin konformatzen zara eta ez dizute zure kasa aintzinako irudi bat egiten laguntzen, toki
hori garai batean zer izan zen sentiaraziz.
Erromaz gain , Italiako beste hainbat leku bisitatu genituen: Venezia, Florentzia, Cinque Terre (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore) , Verona , Pisa,
Napoles, Pompeya , Amalfi, AsIs eta San Marino. Hauek
guztiak ikusgarriak baita ere, edonori gomendatzeko modukoak.
Jon Madariaga
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Motzean
Pauline eta Juliette-n
kontzertua (2018-05-25)
Pauline eta Juliette, Iparraldeko bikote
kantari gaztea, gurean izan ziren kontzertuan. Kanbo eta Itsasuko neskek ordu eta
hamar minutuko kontzertua eskaini zuten
Batzarremuño aretoan, arrakasta handiz.
Album koloretsua osatu zuten eta Agorila argitaletxeak argitaratu zuen, 2017ko
azaroan. Beren musika sinplea eta naturala da, bi ahots eta bi gitar. Hegaldaka du
izena beren albumak eta horixe da euren
gonbidapena, hegan egitea euren ahots
gozoak dastatuz. Artista entzutetsuek
hartu zuten parte grabazio-lanetan, esaterako, Anje Duhalde, Jimmy Arrabit edota
Thierry Biscary.

Malek astelehenero
(2018-05-28)

Astelehenero, hutsik egin gabe etorri ohi da herrira barazki eta frutak saltzera. Eta dagoeneko
badarama denbora, duela bospasei urte hasi
baitzen etortzen. Goizean goiz heldu herrira eta
ordu bata aldera hasiko da gauzak jasotzen. Furgoneta bete frutarekin etorri ohi da eta herritar
ugari hurbiltzen zaio. Eskolako umeak ere inguratzen zaizkio… horrela, gaztelera praktikatu eta
erosketak egiten ikasten dute.

Alizia Stürtzerekin
solasean (2018-06-07)
Hitzaldi-solasaldi batera etorri zitzaigun
Alizia Stürtze historialari eta artikulugilea.
Emakumeak, juduak, ijitoak, agotak, sorginak, mitoak, ohiturak… Euskal Herria eta
berari buruzko gai asko eta asko jorratu
ditu Aliziak. Gaiak argitaletxea ere zuzendu
zuen bere senar Alfonsorekin batera. Gainera badu loturarik gure herriarekin, izan
ere, euskara ikasten eman zuen hilabete
bat karmeldarren konbentuan. Gurean,
gure arbasoek zituzten ohiturez jardun
zuen luzaro: solstizioak, ilargiak gure arbasoengan zuen eragina, sorginak, senda-belarrak…
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Altzon, 1971ko udazken epelen

Keai, Ramun.

Ez, eztiat gehio ahuntzik nahi, kitto. Hainbeste komeri eman tziatek urte hauetan,
baño, oraingo hontan etsi eingo diat, enauk gehio, ez hire etxea, ez Santa Luzitan
Zumarraa ahuntz baten billa jungo. Eunpasa eittea bai, taloa txoixo-muturrekiñ
jan eta, gehienez ee, gazta ear bat eta loterie hartuta bueltatuko nauk etxea Zumarraatik.
Gue bordan txoko bat ein zitzaien eunen, hobe genian hirurehun litroko saardo
kupela eta mahai bat sei aulkikiñ jarri izan bagenu, alde earreko probetxue ateako
genian. Baño ez, ahuntze ta ahuntze. Sasiri aurre eitteko ondo etorriko zala, bide
baztarrak txukun euki behar tziela, erreka-ondok bestela segaz pasa beharko genittula, eta ahuntz alu batekiñ bueltaka harea ta honea.
Ba! Lasai! Txakur batek bezela segitzeik atzetik eta! Segittu? Kaka zaharra!

Gauze bai tematie! Katea eantsi lepoko
kollaretik eta tira, tira, tira! Halako
azienda eoskorrik eztiat ezautu oaindik.
Eskuk minberatu arte tira ta tira. Ta
ahuntz alu hoi, burue tente jarri ta
gustoa. Larre egokie topatutakon, ondo
lotu baezpare ta etxea; eskuk gorrittuta
eta hirubat arantza ateatzeko premikiñ.
“Hi, ahuntz hau zuena al da? Ez al
dakik ondo lotzen? Bere kate eta guzti
gue artasoron zebillean! Bapo jarri ek
gue arto ta babarrunez. Lehertu beharren tzeok. Antxume bat zor diak!”
“Hi, zuen antxumek gue baatzan zebiltzek. Letxuik gabeko entsalada jan beharko iau. Itxiture jartzen aittu nitxoan propio, ta halare azpitik pasatzeittuk. Azelgak, letxuk, azak, tipulek, denetik gustatze
zaiek. Solamente, nik harrapatze baittut, entsaladaik eztit izango, baño bai okela
labeako. Abixatuta hao, e!”
“Ene, baño, gue atariko lorek! Zenek jan dittu, ordea? Begoniak eta, la alegría
de la casa ear askoa banun leihon, lorez bete-betea! Eunero hor ibili naun, Maria, ude ematen, lur gozoa eantsi, Tolosatik ekarritako bitaminak, hitz polittek
esan, -qué bonita es la primavera- kantatu … Ta oaiñ zer eta, rintxo, hondo-hondotik moztuta. Esate zionat gue Mieli ahuntz alu hoik kentzeko, eo gutxinez
denak lotzeko, ez zaharrena bakarrik. Baño keba, kasoik ez. Ta oaiñ, zea, Saninaziotako astebete falta danen, loreik polittenak kitto, ta gue atarie desastre.”
“Hoy frenazoa eman behar izan detena hor gooraxo. Ia-ia jun nitxoan bizikleta ta
guzti erreka-zuloa. Penditzen belar-muturrek janez zebiltzela ikusi izkiat, ahuntz
gazte bat bi antxumekin, ta ni paren pasatzeakon bestaldea kruzatu eztittuk ba!

Egie esateit e, holako sustoik eztit bizikletaz eskula hartu. Zalantzan natxok, parte eman eo
… Zenenak dien eztek jakingo hik?
Esajeratzen ai naizela pentsatukoek, baño, etzakela uste. Majiña bat komeri emantzie ahuntz
madarikatu hok urte hotan, eta zenbat arbola landare zurittu oteittue! Hasiera baten gustoa, joe, bi ume inda, bueno, hau paotxa! Geo, zea, bat azerik eaman dula; bestea hilda jaio
dala; ahuntze itto dala hurrena, eta behar bezela lotzen ez al dakiten, koxkaaño iixten eztala
… Hurrena berriz, bi ume in ta bakarra matte, bestea gaitzetsi. Aittuai geo biberoitik esnea
ematen txoroa bezela, antxumek pena emateulako.
Ta oaiñ, zea, guzti honen errematea etorri zaiak. Tia, etzekit errematea eo suertea izan dan.
Baño, pakek in ditteula usteit. Atzo illuntzen, ogi kozkor bana emanda, lekuz aldatu eta
sasi ugari harrapatzeko moun utzi nizkiñ nere bi ahuntzek, Linda ta Kaxilda; gaur jun nauk
eunero bezela bi ogi kozkor poltxikun hartuta, eta bi ahuntzek falta. Ez ahuntz, ez kate eta
ez kollare. Kitto. Pakea.

Dionixio

Agustin Amiano Gurrutxaga

Jaiotzak
eta heriotzak

Izen-abizenak
Haizea Erauskin Bergaretxe
Gurasoak
Mikel eta Eider
Jaiotza data
2018-01-17
Etxea
Errota Berri

Izen-abizenak
Maddi Galarraga Bengoetxea
Gurasoak
Aitzol eta Eneritz
Jaiotza data
2018-08-27
Etxea
Olazabal Haundi baserria

Izen-abizenak
Bixente Salsamendi Agirrezabala
Heriotza data
(2018-02-07)
Etxea
Aldaio baserria
Adina
71 urte
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Motzean
Ganbara kontzertua
(2018-06-08)

Klarinete, piano, biolin eta zeharkako flauta erabili
zituzten Loatzo Musika Eskolako ikasleek ganbara
kontzertua emateko. Ekitaldia Santa Barbara ermitan izan zen eta leporaino bete zen jendez. Hamabost pieza interpretatu zituzten instrumentuak konbinatuz eta oso txalotuak izan ziren guztiak. Tartean
zen Xabier Murua herritarra zeharkako flauta joaz.

Gure Esku Dago
giza-katea (2018-06-10)
Milaka eta milaka lagunek eman zuten izena Gure Esku Dago (GED) ekimenak antolatutako giza katean parte hartzeko (175.000
lagun). Donostia, Bilbo eta Gasteiz lotu
zituen giza kateak (202 km) erabakitzeko
eskubidea aldarrikatuz. GED-ek antolatzen zuen bigarrena izan zen eta 2014ko
giza katearekin alderatuta 75 km gehiago
izan zituen 2018koak. Gure herrian 55 bat
lagunek eman zuten izena eta Elgoibarko
errepide zati batean egotea tokatu zitzaigun. Eguraldia lagun izanik, umore onean
pasatu genuen goiza.

Barreñoia hartuta
Lezaetara (2018-06-17)
Erreka eta ibaietan garbitzen zituzten arropak
emakumeek. Geroago, garbitokiak egin zituzten
eta toki horietan biltzen ziren arropak garbitu ez
ezik, euren pozak eta penak elkarri kontatzeko.
Lan gogorra zen, hotza eta bustiaren bidez eskuak gogortzeraino. Aitortza eta esker ona erakutsi nahian, herriko eta Lezaetako emakume talde
bat lanean jarri zen proiektuaren alde, dena, bideo
batean jasotzeko. Bideoaren izenburua ‘Barreñoia
hartuta…’ da eta zintzilikatuta dago YouTubeko
Anbune kanalean. Lezaetakoak bisitan etorri ziren
eta partaide guztien artean ikusi ahal izan zuten
bideoa, mokadutxo batekin amaituz.

OI,
ARGENTINA!

2

018ko abuztuaren 6a zen
hegazkina hartu nuenean.
Kontraesan eta barne-borroka
asko
nerabiltzan
buruan, baina erabakia hartua zegoen
eta ez nuen zalantza izpirik: esperientzia ahaztezina izango zen! 18 orduko
bidaiaren ostean heldu nintzen bost
hilabetez nire bizileku izango zen Salta
izeneko hirira.
Salta Argentina iparraldean dagoen
probintzia da, baina ez du Buenos Aires edo Argentinako beste zenbait
lekuren antzik. Ez du haien aberastasunik, ez eta glamourrik ere. Kolonizazio aurreko bizimoduaren zenbait
zantzu mantentzen dituzte oraindik,
eta horrek badu beraien eguneroko
bizimoduan eraginik. Berezitasun bat
aipatzekotan, Komunitate indigenak
aipatuko nituzke: talde etniko ezberdi-

nak bizi dira bertan, batez ere Boliviako
mugatik gertu.
Kontraesanak kontraesan eta barne borrokak barne borroka, dagoeneko ozeanoaren beste aldean nengoen
eta nire burua zenbait ideia argitzera
behartu nuen. Horregatik Argentinak
Oihaneri zer emango zion eta Oihanek Argentinari bueltan zer itzuliko
zion erabaki nuen lehenengoz. Garbi
neukan ez nuela turista europar festazale desfasatu edo bidaiari hippie-a
izan nahi, baina ezta “askatasun”, “aurrerapen” eta “garapenaren” inguruko
lezioak ematen dituen salbapatria horietakoa ere. Beraz, momentuz, nire
egitekoa isilik egotea eta entzutea
izango zela erabaki nuen. Eurengandik
ikasi nahi nuen, euren borroketan parte hartu , euren diskurtsoak entzun eta
nirea zalantzan jarri. Eta aukera asko
izan nuen horretarako, izan ere, bertan

guztiz ondo egitea lortu nuenik, azken batean 20 urtez ikasitakoa ez baita 3 hilabetean desikasten, baina bidea hasita
zegoen eta jarraitzeko gogotsu nengoen.
Honenbestez, agerikoa zen Argentinak Oihaneri eman
zion guztia: sarritan izan dudan begirada arrazista alboratu eta azaleko irakurketa horretatik haratago ikustea lortu
nuen. Izan ere, euren egoera latza izan arren ez dira kikiltzen, badakite egoerari aurre egiten eta autodefentsarako
eta borrokarako mekanismoak garatu dituzte. Horrez gain,
euren bizimodu eta bizi baldintzagatik penaz edo atsekabez begiratzetik mirespenez begiratzera igaro naiz. Euren
egoera erromantizatu nahi ez dudan arren, bizitza benetan
bizitzen dutela eta benetan beharrezkoak diren gauzak erdigunera ekartzen dituztela ikusi dudalako.
Behin eta berriro abesten dudan hango kantu baten letra
da honakoa:

egun batzuk igaro bezain pronto ohartu nintzen, diruz ez,
baizik eta, Salta, borrokez dela aberatsa.
Hilabete eta erdi egon ginen unibertsitateko ikasle zein
irakasleak greban: ikasleek unibertsitatea okupatu zuten,
irakasleek hiri erdiko errepideak moztu eta bertan klaseak
eman zituzten, kaleko artistek aldarrikapenezko ekintza
kultural ugari antolatu zituzten, abortuaren aldeko manifestazio masiboak oihartzun izugarria izan zuen, eta G7aren aurkako ekintzek ere eman zuten zeresana; trabesti,
transexual, homosexual eta emakumeen desagerpen eta
hilketak salatzeko pañuelazoak bizitu genituen. Indigenek
kanpaldiak eta gose grebak egin zituzten plazan eskola eta
ikasketa indigenen beharra aldarrikatzeko, uraren kutsadura salatzeko, ikusezintasunari aurre egiteko; langileek lan
baldintza duinen aldeko aldarriez betetzen zituzten kaleak…
Eta abar luze bat. Hori bai, aldarrikapen guztiak batukadaren erritmoa galdu gabe!
Grebaren ostean, izugarri ikasi nuen unibertsitateko eskoletan ere. Norma eta Eugenia izeneko irakasleek behin
eta berriz gogorarazten ziguten gizarte antropologoen derrigorrezko lehenengo ariketa zein zen: begirada deskolonizatzea. Horretarako testu mordoa irakurri eta eztabaida
luzeak egin genituen klasean, baina ikasi genuen hala ez
ikusteko jatorrizko herrietara joatea zela ariketa baliagarriena, eta horixe egin genuen. 3 jatorrizko herrietan ibili
nintzen praktikak egiten. Sekula ahaztuko ez dudan esperientzia gogoangarria izan zen, eta hori bertako jendeari
zor diot. Oso zaindua sentitu nintzen. Ez dut uste ariketa
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…Me duele pero más me fortalece,
Que me quieras callar,
me hace gritar
parece que estamos surgiendo de abajo una fuerza ancestral
que se mutliplica y crece.
Hay que encontrarse, reconocerse…
Tratuak tratu, zorretan nengoen ni Argentinarekin. Eta
eman zidan guztiaren ordainetan nik euren ahotsa zabalduko nuela erabaki nuen, nire borroketan eurak ere presente egongo zirela, ahal nuen guztietan egiten ari diren lana
zabalduko nuela, besterik beste, euren inguruan dauden
aurreiritziak deuseztatzeko eta eurenganako bestelako begirada bat garatzeko.
Baina tira, sermoi politikoki zuzen honen ondoren, aitortuko dizuet matea fernetagatik (bertako likore bat) ordezkatu eta parrandatxoren bat egin dudala, bidaiatzeko tartea
izan dudanetan ere aprobetxatu dudala eta hango lagun
hippiekin ilargiari kantari ibili naizela. Bai! Niri ere, teoria potolo eta hausnarketa sakonak izan arren, zaila egiten zait
beti koherentzia mantentzea. Eta horixe da Eduardo Galeanoren ustez identitatea, gure eguneroko kontraesanen
sintesi harrigarria, finean, garena izateko aldatzen duguna.
Besterik gabe, aje emozionalarekin jarraitzen dudan honetan, esperientzia honetan bidelagun izandako guztiak
gogoratzen zaituztet behin eta berriro, zuek gabe ez zelako
berdina izango.
Te extraño, che.
							
Oyi
Ohiane Artola

Motzean
Lurgabe taldearen
kontzertua (2018-06-29)
Lurgabe taldearen bigarren kontzertua
izan zen. 2017koa Geizan izan baze ere,
Batzarremuño aretoan egin zen eguraldia
medio. Oraingoan soinu-ekipo on batez lagunduta, hamahiru kantu eskaini zizkieten
bertara hurbildu zen jende andanari. Kantatu eta interpretatu zituzten kantu denak,
beste bakarlari eta taldeen bertsioak izan
ziren: Sorotan bele, Kherau, Mconak, P., P.
eta Marimotots, Katamalo, Malen eta Jone,
Itsaso Paya eta Huntza. Jendeak ‘beste
bat’ eskatuta, Aurrera Altsasu kantuarekin
eman zioten amaiera kontzertuari.

Batzarremuñora bide berria
(2018-07-04)

Batzarremuño eraikinak badu
irteera-sarrera bat bere azpiko solairuan. Baina bidea falta zen bertaraino. Udaletxeko
langileek bidea urratu zuten
hondeamakina batekin, uztailaren hasieran. Ondoren
todounoa bota eta zabaldu
zuten, zapalgailu batekin dena
ondo trinkotzeko.

Haurrak loarazten
(2018-07-05)

Haur txikiak hezi ta hazi, jolasaren bidez hezi, zaindu, jaten eman eta loarazi.
Noski! Bazkaldu ondoren, zer tokatzen da
bada? Siesta! Elordi etxearen azpian dago
herriko Haurtzaindegia. Eguraldi traketsarekin haurrak barnean lokartzen dira.
Eguraldi ederrarekin, ordea, kanpoan ere
egin daiteke: haurrak sehaskan sartu eta
sehaskei eragin. Eta trebea izan behar da
hiru direnerako!

Bertsolari
eta biologoa

B

ada bertso zoragarri bat, Pedro Mari Otañok
1932an idatzi zuena, edozein biologo hasi berriak irakurri beharrekoa. Otañok, bertso hauek,
txepetxari botatzen dizkio, espezie baten deskribapen zehatz bat bertso bidez egin daitekeela erakutsiz.
Bide batez ere, garai bateko gizarteak inguruko bizidunen
ezagutza bikaina zuela berretsiz, zoritxarrez gaur egun galdu duguna.
Bertso hauen arabera, txepetxa, gurean dugun «hegaztirik
langileena omen da, inurria eta erlea baino are langileagoa,
itxuraz gaztaina kolore eta ez oso polita, hegalari xalapartaria eta gorputz motx eta txikia». Dirudienez, Otañok ez zuen
txepetxa, paradisuko hegazti eder bat bezala deskribatu,
nahiko txori txiki arrunta bezala baizik. Habia egiten udaberriko lehen hegaztia dela esaten du, bi zuloko habi oso
ikusgarria, askotan zuhaitzen enborretan ageri dena, habia
hain bistan uztearen atrebentzia horregatik, «arreta gabeko
txoria» dela dio azken bertsoan. Baina zer zekien bertsolari
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honek txepetxaz? Egia al da txepetxari buruz dioen guztia?
Ea txepetxologoek zer dioten.
Lehenik eta behin esan, txepetxa bezalako izen politeko
txoria, itxuraz ez dela oso polita. Honetan arrazoia zuen
Otañok. Kolore marroi iluna du, arrak ez du inongo luma
ikusgarririk emeak erakartzeko, eta bere isats luzanga eta
tenteagatik ez balitz, txepetxa oso hegazti marroi arrunta
litzateke. Hori gutxi balitz, ez du kantu nabarmenik. Beraz,
txiki eta borobil ponpoxoa ez balitz, guztiok ‘txorie’ deituko
genioke eta Otañok ez zizkion bertsoak jarriko.
Txepetx ar, txiki eta kolore bizirik gabekoarentzat beraz,
ez da erraza bikotekidea bilatzea. Zer egiten dute orduan
txepetx arrek bikotekidea bilatzeko? Ba… hegazti txikien
munduko arkitektorik onena bihurtu! Txepetx ar gizarajoak,
emea bilatzeko hamar habi egiteko gai dira. Gainera, inguruan zenbat eta ar gehiago egon, arrek lehia handiagoa
dute, eta orduan eta habi gehiago eta hobeagoak egiten dituzte. Apur bat, Tolosako larunbat gauetan Homo sapiens
ar gazteekin gertatzen den bezala, nork handiagoa egingo,

bat tabernako barrara igotzen bada, bestea kanpoko farolera igoko da… eta guztia, emeak erakartzeko noski!
Txepetx arrak ere antzeko zerbait egiten du, ar batek lau
habia eder egiten baditu, beste arrak bost egingo ditu eta
beste ar bat badator, honek sei eta seiak txoko goxo eta
politenean eraikiko ditu. Batzuk Ikeako altzariak eta guzti
ipintzen omen dituzte. Eta behin, ar guztiek beraien habiatxoak eraikita, hantxe datoz emeak, habi gustukoena aukeratu eta bertan sartzen dira, zorioneko arrari deika. Ar batek
habia ederrak eta egokiak egin baditu, bere habi bilduman,
agian hiruzpalau eme izango ditu, alboko arrak bat ere ez
duen bitartean. Beraz, habiak egiteko abilezia saritu egiten
da txepetxaren munduan, eta eraikuntzarako berezko gaitasuna duten txepetxak askoz gehiago ugalduko dira.
Goroldio, adar eta belarrarekin egindako habi txiki borobil honetan, txepetx emeak sei arrautza inguru ipiniko
ditu, orraztu gabeko lumak dituen txito itsusi bat jaioko
da arrautza hauetako bakotzetik, non urte baten barruan,
txepetx heldua izango den. Txiki eta ahula dirudien arren,
inguru berrietara egokitzeko gaitasun handia duen hegaztia da. Oso erraz moldatzen da sastraketan, belardi zabaletan, baso itxieta zein hiriguneetan, jateko orduan nahiko
dieta askotarikoa baitu. Adibidez, ur eremuetatik gertu bizi

diren txepetxek, arrain gehiago sartzen dute beraien dietan; belardietan bizi direnek, ordea, intsektuz elikatzen dira
gehienbat; garai txarrak edo hotz handiko urteak badatoz,
haziak jateko joera du hegazti honek. Beraz bere txikian,
ingurumenaren aurreko borrokalari handi eta bikaina dugu
txori itsusi borobil hau.
Bukatzeko bere izen zientifikoaren txantxa dago: Troglodytes troglodytes. Izen beldurgarri honekin, kobazuloetako hartz handi bat ematen duen arren, izen hau, txepetx
talde batzuek, kobazuloetan bizitzeko duten joeragatik
datorkio. Eta euskarak ere baditu izen politak hegazti honentzat, guztiak «tt» bustidura polit batekin: aiñarrapitterra,
amiaputtika, epetxa, epetxopitta, larrepittitta.
Txepetxak, hegazti marroi txiki eta arruntak ingurumen
latzaren aurrean eusteko abilezia erakusten digu, beraz,
marroi, xinple eta arruntak garen gizakiok ere badugu zer
ikasia txori txiki ahul honetatik… izan txepetx!
Jon Ander Galarraga
Artikulu hau Tolosaldeko Atarian argitaratu zuen
2018ko urriaren 20an
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BERTSOLARIAK ISILIK?
1982an, festetan, Jon Iñaki Izartzelaia, Arantzazu Loidi, Joxe Mari Mujika “Anatx”, Xabier Perez “Euskitze” eta Jon Sarasua bertsolari
gaztetxoek kantatu zuten Altzoko plazan, Honek,1983an lehen aldiz “Frontoi berrian” antolatu zen bertso jaialdiari eman zion paso;
Joxe Miel Iztueta “Lazkao Txiki”, Jon Lopategi, Xabier Amuritza, Imanol Lazkano, Sebastian Lizaso eta Angel Mari Peñagarikanok izan
ziren estraineko jaialdi hura osatu zutenak; lehen biak ez daude dagonerako gure artean, hurrengo biek utziak dituzte plazak (Xabier
Amurizak, gainera, Altzon egin zuen bat-bateko azken saioa), eta bi azkenak dira oraindik sasoiko eusten diotenak ibilerari. Orduz gero
ordea, urtero, etenik gabe antolatu da bertso jaialdi hau herriko jaien egitarauaren barruan. Hogeita hamaseigarrena izan zen 2018ko
San Inazio egunean egin zena. Zenbat gai, doinu, hitz neurtu, bertso … entzun ditugu bertan. Bertsolariak ez baitira isilik egoteko jaio.

Manuel Olanok eman zien gaia: Xabier Letek bere sehaska kanta batean hala dio: “... handitzen zarenean ikusiko duzu,
isilik egoteak zenbat balio dun”. Zuen eskarmentutik zer diozue?
Maialen Lujanbio
Doinua: Gai horrek badu mamia

Oihana Iguaran
Doinua: Zaldi zuriarena

Aitor Mendiluze
Doinua: Betroiarena

Kantu hori sortuko zan
gaur eguna baino lehen
Franquismo betean edo,
Franquismo-an ondoren
goitik behera agindua
kunplitzekoa omen
Caudilo-ari mutu ta
obispo denei amen
isilikan egoteak
nahiz balio dun hemen
ez dakit gaurko helduok (bis)
isilegi ez gauden.

Injustiziarekin
ez gaude gustora
nahiz ta dirudienez
bihurtu moda
denak hortzak estutuz
begira albora
ta horrela pasatuz
dijoa denbora
keja bat ahora
badator gerora
ez sartu zulora
esan ahoz gora
isilik geratzea
garestigo da (bis)

Altzoko ariketa
egin da ezagun
denok badakigu zer
helduko zaigun
Leteren esaldia
nola gai daukagun
bertsoei buruz esan
zuela demagun
lehen txikian jardun
gero oinak lagun
luzatu behar nun
ta ohartu naiz ordun
ixilik egoteak
zer balio dun (bis)

Haritz Mujika
Doinua: Aizak hi mutil mainontzi
Isildu, isilarazi
hitzik ahal dela ez hazi
esaldi horrek niri oraindik
egiten dit grazi
hogeita bi urte kasi
heltzen oraintxe naiz hasi
ta isiltzeak zer balio dun (bis)
nik ez det ikasi.
Sustrai Colina
Doinua: Betroiarena
Mingaina ezin denean
ahoan kabitu
denak sentitzen gara
izar, aditu
Xabier Leteren hitza
nork ez du aditu
nahiz gero kontraesanen
bidean aritu
nahiz ta errenditu
isilik gelditu
ohi denak meritu
asko biltzen ditu
zorionez orandik (bis)
ez naiz haunditu.
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Andoni Egaña
Doinua: Habanera
Nahiz sarri asko balio
izan dun isiltasunak
gu aberastu egin gaitu
maiz hitzaren erresumak
sutondoko berriketak
lagunarteko jardunak
edo belarri ertzera
esandako hitz lehunak
urrunak hurbiltzen ditu
ia ez dira hain urrunak
hitzak egiten dizkigu
etsaiak eta lagunak
hitza premiazkoa du
beti gure nortasunak
denok isilik bageunde
ez ginake euskaldunak.
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Motzean
ALTZO 2017
URTEKARIAren
aurkezpena (2018-07-06)
Hemezortzigarren Urtekaria izan zen
ALTZO 2017 URTEKARIA. Batzarremuñoko
aretoan izan zen aurkezpena 50 bat herritarren aurrean. Lurdes Murua eta Manu
Olano arduratu ziren urtekaria aletzeaz.
Altzo II. Errepublika garaian lana dator ale
horretan eta hori dela-eta, Irungo Joxe
Mari Lopetegi bertsolari errepublikarraren
bi bertso kantatu ziren Iara Aizpitarte eta
Jokin Olano pianojoleen laguntzarekin.

HANDIA
pelikularen
proiekzioa
(2018-07-06)

Jon Garaño eta Aitor Arregi zuzendarien HANDIA filma 2017ko urriaren
20ean estreinatu zen Euskal Herriko
zinema aretoetan. Iadanik herritar
ugarik ikusia zuen pelikula han edo
hemen, baina gure herrian proiektatu gabea zen oraindik. Migel Joakin
Eleizegi Ateaga Gure Haundie 1818ko
uztailaren 10ean jaio zen. Beraz, bere
jaiotzaren 200. urtemuga baino 4
egun lehenago proiektatu zen berari
buruzko filma Altzoko plazan. Zuzendarietako bat, Jon Garaño, eta Xabier
Berzosa ekoizlea bertan izan ziren.
MOLATU enpresa tolosarraren esku
egon zen proiekzioa.
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Motzean
Euskaraldia
prestatzen (2018-07-12)
2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra,
11 egun euskaraz. Euskal Herri osoko herrietan aldi berean egin zen ariketa soziala
izan zen Euskaraldia. Ahobiziak eta Belarribiziak izan ginen egun horietan etxean,
herrian, lanean … Baina herriz herri prestatu egin behar zen ekitaldi hori, eta horrela,
lehen bilera burutu zen udaletxeko aretoan
Galtzaundi Euskara Elkarteko zenbait kide
bertan izanik.

Frisiarren bisita

(2018-07-12)

Iazko uztailaren hasieran Alemaniako
Ipar-Frisiako 20 bat lagun Euskal Herrian
izan ziren, gure herriaren egoera politikoa
eta kultura hobeto ezagutzeko eta bi herrien arteko harremanak estutzeko asmoz.
Frisiera Herbehereetan, Alemanian eta Danimarkan mintzatzen den hizkuntza bat
da. Lehen eguna Zarautzen igaro zuten eta
gero, beste hainbat, Tolosan. Bertatik Martin Ugalde Kultur Parkea, Legebiltzarra eta
Gernika bisitatu zituzten besteak beste.
Tolosan, Tolosaldean euskarak bizi duen
egoera azaldu zieten Galtzaundi Euskara
Ekarteko kiedeek. Bukatzeko, gure herrira
hurbildu ziren eta afari eder bat prestatu
zuten Elordi Elkartean han geundenon gozamenerako. Jolas, dantza eta umore onarekin amaitu zen afal ostekoa.

Eguraldia 2018an,
datuak eta sentsazioak

E

dozer gauza egin nahi dugunean eguraldiaren
baldintza kontuan hartu beharrekoa izan ohi
da. Sarritan, paseotxo bat emateko, belarra
mozteko edo baratza lantzeko zerura begira
jartzen gara. Eta lagungarriak izaten zaizkigu eguraldiaren
pronostikoak, han eta hemen errepikatzen direnak.
Aitortu behar dugu gainera, eguraldiaren pronostikoak
gero eta zehatzagoak izaten direla. Eta gehienetan asmatzen dutela ere bai.
Pronostikoekin guztiz asmatzea erraza ez den bezala,
iragandako eguraldiaren balorazioak ere desberdinak izan
daitezke. Pertsona batzuk eguzkia nahi izaten dute. Beste
batzuk agian itzala nahiago. Beste horrenbeste gertatzen
da euriarekin. Pertsona batzuk euria, xirimiria eta lanbroa
atsegin dute. Hezetasunik gabeko giro lehorra nahiago
dutenak ere ez dira gutxi.
Apaltasunetik, jakinduria mugatua dugula aitortuz, ez
gara hemen etorkizuneko eguraldia asmatu nahian hasiko. Errazagoa zaigu ordea pasa den urteko eguraldiaren
ezaugarri eta datu nagusienak jasoz, hauek xuxen irakurtzea eta interpretatzea. Iragandako eguraldiaren datuak
jasotzen eta aztertzen saiatzen gara urtero orrialde hauetan. Horretara goaz orain ere.
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-beroarena izan ohi dugu. Muturreko hotz-beroak
markatuta geratzen dira egutegian eta baita gure oroimenean ere.
Aipaturiko bi ardatzen garapen zuzena eman ahal iza-

teko oso lagungarriak izango zaizkigu neurketa zehatzak,
eguna joan eguna etorri, inguruko estazioetan egiten direnak.
Garai batean zailagoa 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 ez ezik, 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
estazio ofizialik ez dugunez Alegiako metereologi estazioan jasotako datuak erabiltzen ditugu ondoko laukitan. Behar bada zenbait datu zertxobait aldatuko lirateke
Altzon bertan jasoko balira baina gehienak antzekoak, oso
antzekoak izango direlakoan horra jarraian, Oria ibaiaren
ertzean, Alegiako estazioan jasotako datuen zehaztasunak.
Euskalmet zerbitzuari esker jasota dago egunero eta
orduero zenbat euri egin duen metroko eta litrotan, Alegiako estazioan. Horra bada azken urtean (2018) hilabete
guztietan eta bakoitzean pilatu diren litroak eta baita euri
gehien egin zuen eguna ere.
Lehen bi zutabetan urtea eta hilabetea jaso ditugu. Hirugarren zutabean, hilabete bakoitzean osorik pilatu diren li-
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troak. Laugarrenean, zein izan zen
hilabete bakoitzeko egunik bustiena. Eta azkenik, bosgarrenean,
hilabeteko egunik bustien horretan zenbat litro jaso ziren metro
karratuko. Horra bada, 2018 urteko euri datuak:
Ikusten denez, 2018 urteko hilabeterik euritsuena otsaila izan zen
(259,2 litro metro karratuko). Euririk gutxien aldiz, abuztuan egin
zuen, 13,7 litro besterik ez metro
karratuko, hilabete osoan.
Urteko egunik bustiena berriz,
apirilaren 11 izan zen, 64,4 litro
jaso zirelarik, egun bakarrean.
Urtez urte jaso izan ditugun
datuak konparatuz gero, 2018an
aurreko urteetan baino euri gehixoago egin duela jabetuko gara.
Halere, 2013 edo 2014an baino gutxiago. Hamahiru urte badaramatzagu euri datuak jasoz Altzoko urtekari honetan eta
bataz bestekoaren gainetik joan da 2018a. Horra laburbilduta metro karratu bakoitzean urte osoan eroritako euri litroak,
azken 13 urtetan:
Aberastasuna ur litrotan neurtuko bagenu, 2018a aurrekoen antzekoa izan da. Azken 13 urtetako bataz bestekoa
1.321 denean, azken urtean 1.380 izan dira, bataz bestekoaren gainetik, beraz.
Beste gauza askorekin gertatzen den bezala, neurri eta garaia egokian datorrena ongi etorria da zalantzarik gabe, baina neurriz kanpo datorrenean arazoak sor ditzake. Neurri eta
egokitasun kontua hau ere.
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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 txukun neurtu eta jasotzen ditu
Alegiako estazioak. Urteko egunik beroenak eta hotzenak
zehaztasun handiz jasota dauzka Euskalmetek. Jarraian
eskaintzen dugun laukiaren 1. eta 2. zutabetan, urtea eta
hilabetea jaso ditugu. 3. zutabean hil horretako egunik beroena zein izan zen. Gero, 4.ean, egunik beroenean egin
zuen muturreko tenperatura. Azkenik, 5. eta 6. zutabetan
hilabeteko egunik hotzena eta zenbat gradu jaso ziren egun
horretan.
Ikus ditzagun bada 2018ko datuak:
Ikus dezakegunez, 2018ko egunik beroena abuztuaren
6a izan zen (37,9 ºC), uda betean.
Egunik hotzena berriz, otsailaren 27a ( -4,7ºC). Urteko lehen 3 hilabetetan tenperatura tarteka jaitsi zen 0tik behera
. Beste hilabete guztietan inoiz ez.

Azken 12 urteetako bero eta hotz handienak konparatzen
baditugu, muturreko hotz-beroak nola aldatuz joan diren
ikusiko dugu. Joan den urtean, 2018an, ez genuen muturreko tenperaturik izan, ez aparteko hotzik ez bero izugarririk ere.
Beraz, bi ondorio nagusitan laburtuko genuke 2018ko
eguraldia:
Euriari dagokionez, nahiko urte normala (ez oso euritsua,
ezta lehorra ere). 1.380 litro metro karratuko
Eta tenperatura ere antzera. Aparteko hotzaldirik gabe
joan zitzaigun 2018ko negua. Udan ere ez genuen izugarrizko beroaldirik izan. Hori diote behintzat datuek. Norberaren usteak, sentsazioak eta sentipenak bestelakoak izan
daitezke.
Jarrai dezagun bada datuak jasotzen eta sentsazioak bizitzen.
								
		
Xabier Olano
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Motzean
Ez, ezetz da! (2018-07-21)
Herri Jaiak hurbil egonik eta (B)eroa Talde
Feministak bultzatuta, bi minutuko bideo
bat burutu zen hainbat herritarren parte
hartzearekin, “Festa berdinzaleak nahi ditugu” lelopean. Mezuetako batzuk honako
hauek izan ziren: “Jaiak guztiok gozatu behar ditugu”, “Sano ligatu”, “Ez, ezetz da!”,
“Festak parekidetasunez goza ditzagun”,
“Guk ere etorkizun berdinzalea nahi dugu”,
“Nahi dugun moduan jantzi gaitezke,
kaleak eta gauak gureak ere badirelako”,
“Eraso sexistarik ez!”, “Dantzan nabilenean
ez naiz zu probokatzen ari”.

Lehiaketaren
irabazleak (2018-07-27)
Urtekaria irakurtzeak badu saria. Irakurtzeak eta atzekaldean datozen 20 galdera
ondo erantzuteak, esan nahi baita. Eta ez
nolanahiko saria! Laurogei euroko bi sari,
alajaina! Galderei erantzun zuzena eman
zieten artean zeuden argazkian ageri diren
Nerea Murua eta Julen Madariaga. Jarraitu
parte hartzen!

San Bartolome saria
Iñaki Muruarentzat!
(2018-09-02)

Limousin taldeko Iñaki Murua herritar
txirrindularia izan zen helmugara lehena
heltzen, Ibarratik abiatu eta bertan amaitu
zen lasterketan. Urte asko daramate antolatzen. Iazkoa XXXVII.a izan zen. Eskualdeko hainbat herritatik igaro ziren (bi aldiz
gure herritik) eta Ibarrako Uzturpe ikastolaren atarian amaitu zen 79 kilometroko
ibilbidea.

(B)EROA TALDE
FEMINISTAREN
TRANTSIZIO URTEA
Ze ingo deu Berdinbidean proiektue bukatutakon? Ze in dezakeu? Eta..talde feminista sortze
badeu? Ufff...nola hartuko gattu jendeak? Indarrez sentitzen al gea? Baino, zer eskeini nahi dieu
herriai? Ta gure buruai?

B

erdinbidean proiektua bukatzear zegoela jakinda, urteko lehen hilabeteetan programa
barruko formakuntzei ahalik eta etekin gehien
ateratzen saiatu ginen. Kattalin Minerrek gidatu zituen zenbait gaien inguruko lanketa horiek eta ondorio
interesgarriak ateratzeko balio izan ziguten. Alde batetik
umorearen inguruan hausnartu genuen, zer den umorea,
zenek egiten duen, norentzako egiten den, umorearen
atzean zer nolako mezuak egon daitezkeen… Bestalde,
gaur egun sare sozialek gure egunerokoan duten garrantzia ikusita bertan ematen diren erasoak identifikatzen
ikasten jardun genuen; eta azkenik martxo morea antolatzen aritu ginen. Ekintza ezberdinak antolatu ziren martxorako beste emakumeekin elkarlanean, baina martxoaren
10a gure taldeak antolatu eta dinamizatutako eguna

izan zen. Eguna hasteko, bereziki haurrei zuzendutako
txapa eta eskulan tailerrari ekin genion. Bertan, feminismoaren bidean erreferenteak diren eta izango diren hainbat emakumeen irudirekin apaindu genituen gure txapak,
eta ondoren kartulinazko betaurreko moreak ere egin genituen. Behin guk produzitutako txapak eta betaurrekoak
soinean jarri ondoren egunari amaiera aproposa emateko,
aurrez landutako flashmoba dantzatu genuen herritarren
laguntzaz giro alai eta ederrean. Martxoa bukatutakoan,
pare bat hilabete igaro genituen hortik aurrerako bidea definitzen eta horrekin batera, ekainerako guretzat oso garrantzitsua izan zen eguna prestatzen hasi ginen.
Altzoko Egun Feminista ekainaren 22an izan zen, eta
hura izan zen Berdinbidean proiektuari amaiera emateaz
gain, (B)eroa Talde Feministari hasiera eman zion eguna.
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Arratsaldean mural margoketa burutu genuen, aniztasunaren aldarrikapenez eta kolorez bete genuen
pareta zuri eta isila zena. Jarraian, aurrerantzean gure
taldea izango zen (B)eroa Talde Feministaren ((B).T.F)
aurkezpena egin genuen; umorezko elkarrizketa batekin eman genion hasiera saioari. Ironiak ulertuko al
die? eta antzeko galderak generabiltzan buruan. Ondoren taldearen nondik norakoak azaldu genituen: Ordura arteko ibilbidea, funtzionamendua, helburuak…
Zein da gure meta?
Eguna bukatzeko, bertso saio feminista antolatu
genuen herriko elkartean; Maialen Akizu, Eli Pagola
eta Maider Arregi bertsolarien konpainian. Feminista
hitza erabiliko deu berriz? Saioa bikaina izan zen, barre egitetik emozionatzera ere iritsi ginen. Bertsolariak
hileroko kopa baten barruan egotetik, amonari bibragailua zer den azaltzera pasa ziren; nork bere gorputz
biluzia deskribatzetik, feminismoan eman duten bilakaera pertsonalaren inguruan hausnartzera. Taldeari sua berotzen jarraitzeko esan ziguten, asko izan
ziren bertsolariengandik jasotako animo mezuak eta
gu, nola ez, indarrez bete ginen haien hitzekin! Umorez egiten den iraultza ez al da ba onena?
Gure izaera pixkana definitzen zihoala sentitzen
genuen eta gure ahalduntze prozesuari heldu genion.
Hurrengo asteetan biltzen jarraitu genuen eta taldeko ilusioaz eta indarraz baliatuta, hainbat ekintza
proposatzen eta antolatzen hasi ginen. Herriko festak gertu zirela ikusirik, barne protokolo bat sortu genuen, funtsezkoa iruditzen baitzitzaigun. Eta horrez
gain, festen aurretik “Festa dezagun gaurdanik geroa”
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dokumentala ikusi eta festen inguruan hausnartu
genuen genero ikuspegitik. Bestalde, autodefentsa
tailerra antolatu genuen, eta horrekin lotuta, festetan
zehar zaintza txandak antolatu genituen. Izan ere,
Altzon gaur egun, emakumeok* erasoak jasateaz
gain beldurra pasatzen dugun momentuak badaude
eta horregatik, elkarren zaintza erdigunera ekarri nahi
genuen, merezi duen garrantzia emanez.
Gerora ere martxan jarraitu genuen eta azaroaren
25ean talde hausnarketa sakon bat egin ostean,
antzerki bat antzeztu genuen gure hitz eta pentsamenduen erritmoan. Ekintza hori burutzeak, izugarri
ahaldundu gintuen eta baita bertaratu zirenek gure
lana eskertu eta baloratu izanak ere, ederra izan zen!
(B)eroa Talde Feminista indartzen ari zela ikusiz,
pixkanaka herriko emakume talde batekin, Mariren
alabak-ekin, elkartzen hasi ginen eta herriari begira
ekintzak antolatzen hasi ginen, horien artean, wordcoffeak, Evaren Alabak antzezlana, zineklub feminista, etab. Mariren alabak taldea udaleko berdintasun
sailak, (B)eroak eta herriko beste zenbait emakumek
osatzen duten taldea da. Lehenago ere elkarrekin antolatutako gauzek izandako arrakasta ikusita zenbait
gauza elkarlanean egitea interesgarria iruditu zitzaigun, eta bi taldeek izaera ezberdina duten arren, (B)
eroatarrok gure jardun independienteaz gain, beraiekin lanean hastea erabaki genuen.
Eta bai, Berdinbidean proiektua bukatzean talde feminista sortu dugu. (B)eroa Talde Feminista. Gure beldur, intseguritate eta zalantzetatik hasi genuen bidea,
eta pixkana eraikitzen goazenak indarrez betetzen

gaitu; bai, indarrez sentitzen gara! Herriari orain artekoa zalantzan jarri eta hausnartzeko bidea eskaini nahi
diogu, bizi dugun errealitatean kontziente izan gaitezen
eta autokritika eginez herri feministagoa eraiki dezagun guztion artean, bakoitzak dagokion posiziotik. Ironiaz ulertzen ez direnak, noizbait guztiok ulertzera iritsi
arte. Taldeko helburua ere bada guztion erosotasunetik
aterako gaituzten eta askotan erantzunik ez duten galderak egitea. Eta bai, zalantzarik ez, “feminista” hitza
behar bezain bestetan erabiliko dugu, hitzaren esanahia zikindu nahi duenak ere ulertu arte zer den.
Azken mezu hau maitasun osoz zuretzat doa, gure
testua irakurtzen ari zaren horrentzat. Denon bizitzak
eta bizi baldintza duinak izatea bermatuko duen mundu batekin amesten dugun talde bat besterik ez gara,
feminismoa ardatz hartuta ematen diren mota guztietako zapalkuntzak identifikatu eta autokritika egiteko
prest gauden gazteak. Zaintza erdigunean jartzeko
prest gauden gazteak, indibidualismotik atera eta kolektiboki lan egiteko gogoz gaudenak. Prekarietatean
lan egiten duenagatik, ama izan nahi ez duenagatik
eta baita nahi duenagatik ere, kalean bizi denagatik,
pentsio duin bat ez duenagatik, ezarritako genero rolen
dikotomiatik at dagoenagatik, bizitza kendu zietenagatik… borrokatzeko prest gaude. Gugatik borrokatzeko
prest gaude. Zure ingurukoengatik borrokatzeko prest
gaude, zure haur, guraso eta lagunengatik. Eta baita
zugatik ere, noski, zugatik borrokatzeko prest gaude,
eta ez egin zalantzarik egingo dugula. Feminismoak
merezi du, laster ikusiko al dugu elkar?
Nerea Laso
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Gazte Konturako arriskuaren adierazlea

1/6

Zenbaki hau produktuaren
arriskuaren adierazlea
da: 1/6 zenbakiak arrisku
txikiagoa adierazten du,
eta 6/6 zenbakiak, berriz,
handiagoa.
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Kutxabank Kreditu
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Bermatzeko Funtsari atxikita
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16/2011 Errege Dekretuan
aurreikusita dago. Funts
horrek gaur egun gehienez
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gordailugile bakoitzeko.
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eta K26 txartela
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*Gazte Kontua: Titular guztiek 30 urte baino gutxiago eduki behar dituzte. ITNa / UTBa: %0. K26 txartela: 18 eta 26 urte arteko gazteentzat.
Kutxabank SA. Kale Nagusia 30-32. 48009 Bilbo. IFK: A95653077. Bizkaiko Merkataritza Erregistroan erregistratuta. Tomoa: 5226; Liburua: 0; Orria: BI-58729; Folioa: 1; Inskripzioa: 1.
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Motzean
Eraso sexistarik ez! (2018-09-26)
Amezketan bizi den Gillermo Olmo eskulturgileak egindako sexismoaren
aurkako esku gorri handia herriko plazan egon zen bi hilabetez. Emakumeen aurkako edozein mehatxu eta eraso salatzen ditu ikur honek.
Emakumeek bizitza lasai eta beldurrik gabe bizitzeko eta gozatzeko eskubidea dute. Herriko eskolan lanketa egin zuten gai honen inguruan eta
postitak eta egunkari-zatiak itsatsi zituzten eskulturaren hormetan.

Amaiur-Elizondora
irtenaldia (2018-09-29)
Urtero legez, irtenaldia antolatu zuen Udalak. Irailaren amaieran Amaiur herria eta Elizondo bisitatu
genituen. Herritar ugarik eman zuen izena eta egun
ederra igaro genuen. Amaiurrera helduta, hamaiketakoa eskaini ziguten bertako errotan, talo eta guzti.
Segidan, azalpen ugari eman zizkigun bertako arduradunak. Horren ondoren herria bisitatzeari ekin genion geldialdi ugari eginez zenbait etxeren aurrean,
beraien ezaugarriak eta historia ezagutzeko. Amaiurko gaztelu historikora heldu ginen. Aranzadi zientzia
elkarteak urte luzez egin ditu indusketak bertako
herritarrekin batera. Indusketa horien ondorioz, gaztelua nolakoa zen ikus daiteke gaur egun. Ordu biak
aldera bazkaldu genuen Arizkungo Ordoki jatetxean,
eta arratsaldean, Elizondora hurbildu ginen.

Motzean
Herri-batzarra

(2018-10-18)

Batzar informatibo batera deitu zuen Udalak. Hiru gairen jiran izan zen batzarra:
lehena, Herri Ostatuan bigarren faseko
proiektuari hasiera ematea, hau da, jangela
zaharra eraitsi eta berria eraikitzen hastea, igogailu eta guzti. Altzo Azpin kaolina
ateratzen zuten garai batean, lur azpitik.
Barnean galeria eta solairu mordoa daude, eta baita ura ere. Urak bere lana egiten
jarraitzen du eta aldizka zulo handiak sortzen dira. Hitzarmen bat sinatu zuen Udalak Jaurlaritzarekin eta horri esker, urak bildu, harri handiekin mea-zuloak egonkortu
eta abar egingo dira. Eskolako kirolgunea
estaltzeko proiektuaz ere hitz egin zen.

EMAKUMEA,
ONDAREAREN
EMARIA (2018-11-09)
Ondarearen Europako Jardunaldiak urtero egiten dira Europa mailan. Bere helburua, ondarea belaunaldi berriei zabaltzea da. Iazkoa, “Emakumea, ondarearen
emaria” gaia jorratu zen. Gure herrian argazki zaharren erakusketa antolatu zuen
Udalak eta transmisio-lanak adindun
emakume talde baten esku egon zen.
Lehenbizi “Barreñoia hartuta…” bideoa
ikusi zuten eta ondoren, solasaldi polit
bat sortu zen garbiketaren inguruan. Argazkien txanda heldu zen eta lehen aipatutako emakumeek azalpenak eman
zituzten. Bertara hurbildu zirenek adi-adi
entzun zituzten haien esanak. Amaieran,
larrosa bana oparitu zitzaien.

Motzean
Erretiratuen eguna (2018-11-11)
Merezitako omenaldia jaso zuten beren egunean. Eguraldia lagun, Artea dantza-taldeak hainbat dantza eskaini zizkien. Erantzuna ere jaso zuten, txalo-zaparraden soinuaz. Amaia Agirre
eta Sebastian Lizasok alaitu zuten bazkal aurrea. Bazkari ederra
dastatu ahal izan zuten herriko Ostatuan eta amaiera bertsolariek jarri zioten egun seinalatu honi.

Xexili eguna (2018-11-22)
Kalejira koloretsu eta musikatua egin zuten Loatzo musika-eskolakoek Xexili egunean. Hainbat pieza interpretatu
eta kantatu zituzten, koreografia eta guzti. Kalera eraman
zuten ikasitakoa alaitasunez eta gurasoen txalo artean.
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IMAZ BERTSOLARIA
ESKOLA: BIDEAN
Gure azken urte hauetan egindako ibilbidea:
Urteak dira, eskolan liburuak utzi eta proiektuak egiten
hasi ginela. Hasieran testu lanketatik abiatutako proiektu txikiak zirenak, eskola osorako proiektu integral eta
ikasturte osokoak bilakatuz joan ziren. Irakasleon formakuntzetan behin eta berriz entzuten genuen ADIN
ANIZTASUNA altxorra den esaldiari, benetako zentzua
eman genion eta Hezkuntzak ezartzen zizkigun taldeez
gain hainbat saiotan oraindik ere talde anitzagoak osatzen hasi ginen, taldekatze horiekin TAILERRAK osatuz.
Ikasturtez ikasturte esperientziak ematen duen ikaskuntza kontutan izanik ikas urtero berrikuntzak eta hobekuntzak egitea da gure xedea. Planteatzen ditugun
proiektuak, ikasleen interesak piztea, haien gertukoak
eta euren errealitatearekin eta eguneroko bizitzarekin
lotura izatea dute helburu.
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Azken ikasturte hauetan, eskolak proiektu desberdinak aurkeztu ditu eta haietan lortutako diruarekin,
familiekin eta Altzoko Udalarekin elkarlanean, baratza, negutegia, ureztatze sistema, oilategia eta Aroztegi-Mekanika tailerrak jarri ditugu eskolan. Bertan
ikasleak dira protagonistak eta bertan eraikitzen diren ikaskuntzan beraien bizi esperientziari lotuak geratuko dira. Horrez gain, ikasleen artean sortzen diren
interakzioak oso aberatsak izan ohi dira eta, ikasketak
imitazioz ematen diren esaldia, guztiz betetzen da. Interakzio momentuetan beti gaude ikasten, aditu izateko ez baitago adin tarte zehatzik, interes pertsonalak
baizik eta tarte hauetan, lehengoa azpimarratu nahiko
genuke, parte hartzaile orok ikasten dugula, irakasleok
barne. Ikaskuntzak lortzeko ezinbesteko dugu jorratzen ditugun edukietan interesa izatea. Aldaketa guzti

hauek, ikasgela arruntean ditugun ROL-ak aldatzea ekar
lezake eta hau ikasleen emozioak kudeatzerako garaian
oso aberatsa dela ikusten dugu.
Horrez gain, emozioek gure bizitzan duten garrantzia ikusirik, gure ikasleen emozioak kudeatzeko ekimen
desberdinak jarri ditugu martxan. GOLDEN BOST dekalogo bat osatu genuen, non “golden” betaurrekoak jarri
eta tratu onak sustatu eta bultzatu behar genituen, bai
eskolan eta bai etxean. “GORPUTZALDI” ekimena martxan daukagu baita ere, bertan ikasleekin emozio desberdinak, dantzaren bitartez adierazten saiatzen gara.
Eta aurtengoan egindako berrikuntza, Udalaren eskutik
etorri zaigu, HARREMANAK taldearekin TRATU ONAK

bultzatzeko tailerra antolatu dugun LH 3-tik LH6 maila
arteko ikasleentzat.
2017. ikasturtean gurasoekin berritu genuen eskolako
Hezkuntza Proiektuan, gure printzipio eta balore nagusien artean, gure eskolak, guztion eskola izan behar
zuela eta honek, ikasleen zoriontasuna eta hauen garapen integrala bultzatu behar zuela adostu zen. Gure lan
egiteko erak, printzipio hauek lortzen laguntzen digutela
sinetsita gaude eta hasitako bidea jarraitzeko asmoa
daukagu, egiten dugunean sinisten dugu eta!!!
Eskolako irakasleak
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Motzean
Euskaraldia (2018-11-23)
Hiztunen arteko ahozko hizkuntza-ohiturak aldatzeko
ariketa sozial masiboa egin zen azaroaren 23tik abenduaren 3ra Euskal Herri osoan, 11 egunez segidan. Urte
osoko antolaketa lanak emaitza bikaina eman zuen:
400dik gora herritan antolatu zen eta 225.154 pertsonak hartu zuten parte Euskal Herri osoan eta,Tolosaldean, 1.889 izan ziren Ahobizi edo Belarriprest rolak
bete zituztenak. Altzo izan zen herri partaide horietako
bat: Udalak, Galtzaundi Euskara Taldeak eta UEMAk lagunduta herritarrek osatutako antolaketarako batzorde
zabala eratu zen, bilerak egin ziren, informazioa banatu
zen etxe guzietara, parte-hartzaileei informazioa eskaini zitzaien, trebakuntza saioak eskaini ziren ... Altzo Muinoko frontoiko ezker horman bi marrazki eta udaletxeko plaza aldeko horman zintzilikatzeko panel handi bat
margotu zituzten Eider eta Zuriñek, konpromiso honetan
berresteko: “Euskaraldiak Altzon 365 egun”. Hizkuntza
ohituretan eragiteko ariketa burutzeko garaia etorri zen
gero. Hamasei urtetik gorako pertsonak har zezaketen
parte eta herritar askok eman zuen izena (125 lagun).
Bi rol aukera zeuden, AHOBIZI eta BELARRIPREST. Lehenengoa 109 herritarrek bete zuten, eta 16 herritarrek
bigarrena. Baina, plazako mezuak dioen bezala, Euskaraldia Altzon ez zen abenduaren 3an amaitu, gurean,
365 egun irauten baitu.

Euskararen Nazioarteko
Eguna (ENE) (2018-12-03)
Euskaraldiaren balorazioa egin zen talde txikietan bilduta, baina horren aurretik ENEri zegokion
adierazpena irakurri zen eta “Mendian larrartean”
kanta abestu zen. Euskaraldiko ariketari amaiera
emateko eguna zenez, parte-hartzaileak izandako bizipenak jasotzeko inkesta bat betetzeko
aukera eman zen lehenik eta, gero, eskola zaharrean 5 mahaitan banatu ginen eta balorazioa
egiteko aprobetxatu genuen: mahai bakoitzean,
lehenik, Euskaraldian bakoitzak izandako eragozpen eta poztasunak azaldu genizkien elkarri eta,
ondoren, adostutako ondorioak han bildutako
guztiei azaltzeko lana izan zuten mahai bakoitzeko bozeramaileek. Ariketa ederra izan zen.
Eta, noski, dena ongi amaitzeko, gaztain erreak
eta sagardoa izan ziren.

Motzean
Et incarnatus orkestra
erromerian (2018-12-30)
Bi emanaldi izan ziren, eguerdian bata eta arratsaldean bestea. Migel Zeberioren zuzendaritzapean jardun zuten orkestrakoek. Gonbidatuak ere
izan zituzten, hara nola, Leire eta Kristina, Maider
Zabalegi, Aitor Furundarena, Maixa Lizarribar
eta Izer, Enrike Solinis, Tapia eta Leturia. Gonbidatuen eta beste autoreren piezak interpretatu
zituzten eta jendea oso gustura irten zen. Eliza
lepo bete zen, bai eguerdian eta bai arratsaldean.
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Bertakotzen, ikasten,
irakasten.
Urritik aurrera, AEKren euskara ikastaroa hasi genuen Altzoko eta inguruko zenbait ikaslek Altzoko
udalari esker. Olga, Gustavo, Patxi eta Alejandro ikasleak, eta Aritz irakaslea elkartu gara gure esperientzia ezagutarazteko. Hainbat galdera egin dizkiogu elkarri eta hona erantzun.
OLGA JIMENEZ. IKASLEA

PATXI OSSA. IKASLEA

Nongoa zara?

Nongoa zara?

Zergatik hasi zara euskara ikasten?

Zergatik hasi zara euskara ikasten?

Kolonbiako naiz eta Alegian bizi naiz.

Euskara herri honen hizkuntza da eta oso garrantzitsua
iruditzen zait ikastea. Batez ere ,euskal kulturarekiko
nire errespetua azaltzeko modua da, eta bidez batez,
espero dut jendearekin komunikatzeko beldurra galtzea.
GUSTAVO MARQUES. IKASLEA

Nongoa zara?

Ni Zamorakoa naiz, baina Altzon bizi naiz.

Zein izan da euskara ikasteko arrazoi nagusia?

Euskara asko gustatzen zaidan hizkuntza da; eta gainera, nire alaben hizkuntza da. Nik nire alabekin euskaraz hitz egin nahi dut. Asko ari naiz ikasten eta gustura
nago.
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Kolonbiarra naiz eta Alegian bizi naiz.

Bizi naizen herriaren hizkuntza ulertzea eta hitz egitea
nahi dudalako.

Nolakoa izan da zure esperientzia ikastaroan?

Eskolak oso atseginak dira eta oso pozik nago egindako aurrerapenekin.
ALEJANDRO MARTINEZ. IKASLEA

Nongoa zara?

Ni Puerto Vallartatik nator, Mexikarra naiz.

Zergatik hasi zara euskara ikasten?

Komunitatean hobeto egokitzeko. Oso garrantzitsua
iruditzen zait Euskal Herriak bere sustraiak mantentzea.

Nolakoa izan da zure esperientzia ikastaroan?

Oso interesgarria eta aberasgarria izan da; gauza asko
ulertzen lagundu dit. Oso beharrezkoa izan da.

ARITZ PEÑAGARIKANO. IRAKASLEA

Zer nolako esperientzia izan da zuretzat
Altzon euskara eskolak ematea?

Oso atsegina izan da. Ikasleek lehen egunetik jarrera aparta eduki dute, ikasteko gogoz etortzen
dira eta ni ere oso gustura etortzen naiz. Jatorrik
ezberdinekoak izanik, niretzat kultura eta ohitura ezberdinak ezagutzeko oso baliagarria izan
da. Nik euskara irakasten diet; baina beraiek ere
gauza mordoa irakatsi didate niri.

Euskara ikasleak eta irakaslea
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HIRU ILARAN

L

ehenengo pausoa. Intxaur erdi guztiei esku bat pintura txuri
eman eta leortzen utziko ditugu. Taula koloreztatu nahi badugu
lehenengo hau ere txuriz margotuko dugu. Hala ondoren emango diogun kolorea obeto geratuko da. Ondoren hau ere leortzen

utzi.
Bigarren pausoa. Bost intxaur erdi kolore batez eta beste bost intxaur
erdiak beste kolore batez margotuko ditugu. Ondoren leortzen utzi. Taula
ere gustoko kolorean margotu leortzen utzi.
Hirugarren pausoa.Erregela tea rotulagailu berezia erabiliaz Taulan 9
zmtako tartea utziz bata bestetik, bi marra egingo ditugu goitik behera
eta beste bi ezkerretik eskuinera. Hauek ere 9 zmtako tartearekin batetik
bestera. Hala 9x9 ko 9 laukitxo geratuko dira.
Laugarren pausoa. Pintzelaz, 10 intxau azal erdietan burualdea izango
dena beltzez margotu ( heren bat). Pintzelaren atzekalde erabiliaz puntutxo beltza egingo dizkiogu gorputz aldean. Ondoren txuria erabiliaz,
pintzelaren atzekaldearekin begiak egingo ditugu burualdean. Zotzaren
laguntzaz begiko tanta beltza eta gorputzaldean aurretik eginiko ttantto beltzen gainean ttantto txuriak egingo ditugu. Hortara mantangorriak
alaiagoak izango dira.
Bostgarren pausoa. Amaitzeko, aurretik eginikoa leorra badago, barniz
esku bat emango diegu bai intxaur azalei baita taulari ere. Modu honetara egindako lana babestu eta honek gehiago iraungo du.
Zuriñe Peñagarikano Mujika
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Materialak
• Okume edo kartoi gogorra 27x 27zm
• 10 intxaur azal erdi
• Pintura akrilikoa. Txuria, beltza eta
zure gustoko bi kolore.
• Barniza
• Pinturazko errotulagailu berezia
• Zotza (otordu ondoren erabiltzen
dena ortzetarako), pintzela, erregela.

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 (baita hurrengo orria ere), moztu eta
eraman udaletxera uztailaren 24rako. Ekin lanari!
IZEN-ABIZENAK_________________________________
HELBIDEA__________________________________TELEFONOA_________________

1- Zein bertsolarik jarri zizkion bertsoak txepetxari?
Xenpelarrek
Txepetxek
Pedro Mari Otañok
Basarrik

2- “Gorputzaldi” ekimenean nola adierazi dituzte
emozioak?
Dantzaren bitartez.
Arnasketa atiketa bitartez.
Gorputza luzatuz
Yoga eginez

3- Zein hiri dago Aizpurutik 1245 kilometrotara ?
Niza
Hamburgo
Erroma
Munich

4- Ze egunetan ekin zion bere bideari
(B)eroak TF -k?
Irailaren 12an
Ekainaren 22an
Ekainaren 16an
Uztailaren 4an

5- Zer zen Jose Maria Arellano Igea?
Tolosako komandantziako burua
Herriko sekretarioa
Frente Poularreko burua
Gipuzkoako Gobernadore zibila

6- Metro karratuko zenbat euri litro bota zuen
2018an?
1390
1380
1490
1480

7- Uau, uau ...
zakurrak jango al hau!
zakurrak, eta katuak miau!
behelainoak dirau.
badator hamalau.

8- Zer landare mota aurki genezake Laparmendin
esaterako?
Eihar frantsesa
Lapar beltza
Lapar zuria
Pagoa

9- Zein altzotarrak irabazi zuen eskuzko EH-ko
Pilota Txapelketa?
Harkaitz Muruak
Ane Ugartemendiak
Enaitz Aizpitartek
Iker Zubeldiak

10- Non egin zen Gure Handia antzerki herrrikoiaren bosgarren eszena?
Santa Barbaran
Jaiotetxean (Ipintzan)
Plazan.
Dorronsonen.

11- Nola ibili zen Jon hiru egunetan Erroman?
Bizikletan
Metroan
Oinez
Autobusez

12.- Euskara asko gustatzen zaidan hizkuntza da;
eta gainera... dio Gustavo Marques ek
… lanerako behar dut.
… nire alaben hizkuntza da.
… ez daukat beste zereginik.
… bertakoekin hitz egiteko behar dut.
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Lehiaketa
13.- Ze talde osatzen dute Irene Irureta eta Karmele
Gorroñok?
Eneono
Irugor
Eleene
Irrimarra

14.- Saltan ze antolatzen dira trabesti, transexual,
homosexual eta emakumeen desagerpen eta hilketak salatzeko
Pañuelazoak
Eserraldiak
Gose grebak
Martxa isilak

15.- Zer ez da Alizia Stürtze?
Historialaria
Kantaria
Artikulugilea
Argitaletxe zuzendaria

16.- Zenbat altzotarrek eman zuten izena Euskaraldian?
125
105
109
115
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17.- Zer ez du nahi gehiago Dionixiok?
Katurik
Txakurrik
Ahuntzik
Aharirik

18.- Nondik bota zen festetako txupinazoa:
Udaletxeko balkoitik
Segoretxeko balkotik
Batzarremuinotik
Udaletxe atzetik

19.- Nor irabazi zuten Altzoko jaietan Mus Txapelketa?
Andres Agirrek eta Joxe Amianok
Haritz Olanok eta Antonio Artolak
Beñat Amianok eta Sergiok
Alaia Martinek eta Iker Zubeldiak

20.- Azoka Egunean zenbat salmenta-gune jarri
ziren?
39
41
40
42
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