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Deklarazioa

A.L.T.Z.O., Altzoko Langile Trebe Zintzoen Ofizinak, herriko kultura eta
hizkuntzan kezkaturik eta era berean ahalegintuta, 2017ko ekintzak
bere gain hartu nahi ditu agiri honen bitartez, lehentasunik gabe zerrendatuz:
Hotzari behar bezala aurre egin izana, suari egur lehorrez lagunduz eta artilezko jantziz babestuz.
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Kukuaren ibilbide herrikoi bezain maltzurra agirian jarri izana,
hegazti “etxekalte” izendatzearekin batera.
Bertako memoria freskatu izana, II. Errepublika garaiko kontuak
guztion begietara hurbilduz, eta orduko letra mirestuz.

Memoriari jarraiki, ahari-apustuen garaia gogora ekarri izana,
Azpeitiako herriarekin harremana berreskuratu nahian.

Uda garaia tentu handiz begiratu izana, edonori egarria baretzeko
nahiz dantzarako gogoak uxatzeko ahaleginik egin gabe, ezta
asmo lirainenean ere.

6/

Gure kultura zabaltzera urrun joandakoak eskuzabal jaso izana,
bertaratu diren egunean trukean oparirik eskatu gabe, ez bada
hitzez hango berri ematea behintzat.
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Gure txikien habia ondo zaindu izana, eskolako pasarteak ezagutuz eta beraien eskaerak kopetean errotulagailu lodiz apuntatuz.

Iraganaz gain, geroaz kezkaturik, abeletxeei kutsu modernoa
eman izana, esnea petrolioz nahiz oilaskoa zizarez ordezkatzeko
asmorik gabe.
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Herriko frontoia 50 kandelaz inguratu izana, guztiak piztu eta herritarren putzada bakar baina sendoz itzaliz.

/ Handia pelikularen sariak altxatzen lagundu izana, pisuaren pisuz kezkatuta, nahiz eta gaztaundi (Goya) horietako bat bera
ere ez ohostu.
Honenbestez, gure hizkuntza zahar baina berrituan orriak poliki-poliki
pasatzera animatu nahi zaitu erakunde saiatu honek, beharrezko paradak eginaz, eskaparate dotoreenak bailiran.
Era berean, kantuan nahiz ametsean, bertsotan nahiz poemetan, sutondoan nahiz basoan, aterpean nahiz agerian hizkuntza txukun honi
dizdira ematera gonbidatzen zaituztegu, hats epelaz berotuz, nahiz
trapu leunez goxatuz.
Gora Altzo ttikie.
Gora Altzo haundie.
Agustin Amiano Gurrutxaga
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Kukua, hegazti
tranposoa!

G

urean hegazti famosorik baldin bada, hori
kukua da. Zenbat esames eta sineskeri
entzun ditugun kukuari buruz. “Sanjuanetan kuku, Sanpedrotan mutu” dio esaera
zahar batek. Nork entzun du kukua aurrenik? Eta non?
Dirurik bai poltsikoan kukua entzundakoan? Hala
bada, zorteko zu. Hamaika istorio dituen hegaztia da
kukua eta ez hemen bakarrik. Gainontzeko lekuetan
ere ospetsua da hegazti hau. Egia esan, ondo irabazia
du ospe hori.

Negua pasatzera Afrikan oso behera joaten da. Han
negua pasatu ondoren gurera etortzen da apirila aldera.

Baina, benetan zer dakigu kukuari buruz?
Izena behintzat badakigu zergatik duen horrelakoa.
Bere izen zientifikoa Cuculus canorus da. Euskaraz
kukua, gazteleraz cuco. Garbi dago bere kantuak zer
esanik baduela izendatze horretan.

Nola topatu, ordea, Afrikara joateko eta etortzeko
bidea?
GPSren bat ote dute? Horixe da zientzialariek oraindik
oso garbi ez dutena. Altzon udaberria eta uda pasatu
ondoren, esan bezala, Afrikara joango da negua pasatzera eta ondo bada, hurrengo udaberrian berriro
lehengo lekura bueltatuko da. Nola kristo egiten dute?
Aurrena arrak etortzen dira eta berehala kantuan
hasten dira bere lurraldea aldarrikatu eta bikotea
topatu nahian kumatu ahal izateko. Atzetik emeak
etortzen dira eta ezkutuan arrak nola kantatzen duen
eta zein dotorea den zelatatzen egoten dira. Arra kantari abila eta dotorea baldin bada arrakasta izango du
eta bikotea topatuko du, bestela agian ez.

Entzun entzuten da, baina ikusi? Nolakoa da kukua?
Ikustea zailagoa da. Ez da bere burua edozein bazterretan azaltzen duen horietakoa, nahiko diskretua
da. Jende asko dago kukua ezagutzen ez duena. Zozoa eta usoaren tarteko tamaina du. Buztana nahiko
luzea eta hegalak igitai modukoak. Koloreari dagokionez goitik gris-urdin antzekoa eta azpialdea barreiatua bezala. Gabiraiaren antza hartzen du. Dena dela,
denak ez dira kolore berdinekoak. Gazteak, adibidez,
marroi kolorekoak izaten dira.
Urte osoan egoten al da hemen?
Lehen esan dugu “Sanjuanetan kuku eta Sanpedrotan mutu”.

Zergatik negua Afrikan?
Eguzkia hartzera joaten al da? Kukua hegazti intsektujalea da, besteak beste, beldar asko jaten ditu. Gurean, neguan ez dago ez beldarrik, ez intsekturik eta
hauek dauden lekura joaten da bizi ahal izateko, alegia, beroa egiten duen lekura.

Arra jo eta su kantari ari den bitartean zer egiten du
emeak?
Hegazti gehienak behin bikotea topatu ondoren habia
egiteari ekiten diote. Ez da hori gure hegaztiaren kasua. Gordean, inguruan bizi diren txoriak zelatatuko
ditu eta beraien habiak topatzen saiatuko da.
Behin habia topatutakoan, bertatik arrautza bat
kenduko du eta berea jarriko du. Horrela egingo du
ahal duen habi guztietan. Hemen pentsatu izan da
txantxangorrien habiak topatzen dituela hori egiteko
baina beste espezie asko ere parasitatzen ditu. Hala
nola, txinboak, txioak, tuntun arruntak eta txirtak.
Nolatan ez dira konturatzen txoriak hura ez dela beraien arrautza?
Kontuan hartu behar da kukuaren arrautza txoriena
baino dezente handiagoa dela. Orduan nola engainatzen ditu? Ba, harrigarria bada ere kolore berdineko
arrautzak jartzen ditu. Hau da, demagun arrautza bat
txantxangorriaren habian jarri duela, bada, arrautza
horren kolorea txantxangorrien arrautzen kolorekoa
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izango da. Hurrengo arrautza txinbo baten habian
jartzen badu txinboaren arrautzen kolorekoa izango
da. Eta horrela agian 10 edo 12 habiatan.

Zer gertatzen da kuku-kumea jaiotzen denean?
Esan bezala txoriak engainatzen ditu eta hauek
arrautza berotzen dute berea izango balitz bezala.
Normalean kukukumea beste txoriak baino lehenago jaiotzen da eta jaio bezain pronto inguruan dituen
arrautzak habiatik botatzeari ekiten dio. Oraindik itsu
eta apenas ibiltzeko gaitasunik ez duenean ondoko
arrautza txikiak topatu eta banan banan habiatik behera botako ditu. Horrela habiako jaun eta jabe gelditzen da.
Ez al dira konturatzen txoriak hura ez dela beraien
kumea?
Ba, ez. Etengabe ariko dira berari jana ematen. Irudi
benetan bitxiak ikusten dira. Kume handia mokoa zabalik duela eta txori gizagaixoak beraren mokora ezin
ailegatuz jana emateko.
Lan ugari egin ondoren lortuko dute kume hori haztea eta halako batean bakarrik utziko dute. Hau hemendik ibiliko da iraila barne eta gero, bakarrik, Afrikako bidaiari ekingo dio. Helduak abuztu aldera joaten
dira.
Behin baino gehiagotan gertatu izan da ehiza ireki
eta tortoletan ehiztariak dabiltzala uste gabean tortolan antzeko hegazti bat altxatu zuhaitzetik eta danba.
Jasotzera joan eta harriturik: baina hau zer da? Ba,

hori, hainbeste neke eta buru hauste txori txikiei eman
dizkien kukukumea da. Zorionez gaur egun horrelako
kasu gutxi gertatzen dira.

Altzon ba al da kukurik? Noski baietz. Kukua berez
hegazti ugaria da. Gure herrian baditu hainbat txoko
oso gustuko dituenak eta urtero han aritzen da jo eta
su kantari. Hauetariko leku bat Goensoro da, Gontxu
herritarrentzat. Otsabiora bazoaz han entzungo duzu
etengabe kukuka. Asko maite duen beste inguru bat
Oiarbide aldea da. Imazen pagoak zenbat aldiz entzun
ote du kukuaren kantua! Badaezpada poltsikoan dirua
eraman. Hala bada, urte horretan diru faltarik ez duzu
izango. Hauxe da bere kumeak hazten ez dituen hegazti bitxiaren istorio bitxia.

Eta kontuz, bakarren batek esaten badizu “hi, kukua
baino azkarragoa haiz!”, disimulu- disimuluan tranposo xamarra zarela esaten ari zaizu.
Mikel Olano
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Motzean

Salatzen dut

(Bilbo, 2017-01-14)
Euskal preso eta iheslarien eskubideen aldeko urtarrileroko manifestaziora talde zabala hurbildu zen herritik Bilbora, “Salatzen dut” lemapean, Sare herritarrak
deituta.
Euskal presoen giza eskubideen urraketak salatzea, zigorren batuketarik ez izatea, isolamendua eta
bakartzea salatzea ziren helburuak. Bestetik, beraien
legea bete dezaten eta gaitz larriak dituzten 10 euskal
presoak aska ditzaten eskatzea. Eta azkenik, preso direnen senideengan hainbeste sufrikario eragiten duen
urruntze politika salatzea.

Santa Ageda bezpera degu…
(Altzo, 2017-02-04)
Urtero legez, herriko Koruko taldea etxez etxe eta baserriz baserri kantuan ibili zen
eskean. Gauean, Elordi Elkartera hurbildu ziren beste herritar batzuek prestatua zuten afari gozoa dastatzera. (Iturria: Tolosaldeko Ataria)

HERRIKO FRONTOI
BERRIAK 50 URTE
Beste izenaren faltan, jarri beharko genioke behar bada, Frontoi Berria deitzen diogu eraikitzen ezagutu genuenok,
oraindik. Baina ari da zahartzen. 2017ko abenduaren 30ean bete ziren 50 urte Altzoko pilota-lekua inauguratu zela
(1967-12-30). Egun berean inauguratu zen Altzo Azpi eta Altzo Muino lotzen zituen errepidea ere, Izarreko errebueltatik Otsegira bitartekoa. Aldi berean berritu ziren herriko plaza, orduz gero beste berritze batzuk izan dituena, eta
baita udaletxea bera ere, kanpo eta barru.
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bigarren aldiz ateratzea lortu genuen segidan, oso lan
ona eginez gainera, eta oraingoan bidea luzatzeko asmoz
gainera.
Urtebetetzea ospatzeko, ezin genuen modu politagorik
aurkitu bailarako Gabonetako Pilota Topaketako finalak
bertan jokatzea baino. Abenduaren 30ean, frontoia pilotari kimuen jokoz eta beren jarraitzaileen ohiuz bete genuen. Pilotaleku honetan ordu asko pasatutako Joxean
Unsain, Juan Karlos Olano, Miel Olano eta Leire Olanoren
eskutik jaso zituzten sariak. Nahi genuen, apal-apal bada
ere, lehena eta oraina lotu eta lehengoei aitortza egin. Ospakizun borobila.
Jarrai dezala urteak betetzen eta Altzoren eta bere herritarren beharrei erantzuten. Jarrai dezala bertsolarien
plaza garrantzitsua izaten, herritarren jai eta ospakizun

toki eta, batik bat, pilotazaletasunaren ostatu eta pilotarien gozaleku. Urteaskoan!!

BERRIA ZAHAR-BERRITZEN
1967ko abenduaren 30ean inauguratu zen frontoi berri-berri hura
asko aldatu da ordutik hona. Hainbat obra egin dira, gaur egun duen
itxura hartu arte. Nabarmenenak,
hauek:
Teilatuaren itxuraldaketa, 1995
Hasierako estali borobildua, haize eta euri erauntsiek zarpaildu
zuten. Honegatik, lehen obra garrantzitsua egin eta egun duen estalia ematea erabaki zuen
Udalak, 1995ean. Okasioa aprobetxatu zen, lehen argiak
jartzeko ere. Aurrerapen handia izan zen hau. Aurrekontua:
13.045.832 pezeta (78.435 €)
Kristal itxitura eta aterpea, 2003
Hainbat ahalegin eta gero, Gipuzkoako Foru Aldundiak
frontoia egokitzeko laguntza ematea lortu zen. Egokitzapen hauek bi urtetan egitea adostu zen. Lehen fasea, eskuineko kristal itxitura eta aterpea egitea ekarri zuena izan
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zen. 2003an egin zen obra hau eta
83.000 €ko aurrekontua izan zuen.
Zorua margotzea eta argiztapena,
2004
Aurreko urtean hasitako obraren
bigarren fasea egin zen 2004an:
zorua berritu, hormak margotu eta
argiztapen osoa berritu. Obra honek,
79.800 €ko aurrekontua izan zuen.
Aldagelak, 2010:
Eskolaren behe-barruak egokitzeko egin ziren obrekin
batera, eta frontoia eta eskola gune horrek zuen gabeziari konponketa emateko, frontoiaren atzekaldeari itsatsita
dauden aldagelak egin ziren 2010ean. Aurrekontua, 34.500
€ ingurukoa izan zuen.
Tartean eta geroztik jarri zaizkio beste osagai batzuk (eskalatzeko zirkuitua, eskuinaldetik babesteko igo eta jaisten
diren lonak, poste babesak, …) eta guztiek ematen diote
orain daukan itxura.

ALTZOKO FRONTOIA ETA BI IBILBIDE
Frontoia, bere luze zabalean, goi-behetan, ertza eta
muga, hutsa eta hotza bere soilean. Pilota jokoa, espazioa eta denborarekin lehia, aurreko horma da jokoari
zentzua ematen dioena, baina gizakia jokoari bizia ematen dioena, horma hotzari beroa ematen dioena. Pertsona
asko pasa dira 50 urte hauetan Altzo Muinoko frontoitik.
Espazioa, denbora, aurreko-ezkerreko-atzeko hormak,
goi-behe-ertzetako mugekin jolasean, beren mugen, perfekzio mugatuaren bila, lan isilean. Horietako bi dira orri
hauetara dakartzagun hauek. Zalaparta handirik gabe
egindako bi anaien ibilbide aipagarriak.

goma, paleta larruz, pala motzez eta share), txapelduna,
Miel anaiarekin: 1987
Zumaiko hiru kirol (eskuz, paleta larruz eta pala motzez), txapelduna, Miel anaiarekin 1988

JUAN KARLOS OLANO
Bere oroitzapenez galdetuta Juan Karlosi (Altzo, Artzadun
baserria, 1957), esaten du, gogoan duela txikitan pilota
eskuan zuela ibiltzen zela beti. Irudika dezakegu, baserriko edozein hormari zart eta zart, eta okasiorik txikiena
zuenean frontoira korrika, ihesi. Frontoia inauguratzeko,
aita zinegotzia zuten garaian, berari eskatu omen zioten
pilota ohorezko sakea egiteko. 10 urte zituen orduan.
Bere gogotan, jokatu zuen lehen txapelketa, Espainiako
eskola-arteko txapelketa izan omen zen, Torremolinosen,
eta Ansoren aurka galdu zuen finala; gero, eskuz, pilotari
profesionala izango zen hau, Anso. Handik aurrera, infantiletan hasi eta afizionatu adinera arte eskuz ibili zen,
inguruko txapelketak jokatzen. Orduan ez zegoen gaurko
konturik: berak eman izena, bera joan eta etorri … Añorga,
Errenteria, Usurbil, Tolosa, Lezo, Amara eta beste hainbat
txapel irabazi zituen garai horretan, ia beti, Iñaki Larrea
ikaztegietarrarekin..
Afizionatu adinera iritsita, pala modalitatean froga egitea erabaki zuen. Paleta, pala motza eta pala luzean aritu zen. Profesionaletarako jauzia eman zuen pala luzean
1979an, aurreko urtean GRAVN torneoa irabazi eta gero.
Pala pofesionala utzi ondoren ere, hainbat urtez jarraitu
zuen. Azkenekotako kolpeak, Altzoko
Frontoi zaharreko txapelketan jo zituen;
1997an hasi zen jokatzen txapelketa
hau, lehen lau urtetan hartu zuen parte,
eta hirutan irabazi. Zakukada txapel du
irabazia. Izugarria da bere palmaresa.
Gutxi batzuk, hemen:
Infantiletan, eskuz: Añorga eta Errenteriko txapelketak
Jubeniletan, eskuz: Añorga, Usurbil,
Tolosa, Lezo eta Amarako txapelketak
Espainiako
Unibertsitate
arteko
txapelduna, pala luzez: 1976 eta 1977
GRAVNeko txapelduna, pala luzez:
1978
Profesionaletan, pala luzean: 1979an
debutatu eta 1983 (enpresa itxi zenean)
Afizionatuetara bueltan, paleta edo
palamotzez txapelduna: Zarautz, Tolosa, Añorga, Ordizia --Zumaiko bost kirol (eskuz, paleta
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MIEL OLANO
Altzoko frontoiak izan badu apopilo fidelik, hori, Artzaungo Mieltxo izan da (Altzo, Artzadun baserria, 1962). Zenbat bakarkako ordu sartu ote ditu Altzo Muinoko frontoi
honetako horma artean, pilota, pala eta bera: kask, kask,
kask …. Denek bezala eskuz joko zituen bere lehen kolpeak, baina palaz egindako bidearengatik nabarmendu
da, atzelari gisan beti.
Paleta eta pala motzean punta-puntan ibilitako pilotaria da Miel Olano, 1979an jantzi zituen lehen txapelak,
Toki Alaiko Joxemarik lagunduta Gipuzkoako paleta eta
pala motzekoa jubenil mailako txapelak irabazi zituztenean; 1980an berriro irabazi zituzten. Handik aurrera,
mailaz maila, punta puntan jardun zuen, gutxi gora behera, 1995 ingurura arte. Herrian hasi zen, jolasean, berak
bezalakoxe afizioa zutenekin, orduan ez baitzen orain bezala entrenamendurik antolatzen! Orduan norberak lortu
behar bere pilotak, palak, lagunak ... Herritarrekin jokatu
zituen lehen txapelketak, Toki Alaiko Joxemarirekin eta
anaia Xabierrekin, aurrerago baita bere anaia Juan Karlosekin ere; Zeberio elduaindar aurrelariarekin, gero pala
profesionalean ariko zen Zeberio I.a, osatu zuen bikotea
askotan, eta, honezaz gain, bere garaiko onenekin eta
onenen aurka lehiatu zen, hemengo eta kanpoko: Insausti
nafarra, Garrido, Daniel eta Juan Pablo errioxarrak, Musi
mexikarra, … Ehundaka txapelketa jokatuak, eta 45etik
gora irabaziak. Ez ditugu denak zerrendatuko, baina bai
batzuk:
Gipuzkoako gazte mailako txapelduna, paleta eta pala
motza: 1979 eta 1980
Gipuzkoako maila nagusiko txapelduna, paleta eta pala
motzez: 1985 eta 1986
Gipuzkoako Txapelduna, pala motzez: 1987, 1988,
1989, 1990 eta 1991
Euskadiko Txapelduna, paletaz: 1989
Euskadiko Txapelduna pala motzez: 1990, 1991 eta
1992
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G.R.A.V.N. txapelduna, paletaz: 1989
Dinasti Etxabe txapelketa, pala motzez, txapelduna:
1986, 1987, 1989, 1990, 1992 eta 1993
Torneo Nagusia, profesionalekin nahasian, txapelduna
pala motzez: 1989
Zumaiko Bost Kirol (eskuz, paleta gomaz, paleta larruz,
pala motzez eta share), txapelduna, Juan Karlos anaiarekin: 1987
Zumaiko Hiru Kirol (eskuz, paleta larruz eta pala motzez), txapelduna, Juan Karlos anaiarekin: 1988
Hiru aldiz selekzionatua Munduko txapelketa jokatzeko
Jexux Murua

Etorkizuneko
abeletxeak, baserriak

E

torkizun ez oso urrun batean, nire birlobak,
bere lehen irteera egingo du ikastolatik eta
ohitura den bezala, gela osoko haurrak abeletxe batera joango dira egunpasan. Aurrez
gelan, andereñoak abeletxe bat, animaliak bizi eta beraietatik produktuak lortzen diren lekuak direla esango die haurrei, hala nola, esnea eta arrautzak.
Nire birlobak, aitonaren berdin-berdina izanik, behi
eta oilaskoen paradisu batera joango dela imajinatuko du eta oso gustura sartuko da bere autobus
espazialean, amak ipiniko dion ogitartekoa motxilan
duela, eta behi pintarratu polit bati igurtzi bat egiteko
itxaropenarekin eseriko da autobuseko atzeko eserlekuan.
2027. urtean, ordea, abeletxeak edo abere granjak
teknologia eta efizientzia aldetik asko aurreratuko
dira, eta gaur egungo esne eta arrautzen ekoizpen
moduak batzuetan barruak nahasten dizkigun arren,
etorkizunean apur bat gehiago nahastuko dizkigu.

tean bihurtuz: super behia!
Super behi honen ezaugarri nagusia bere gorputz
txikia eta errape erraldoiak izango dira, ziurrenik bere
bizitza laburra etzanda igaroko du, ez baitu behar adina muskulu izango bere errape beldurgarriak altxatzeko. Gainera, behi hauek esnea etengabe ekoiztuko
dute haurdun egon beharrik gabe. Ez dakitenentzat
oharra: behi batek esnea emateko haurdun egon behar du. Behi hauek, ordea, hormona bidez tratatuak
izango dira eta bere bizitza osoan haurdunaldi bat
simulatuko diote, eta behiaren gorputzak esnea «naturalki» sortuko du etengabe. Honek, haurdunaldi ostean jaiotako txahalen kudeaketa alde batera utziko
du eta behien umatzeak ekar ditzakeen gastuak aurreztuko ditu. Behi hauek sekula mugituko ez direnez,
ohe txiki batzuetan egongo dira etzanda eta lerrokatuak, tutu sistema baten bidez sartuko dizkiete elikagaiak eta beste tutu batzuen bidez hondakinak atera.
Horrez gain, odolera zuzenean hormonak bidaliko
dizkion ordenagailu zentral bati konektaturik egongo
dira. Behi hauek ziurrenik ez dute zerebro oso garatu
bat izango, eta eskerrak!
Arnasa hartu, jan eta esnea ekoizten kontsumituko dute jandakoaren ia guztia, ozta-ozta bizi diren
heinean. Imajinatu nire birloba txiki eta inozoak, bide
batez aitonaren omenez Jon Ander izena ipiniko diotena, super behi koitadu honen mila buruko etxola
bat ikusten duenean, non dago belarra? Eta behien
zintzarriak?
Ostean, bere gelakide guztiak alboko etxolara iga

Gaur egun esne behi batek 40 litro esne ekoizten dituen heinean, etorkizunean esne ekoizpen hau bikoiztea lortuko da, nola? Ingeniaritza genetikoak etikaren
mugak gaindituz eta behia, esne makina efiziente ba-
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roko dira, arrautzen ekoizpen etxolara. Gure Jon Ander txikiak, super behi horien irudia kendu nahian, txitak eta ama oiloak ikustera doa korrika bizian, baina
arrautzen ekoizpena ere oso urruti dago oilo ama eta
txita txikien ipuinetik.
Oilo hauek arrautzak jartzeko diseinatuak izango
baitira, elkarri mokokadarik ez egiteko eta jaiotzean
mokoa mozten gizakiak denborarik gal ez dezan, jada
oilo moko gabeak izango dira. Bero manten daitezen
eta berogailuko gastuak aurrezteko, luma geruza gehigarri bat izango dute, baina beraien gorputzeko zatirik ikusgarrienak beren ugal organoak izango dira.
Oilo hauek egunean 10 arrautza ipiniko dituzte, obario
mordoa izango dituzte etengabe martxan daudenak
eta beraien erruteko gorputz atal guztiak erraldoiak
izango dira, arrautzak elkarren jarraian etengabe
ekoizteko. Kaiola bertikaletan egongo dira lotuak, erabat geldirik, ahotik tutu batek elikagaiak ematen dizkion heinean, azpitik mugitzen doan zinta mugikor
batek beraien arrautzak bilduko ditu. Han ez da egongo oiloen kakaraka zororik.

Gure Jon Ander txikiari jada ama oilo eta txiten irudi xarmagarria erabat ezabatu zaio, baina esperantza
piztu zaio, jateko erabiltzen diren oilo ederrak ikustera doazela esan diotenean. Jon Ander txikiari atsegin
zaizkio animalia sendo eta pottoloak eta berebiziko
bular eta izter sendoko oilotzarrak irudikatu ditu bere
buru horretan.
Errealitatea, ordea, ezberdina izango da, zeren oilasko haragia ekoizten den etxolan, zizare baten
antzeko oilo luzangak egongo dira.
Guztiak suge moduan lurrean arrastaka, bakoitzak
sei hego pare eta beste sei izter pare dituelarik, lumarik gabe, eremu heze batean biziko dira eta lokatz
artetik arrastan dabilen aingirak bezala mugituko
dira. Astebetean jateko moduan izango dute beren
haragia, eta oilo bakoitzetik, harategiko bandeja bat
betetzeko adina hegal eta izter lortuko dira, igandeko
arrozarekin jateko.
Eta hauxe izango da, etorkizuneko Jon Ander txikiaren lehen irteera ikastetxetik, oso didaktikoa, errealitatea den bezalakoa erakusten duena, eta ziurrenik Jon
Ander txikiak ingeniari genetiko izatea erabakiko du, eta berriro garai bateko oilo eta
behiak berreskuratzen saiatuko da… bekaren bat ematen badiote behintzat!
Jon Ander Galarraga
(Artikulu hau Tolosaldeko Atarian argitaratu zuen 2017ko azaroaren 11n)
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Motzean

Toti Martinez de Lezea
idazlearen bisita (2017-02-14)

Idazle ezaguna herri-eskolara bertaratu zen. Bertakoez gain, Ikaztegieta eta Lizartzako ikasle eta irakasleak
ere bertan izan ziren. Beste gairen artean, Mitologia landu zuten bertakoek eta horri etekina atera zioten. Totik
mitologiako pertsonai ugari erabiltzen ohi ditu bere liburuetan, eta horrela, hainbat elezahar kontatu zizkien
bertan bildutakoei. Ikasleek galdera ugari egin zizkioten. Totik denak erantzun zituen, eta amaieran, ilara luzea
eratu zen norberak zeukan liburuan Totiren eskaintza eta sinadura jasotzeko.
kontatu zizkien bertan bildutakoei. Ikasleek galdera ugari egin zizkioten. Totik denak erantzun zituen, eta amaieran, ilara luzea eratu zen norberak zeukan liburuan Totiren eskaintza eta sinadura jasotzeko.

Harria. Maitasun istorioa.
(Iñaki Perurena) (2017-02-17)

Iñaki Perurena, harri-jasotzaile handia izan genuen
gurean. Berak prestatutako gidoia oinarri izanik,
bakarrizketaren bidetik jorratu zuen bidelagun izan
duen harriarekiko maitasun istorioa, tarteka erakustaldi txikiak eginez. Ia bizitza guztia harria jasotzen
ibili da eta harriarekin egindako bidea nolakoa izan
den kontatu zigun. Aretoa jendez bete zen eta txalo
zaparradarekin agurtu zuen bere emanaldia.

I

San Inazio
Jaiak 2017

ritsi zen uztaila eta, opor usainarekin bat, Altzoko festak ere iritsi ziren! Inor festa gosez gera
ez zedin 5 egunez izan genuen festak gozatzeko
aukera herritarrek nahiz Altzora gerturatutakoek,
uztailaren 28tik abuztuaren 1era hain zuzen ere. Egin
dezagun errepasotxo bat!
Ostiralez hasi ziren festak, txupinazioarekin batera.
Bertan kartel lehiaketako irabazleek, Kike Rodrigez eta
Beñat Lizarribarrek, sari ederra jaso zuten. Zorionak
bioi! Ondoren, Artea dantza taldeko kide gaztetxoenen
dantza saioaz gozatzeko aukera izan zen, eta jarraian
Haritz Mujika eta Mikel Artola bertsolariekin umorez
jositako bertso-triki poteoa izan genuen. Afal aurretik, presoen eskubideen aldeko kontzentrazioa burutu
zen frontoi atarian. 20.30ak inguruan frontoian jende
ugari bildu zen herri-afarian. Egunari amaiera emateko, Autobus magikoa talde gaztea eta Dj Bull izan
genituen herriko plazan goizalderarte.
Larunbatarekin batera etorri ziren paellada prestaketa eta ondorengo paellada ere. Urtero legez, plaza leporaino bete zen, eguraldi ederra izan genuen
gainera! Egun guztian zehar Iraunkorrak txarangaren
doinuek alaitu zuten herria, eta arratsaldean hainbat
jolasetan parte hartzeko aukera izan zen, aulki jokoan
besteak beste. Iluntzean Zesuma taldearekin dantzaldia izan zen, eta ondoren sagardo dastaketa. Norberak bere kaxuela hartu eta afari ederra egin genuen
berriro ere plazan. Gauean, Zesuma taldekoak izan
genituen berriro ere ordu txikiak arte.
Hirugarren eguna, igandea, jubilatuen hamaiketakoarekin hasi zen. Hamaiketako ederra dastatu ahal
izan zuten Batzarremuñon! Eguerdian, plazan, txakolin
probaketa egin zen, eta dagoeneko ohitura den bezala,
bien bitartean helduen toka txapelketa ere jokatu zen.
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Batzuek errez asmatzen zuten,
besteek ez hain errez! Arratsaldean pelota partiduak ikusteko
aukera izan zen frontoi berrian,
bertan Ander Zubeldia eta Enaiz
Aizpitarte herritarrek ere hartu
zuten parte. Hauek izan ziren
partidak: Egiguren - Aizpitarte /
Zubeldia - Aizpuru alde batetik
eta Peru Labaka - Garmendia /
Eneko Labaka - Telletxea bestetik. Bukatzean soka-dantza ikusteko aukera izan zen herriko plazan, eta iluntzean zahagi ardoan afaldu genuen. San
Inazio bezpera izanik, gauerdian San Inazio eresia
eskeini zen plazan txistulari eta dantzarien eskutik.
Ondoren, Oxabi erromeria taldearekin batera gau giro
ederraz gozatzeko aukera izan zen plazan.
Eta laugarren egunarekin batera iritsi zen egun
handia, San Inazio eguna. Urteroko legez, goizean
goizetik goiz eresia entzuteko aukera izan zen herrian zehar, txistularien eskutik. 10.00etan Meza Nagusia izan zen, eta ondoren, haurren toka txapelketa.
Jarraian, herriko gazteen arteko lehia izan zen, baina

berezitasun batekin. Herriko gazteekin batera Mikel
Larrañaga eta Joseba Otaegi aizkolariak eta Aimar
Irigoien eta Mikel Lopategi (Urra) harrijasotzaileak ere
lehian ikusi ahal izan genituen. Talde ederrak osatu zituzten denen artean! Arratsaldean, buruhandiak izan
ziren plazan, eta ondorren bi ikuskizun izan genituen:
Tio Teronen semeak dantza ikuskizuna eta Oreka
TX musika - dantza ikuskizuna, azken hau Calcinorren laguntzarekin. Ederrak izan ziren biak ala biak

ere! Gauean, berriz, bertso
saio bikaina eskeini ziguten Amets Arzallus, Andoni
Egaña, Maialen Lujanbio,
Alaia Martin, Angel Mari
Peñagarikano eta Unai
Agirre bertsolariek Manu
Olano gai jartzailearen gidaritzapean.
Amaitzeko,
Fan&Go taldearekin erromeria izan genuen.
Lau Egunen Ostean iritsi zen azkena, asteartea.
Goizean zehar herriko nahiz inguruko haurrek hainbat jolasetan parte hartzeko aukera izan zuten, eta
arratsaldean, berriz, puzgarriak. Horrekin batera, Mus
Txapelketa eta XXI. Frontoi Zahar Berrituko pelota
txapelketako finalak ere izan genituen. Bazen aukera!
Azkenik, zahagi ardoan afari legea egin ondoren Artea eta Alurr dantza taldeen eskutik ikuskizun dotorea
ikusi ahal izan genuen herriko frontoian.
Ea aurtengoak ere lehengo urtean bezain ondo edo
hobeto pasatzen ditugun!
Maddalen Zapìrain
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Altzon, 1971ko udazken epelen

Atsaldeon, Pinto:

Azpeitiko ikullu txukun batea bizimodu berri batekin jun hintzenetik ez tiat hire arrastoik,
eta kontu zaharrak goatuz letra batzuk idaztea pentsatuiat. Iritsiko al die nolabatte hire ganbelaño.
Ez haiz haundie, baño ezta makala ere, prexixo. Ugarteko belarditan artzai batek begiz jo
hindunetik ekarriek neke ta poz ugari Altzo aldea. Artalden nausittu hintzen, nahiz eta
gañontzeko aharik hi baño haundigok izan, eta hemen bukatu huen, gure ikulluko kontuk
jakiñez.
Gootik saiatu huen Miel hiikiñ, hamar kilo jetxi behar izan zizkin Azpeitiko ahariñ pixun
jarriko bahintzen; eta baita lorture. Goizen behiek jetzitakon Ollaungo buelta ittezin hiikin
korrika. Eta atsalden berriz Joamanuelek, hamar ordu talleren einda geo, hartu hi sokatik
eta Lizartzako Ipintzaño, martxa, jun da etorri. Ta biden udik proatu gabe. Goatze al haiz
muturren nolako bozala jartze ziguten, punten iltze moduko batekin? Putzuko ude eaten hasi
eta iltze lokatzetan sartuta geatze huen. Hoi bai, etxea
etorritakon baxoerdi bat ardo, earra izate huen huexe; beste bi eo hiru ogikoxkor eta azukrea. Eunen zehar ere guk
ez giñin udik ikusten, eta belar berdea ere neurriñ, eta hue
amitze. Belar hondue bai, nahikoa, eta baba ale haundie,
kategorikoa. Eta, jendek elikek sinistuko, baño, platanoa
ta galletak ere jandakok gattuk, baietz.
Baño halare, iñalak indare, ez hitzean pixun sartzen, zimela eon hi. Hirurogei kilotan sartu behar ta beti hiruzpalau kilo sobran. Ezin jetxi. Zer asmatuko Joamanuelek, eta, arrekatea lepon lotu, Lizartzako buelta eitteko.

Argazkia: Joxe Ibarzabal (Lizarrola)

Kostata, baño sartu hitzean
azkeneako, geo Azpeitiñ iñok
mendeatze etzun aharie jo eta
bertan geatzeko. Pena earra
hartu niñ nik, baño gustoa huen
Miel, poltxikue bero-bero inda
bueltatu huen Altzoa, apustun
irabazitako bosmilla peztak eta hireatik paatutakokin.

Argazkia: Joxe eta Migel Amiano ahari parearekin (Sasiain)

Joamanuelen Seizientosen atzeko partea hutsik bueltatu huen igande hartan. Hi, ta, ze ondo
kabitze giñen Seizientosen, atzeko asentue kenduta! Esakto. Ez huen biaje makala izaten,
Altzotik Azpeitiaño Seizientosen sartuta, biden kilo bat galtzen giñin. A, eta pezperan
illuntzeko beatzitan Azpeitiko pixua, eta, deskuidon pixun sartzen ezpagiñen, goizeko beatzitan berriz. Eta, ordun ee kilonbat sobran bazan, mendia. Jarri hai geo ahariñ aurren atsalden, holako pasara hartuta. Baño, sarie gozoa izate huen: platanoa ta galleta.
Lo ere eleante eitte giñin Azpeitin. Hau elikek jendek sinistuko baño egie dek; hango tabernako gelan bertan eitten giñin lo, baezpare. Oian ondon paeten uztai ttiki bat izate huen, ta
hari lotuta. Mielen aldamenen.
Gozo ibilitakok gattuk zea. Ez gattuk beti-beti ikullun eo belazen lo indakok.
Lege zorrotzak izaten zizkien geo, apustue hitzartu aurretik gu ikustea azpeitiarrik etortzen
bazan, ikusi bai, baño gu ikuitzeko baimenik etzien izaten, adar ondon orratzen bat sartuko
ote ziuten beldurrez.
Ta Azpeitiko zezen-plaza aipatu detenez, goatze al haiz Miel ze letxen bueltatu zan behin

ahari Muturbeltzakiñ? Hau ez tek xamurre sinistea baño, zea, arrebak jositako mantakiñ
plazaa eaman dik Muturbeltza, eta, mantan ikurriñe zeukelako, fuera, hi, deskalifikatuta
eta apustue galduta. Hala dek bai, kolpeik jo gabe, media vuelta eta etxea. Izango huen plaza
hartan ee militar kutsuko frankixta zikiñen bat; akaso ezautuko huen hik geoz.
Afizio ikiarrie zien Enrikek eta Mielek; baño bai gu zaintzen ondo jakiñ ere. Etxe
aurren itte zizkien probak, baño, ojo, sei kolpe baño gehio ez. Hoik eman eta bi aharik apartatu. Saninaziotan festa jartzea ere gustatze zitzaieken. Nire ibilie nauk han, baño, lehen
esan bezela, sei kolpe eman eta kitto. Nahikoa izate huen festa jartzeko. Majiña bat jende bai
bueltan beira. Bi aharitako bat bestea baño haundixogoa bazan, hue behetik jarri, eta txikixogoa goitik. Geo Seoetxeko ataria baxoerdi bat eatea. Eatea, bai, eatea. Izan ee, Mielek baso
bat ardo eskatu, beak trago bat eiñ, eta ondoren guri ematen ziuken eateko. Earra eote huen
huexe, ardo beltza fresko-freskoa. Ta jendea ingurun harrittuta beira: “aiba dio, ikustazue
aharik ardoa nola eateun basotik”. Zakurre bezelaxe ibiltze giñuztean nausiñ ondon, zintzo,
taka-taka pauson seittuz.

Argazkia: Ahari-jokoa Altzoko plazan

Hi, goatze al haiz zein eta nun tzan ixpillue txikitutakoa? Zea, eskaatzetik pasatzeakon
koartoko atea irikita eon, eta aurrez aurre armarioa ixpillukin, eta ixpillun beste aharie ikusi.
Atzea bi pauso eman dizkik, eta, ixpilluko aharik ee bai beakin batea, abittuek
aurrea, eta, burue armarion sartuta bukatu omentziñ. Pipiik baldin bazun armario harek,
aldeingo zien ziztu earren beste noabatte.
Hi, ta, zein tzan aharie gaiztotzen artista zan hue? Belazen hesola bati lotuta jarri aharie soka luze batekin, nausik beak ondo neurtu aharie noaño iixte zan soka luze harekin, eta
aharie zirikatu. Okurrentzie gizonana, beak ardi-larrue alkandora gañetik jantzi eta arbola
ondotik keñuk eiñ. Ondoren pauso batzuk atzea eman eta aharingana abittu korrika makurtuta; soka iixten zitzaion puntue baño pausu bat lehenago geatuz. Hola behin da berriz, gustoa,
“ño, gaiztotzen ai diat aharie” pentsatuz. Zea, aharik soka etentzun arte, gizajoa, ez al tzun
soka sendogoik ganbaran? Hue ostia eman tziona kopeten aharik, seko lurrea, ta halare biziik
atea. Gaiztoa behar bazun, huexe izango huen eraso larrie eindakoa.
Holako bizipenak dittuk gure hauek. Tira, Pinto, ni saiatu nauk hire memorie pixkat freskatzen, eta, hik ee eintzak beste horrenbeste neekiñ. Majiña bat kontu utziko niñ ganbelan,
eta, hik goatu aazizkiak beste tarte baten.
Gora baba, azukre kozkorra eta ardo freskoa!

Muturgorri aharie

Motzean

Mitologiako pertsonaiak
inauteri emanaldian (2017-02-22)

Mitologia landu zuten eskolan, beste gairen artean.
Toti Martinez de Lezea idazlea ere bisitan izan zen
duela gutxi, eta berak ere mitologiako pertsonaiei
askotan eman die bizia bere liburuetan. Kontestu honetan heldu zen inauterietako emanaldia. Ikasle eta
irakasleak, mozorrotu, herriko plazatik bueltatxoa
eman eta emanaldia egin zuten eskolako patioan, denen gusturako.

Erradikalak gara emankizuna

(2017-03-03)
Ikuskizun honekin ekin zitzaion martxoak 8aren inguruko ekitaldiei. Ane Labaka bertsolaria eta Beatriz
Egizabal antzerkilaria elkartu dira bakarrizketa eta
bertsoez osatutako emanaldia eskaintzeko. Saioa
Batzarremuño aretoan izan zen jendez betea. Beraien
hitzetan, “erraietatik erroetara heldu nahian umorez
jardungo gara” eta halaxe jardun zuten.

Eskolarteko Bertsolari
Txapelketako sailkatze saioa
(2017-03-10)
Xabier Irastortza oiartzuarrak lortu zuen, Azpeitian,
apirilaren 2an jokatuko zen finalerako pasea. Jangela jendez gainezka egin zen eta giro beroa somatzen
zen.

ALTZON
EUSKARAK 365
EGUN !!

Urte batzuez gero, Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzen da urtero, abenduaren 3an. Altzok beti egin du bat
Egun honekin. 2017koa, berezia izan da, Galtzaundi Euskara Taldeak proposatuta -Herri bat hizki bat: T365E!!- eskualdeko 28 herriek osatutako giza mosaiko baten parte hartu zuelako esaldi hau, desio hau, osatzeko: Tolosaldean
Euskarak 365 Egun!!

A

Esan daiteke, orduan, ez dagoela kezkatzeko arrazoirik eta ospakizunetan lasai ibiltzeko moduan gaudela?
Kezkatzeko adinakoak agian ez, baina jokabide arduratsuak hartzera bultzatu behar gaituzten arrazoiak bai,
badaude.

Baina ba al da aldarrikapen beharrik, Altzon?
Altzo udalerri euskalduna da, euskararen arnasgunea,
biztanleriaren gehiengoa euskalduna da eta euskara da
herritarrok gehien erabiltzen dugun hizkuntza gure egunerokoan, herrian behintzat. Horrezaz gain, Altzo herri aitzindarietakoa izan da euskarari merezi duen tokia
egin eta bitartekoak jarri edo egokitzerakoan. Adibidea da
Udalaren jokabidea: UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (1991) sortu zuten 17 udalerrietakoa izan zen
Altzo, eta altzotarra mankomunitate honetako lehen lehendakaria: Antton Iztueta. Bere jarduna euskaraz egiteko hautua egin duen lehen udalerrietako da gurea, beraz.
Erabaki honek asko lagundu du egun Altzon bizi dugun
egoeran egoteko, besterik beste, Udalak bere lana eta herritarrekiko harreman guztika euskaraz egiten dituelako.

Altzotarron euskara ezagutza indizea: %90,5
Ezagutu berriak dira 2016an EUSTAT institutuak egindako inkestaren emaitzak. Irizpide jakin batzuen arabera
aukeratutako herritar batzuei, besterik beste, hizkuntzari buruzko galderak egin zaizkie: zein hizkuntza dakiten
edo dakizkiten, zein hizkuntza jaso duten etxean (lehen
hizkuntza edo ama hizkuntza deitua) eta zein hizkuntza
hitz egiten duten etxean.
Datu aitortuak dira, beraz, galdetuak erantzundakoa
jasotzen da.

ltzotarrok esaldiko “A” hizkietako bat osatu genuen. Hizkia osatu, argazkia atera eta, mosaiko argazkia osa zezan Tolosaldeako Atariara
bidali ez ezik, beste hainbat parte-hartze jolas ere egin genituen bertara bildu ginen herritarrek: euskararen zuhaitza gutako bakoitzak euskara lotzen duen
hitza jasotzen zuen hostoz jantzi, jolas-kutsuko hainbat
ariketa egin … Gero, beste askotan bezala, hamaiketako
ederra eginez eman genion bukaera jaiari.
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beste, %90,5ekoa zen 2016an altzotarren euskara ezagutza indizea – dakitenak gehi ulertzen dutenen erdia -,
eta %100koa zen 1986an: %9,5eko galera. Gora beherekin,
joera hau gurearen antzeko biztanle kopurua eta kokapen
geografikoa duten Tolosaldeko herri guztietan ari da gertatzen, eta herri handienak dira gorako joera dutenak.

1981z gero, bost urtez behin egiten da inkesta hau, eta
oso fidagarriak dira ematen dizkigun datuak. Honela laburbil daiteke urte hauetako bilakaera: 1981az gero, %12
gutxiago gara Altzon euskaraz dakigunak, eta %7a gutxiago euskaraz, gutxienez, ulertzen dugunak.
Pozgarria da ikustea, gain-begirako joera eten eta
2006tik hona %2,5 inguru gehiago garela herrian euskaraz dakigunak; baina, 1996tik hona, urtez urte gero eta
gutxiago gara herrian euskaraz ulertzen dutenak. Bataz
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Etxeko erabilera: % 77,7
Euskaldunak %88a izanik eta behinik behin ulertzera iristen garenak %93a, etxeko erabilera %77koa da 2016an
inkestari erantzun diotenen arabera. 2011koak kontuan
hartzen baditugu, orduan, %72,1 izan baitzen etxean euskaraz hitz egiten zutela aitortu zutenak, ia 5 puntuko igoera antzeman daiteke, baina 1991ean, lehen aldiz galdetu
zenean hau, %93,6 zen etxeko erabilera. Errekuperazio
jauzi handia da, baina ez nahikoa kontuan izanik ezagutza datuak. Hobetze tarte nabarmena daukagu. Joera
hau, Tolosaldeko herri guztiek bizi dute, Tolosak, eskualdeko herri handienak izan ezik. Ematen du zer pentsa.
Etxeko erabilera 1991-2016 (grisez erabilera indizea;
beltzez, izan duen galera)

Kaleko erabilera: %85
UEMAk eta Galtzaundi Euskara Taldeak, eskualdeko 28
herrietatik 15 dira UEMAko kide, eskualdeko 28 herrietako
kale erabilera neurketa egitea adostu zuten 2017an. Aurrekoak ez bezala, hauek, behatutako datuak dira: pertsona anonimoek, Altzon, etxetik kanpo, plaza eta inguruetan,
jendeak zein hizkuntza darabilen entzun eta datua jaso
dute. Honek ez du adierazten zer hizkuntza darabilgun
altzotarrok, baizik eta Altzoko plaza eta ingurutan ze hizkuntza entzuten den; bistakoa da gehinetan altzotarrak
izango ginela elkarrizketaren egileak, baina ez altzotarrak bakarrik. Ekaina-uztailetan, 720 solaskideren arteko
241 elkarrizketa entzun eta jaso dira, eta Soziolinguistika
Klusterraren ardura izan da datuak prozesatu eta ondorioak ateratzea.

Altzon entzun diren elkarrizketen %85 euskaraz izan
dira, eta %15 espainolez; Tolosaldeko bataz bestekoarekin alderatuta, %56,5 euskaraz, %41.4 espainolez eta
%2,1 beste hizkuntzaren bat, datu ona da, baina etxean
bezala kalean ere badugu hobetzeko tartea. Lehen ondorioa da, etxean baino gehiago hitz egiten dugula euskaraz kanpoan: giza-presioak badu eragina eta euskara
hizkuntza nagusia da Altzon, arnasguneen ezaugarria da
hau, baina 5,5 puntuko galera dugu ezagutzarekin alderatuta. Lehen aldiz egin da neurketa hau eta ezin dugu
alderatu aurreko urteekin, baina ez gara oso oker ibiliko
1991ean erabilera hau %100koa zela esanda. Bego, beraz, %15eko galeraren susmoa.
Haur eta gazteak, euskaldunenak
Interesgarria da ere, kalean, adin tarte desberdinetakoen
portaera: behaketa hauen arabera, 14 urtez azpiko haurrak (%97,3) eta 15-24 urte bitarteko gazteak (%98,6) dira
euskara ahoan gehien darabiltenak, eta 25-64 urte bitarteko helduek (%71,5) eta zaharragoek (%75,9) gutxien darabiltenak.

oso esanguratsua da: batetik, haurrak euskaldun izan
daitezen ahalegina dago, bestetik heldutasunean erdarara jotzeko joera proiektatzen da haur horiengan zein eragin izango duen gehiegi konturatu gabe, ziurrenera.

Euskaraldia: ezagutza = erabilpena
Euskara gutxiago maitatu eta gehiago erabili! esan omen
zien, behin batean, Andu Lertxundi irakasleak bere ikasleei. Ange Duhalde kantariak ere Maita, maita nazazu gutxiago. Goza, goza, goza nazazu gehiago dio bere kantu
entzunenetako batean. Ez diote gure hizkuntza maitatu
behar ez dugunik, baina erabiltzea dela maitatzeko modurik ederrena ematen digute aditzera.
Ekintza hori proposatzen digu Euskaraldiak, eta horixe
aurkezteko aprobetxatu genuen abenduaren 3ko jaia:
2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra, 11 egun euskaraz. Euskal Herri osoko herrietan aldi berean egingo den
ariketa soziala: Ahobiziak (euskaraz dakit eta euskaraz
hitz egin dut ahal dudan guztian) eta Belarriprestak (euskaraz ulertzen dut, beraz, niri hitz egin euskaraz) izango
gara egun horietan etxean, herrian, lanean … Altzotarrok
ere ekitaldi hori hauspotzeko gogoa azaldu genuen; datorren urtean emango dugu egindako lanak emandako
emaitzaren berri. Halere, jakin badakigu, eta Tolosaldeko
gainerako herriek ere asmo bera hartu dute, gure ardura
eta desafioa ondoko hau dela: altzotarrok 365 egun euskaraz!!
Jexux Murua

Beste datu interesgarria: haurrak beren artean %100
euskaraz aritzen dira; helduak eta zaharragoak beraien
artean ari direnean, berriz, %72ra jaisten da euskararen
erabilera; aldiz, heldu eta zaharrak haurrekin ari direnean
%93,2ra igotzen da beren euskara erabilera. Portaera hau
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Elordi Elkartea 2017
2017. urtea berezia izan da Elordi Elkartearentzat, Segoretxeren itxierak utzitako hutsunea betetzen saiatu behar
izan duelako egun jakin batzuetan, esate baterako, herriko jaietan, aldian behingo pintxo-pote egunetan…
Horrez gain eta urteroko ohiturari jarraituz hainbat ekitaldi antolatu ditu urtean zehar.
MUS TXAPELKETAK
Otsailaren 10ean, Euskal Herriko IX. Mus Txapelketako sailkapen saioa jokatu zen 8 bikoteren parte-hartzearekin. Hurrengo faserako Aitor Murua - Beñat Beloki bikotea sailkatu zen.
Abuztuaren 1ean eta Herriko Jaien egitarauaren
barnean, Mus Txapelketa Azkarra jokatu zen. Hemezortzi bikotek parte hartu zuten, azken partida Andres
Agirre - Gregorio Agirre eta Iñaki Murua – Martin
Artola bikoteen artean jokatu zelarik, bigarrengoek
txapela eskuratuz.
Urriaren 28an, Elordi elkarteak antolatutako Mus
eta Punttu Txapelketak jokatu ziren, 9 eta 6 bikoteren parte-hartzearekin hurrenez hurren. Lehen saria,
Mus Txapelketan, Xabier Olano eta Beñat Madariagarentzat izan zen eta Punttu Txapelketan, Antonio Artola eta Haritz Olanorentzat.

SAGARDOTEGIA
Beste behin ere, martxoaren 31n, “Altzueta” sagardotegira joan ziren izena emandako 16 lagunak.
Bapo afaldu eta hango sagardorik onenak dastatzeko
aukera izan zuten.
“KORRIKA”
“KORRIKA”ren inguruan eta Altzon antolatutako
ekitaldiei bultzada emateko asmoz, Elordi Elkarteak
“pintxo pote” berezia prestatu zuen eta harrera bikaina izan zuen inguratu ziren guztien artean.
BERTSO-AFARIA (2017-04-28)
2017ko bertso-afaria berezia izan zen, bertan Gazte Bertso Txapelketako saioa jokatu baitzen. Giro polita sortu zen bildutako bertsolari eta zaleen artean eta
gaztetxoen bertso fresko eta biziez gozatzeko aukera izan zuten mahai inguruan bildu ziren herritar eta
kanpotarrek. Hauen artean bertsozale gazteen presentzia nabarmena izan zen.
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AZKARATERA SAN FERMIN EGUNEZ
14 lagun abiatu ziren goizeko 9etan Altzoko plazatik Azkaraterantz eta Altzomendi eta Bedaio inguruko
baso ederrak zeharkatuz, eguerdirako iritsi ziren
Azkaratera eta urtero bezala, San Fermin eguneko giroan murgildu eta egun ederra pasa zuten.

GARAGARDO-FESTA
Mus eta Punttu Txapelketei jarraipena emanez, betekada ederra jaso zuen elkarteak, urteroko Garagardo Festan. Laurogei bat lagun elkartu ziren garagardo
desberdinak eta ohiko janariak dastatzera.
TALO-JANA
“Olentzerotan jakinminez” egitarauaren barnean eta
ohitura zaharrak berrituz, beste behin ere, arrakastatsua izan zen abenduaren 16ko talo jana. Talogileek
gogotik egin behar izan zuten lan, han bildutako 100
lagunen sabelak asetzeko.

			Elordi Elkartea

Motzean
Emakumeen afaria Elordi
elkartean (2017-03-11)

Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira, herritar
emakume talde zabala elkartu zen Elordi elkartean,
elkarrekin egon, hitz egin eta afaltzeko.

Arnasguneei buruzko tailerra (2017-03-15)

Altzo herria Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko (UEMA) partaide da. Aspaldian asko entzun ohi dugu
arnasgune hitza. Jakina denez, udalerri euskalduna bere biztanlegoaren %70etik gora euskalduna denean
esan ohi dugu. Ezagutzari buruz ari gara. Arnasgune terminoa, ordea, erabilerari lotua dago. Altzoko ezagutza maila %90ekoa da, eta erabilera %85ekoa. Honen guztiaren inguruan hausnarketa egiteko tailer bat
antolatu zen eta hainbat pertsona elkartu ziren deialdiari jarraituz.

Segoretxe eraikina erosiko
du Udalak herri-ostatu bihurtu
asmoz (2017-03-22)

Udalak herri-batzarra deituta, pertsona ugari hurbildu zen udaletxera. Alkateak mahai-gainean jarri zituen
udalbatzak eskuartean zituen proiektuak. Alkateak denen berri eman ondoren, Segoretxe eraikina erosteko
arrazoiak azaldu zituen: herrian ez dago ostaturik; beraz, herri-ostatua izateak funtzio soziala beteko luke, eta
bestalde, Haundiaren ondarea zabaltzen lagunduko luke.
Herri-batzarrekoak ados egonik, Udalak eraikina erosiko
du, egokitzapena egingo du eta urte amaierarako zabalik
izaten ahaleginduko da.

Motzean

Biolin eta biolontxelo audizioak (2017-04-05)

Batzarremuño aretoan entzun ahal izan ziren biolin eta biolontxelo audizioak. Loatzo
Musika Eskola mankomunitateko herri ezberdinetako ikasleak etorri ziren gure herrira
aipatu diren instrumentuak jotzera. Argazkian ikus daitekeen bezala, aretoa guztiz bete
zen. Jendeak arretaz entzun zituen audizioak eta txalo zaparradekin saritu zituen musikari gazteen jardunak.

KORRIKA (2017-04-07/08)

KORRIKA Batzordeak antolatuta, hainbat ekintza
burutu ziren herrian. Hasteko, dantza bat ikasi zuten
ikasleek herriko plazan. Ekintza nagusia Altzo Muñori
itzulingurua ematea izan zen, ibilbidean korrikaren lekukoa binaka eramanez. Euskara ikasten ari zirenak
izan ziren lehenak lekukoa eramaten, baina lehenbizi
aurreskua dantzatu zien talde batek. Lekukoa eskuz
aldatuz, pankartaren atzean euskararen aldeko lemak
oihukatuz… eman zitzaion bira eta heldu ziren plazara.
Lekukoa azkenak eramaten Anttoni eta Juanita izan
ziren. Lekukoa ireki eta mezua zabaldu zuten: bi bertso zeuden idatzita eta horiek kantatzearekin, plazako
ekintzari ekin zitzaion. Bertsoak eta beste bost kanta
abestu zituzten han bildutakoek. Gero, Elordi elkartera
hurbildu ziren pintxo batzuk dastatzera.
Hurrengo goizean goiz kuadrila bat jaitsi zen Alegiko
errotara, KORRIKAko lekukoa hartu eta Altzori zegokion kilometroa korritzera. 2019an izango da hurrengoa.

Altzo II.

Errepublika garaian
1931-36
Aipamen berezia merezi du Jose Antonio
Rodriguez Ranz, Deustuko unibertsitateko irakasleak idatziriko Gipuzkoan, II Errepublikako hauteskundeak liburuak. Liburuaz gain, Jose Antonio berak eskaini digun laguntza ere eskertu nahi dugu. Eskerrak
eman beharrean gaude baita ere argazkiak eskuratzen
lagundu diguten herritarrei . Eta nola ez, argazkiak eta
dokumentuak antolatzen eta txukuntzen lagundu digun Antton Iztuetari.
Aurrez esan bezala, bost urte horietan gertaera asko
suertatu zen Hego Euskal Herrian eta noski Altzon ere
bai, besteak beste, lau aldiz burutu ziren hauteskundeak, behin hauteskunde munizipalak eta hiru aldiz
Madrilgo Gorteak osatzeko hauteskundeak. Horrez
gain, gertaera ugari suertatu zen Autonomia Estatutuaren inguruan.
Garaiko egoera ezagutzeko eta bost urte horietan
gertatutakoak agertzeko irizpide ezberdinak erabili litezke. Gure kasuan hiru multzo nagusitan sailkatu
dugu bildutako informazioa. Lehenik, egin ziren hauteskundeen ingurukoa. Bigarren multzoan Autonomia
Estatutuaren ingurukoa eta azkenik Altzoko garaiko
ezaugarri eta datu batzuk.

Argazkia: Indalecio Ojanguren

A

zken aldian, batez ere Katalunian Errepublika kontuak auspotu diren honetan, otu
zaigu iraganera begiratzea eta 1931 eta
1936 urteen arteko epe hori, alegia, Estatu
Espainiarreko II. Errepublika garaia nolakoa izan ote
zen arakatzea gure herrian. Dakigun bezala, Espainiako Gerra zibila hasi aurretik, bost urtez Errepublika
egon zen indarrean Estatu Espainiarrean. Hego Euskal
Herrian ere bost urte hauek oso gorabeheratsuak eta
intentsitate handikoak izan ziren.
Nahiz eta gaia lantzeko garaiko testuingurua beharrezkoa izan eta aipamen orokor batzuk egin zentzu
horretan, lan honen helburua Altzoko gertakizunak
jakinaraztea izango litzateke. Hasiera hasietatik aitortuko ditugu gure lanaren mugak. Jakitun baikara gaiak
hari mutur asko dituela eta ezinezkoa zaigula denetara iristea, beraz, ziur gaude gertakizun eta xehetasun
asko aipatu gabe geldituko direla. Eskuartean dugun
lana borobiltzeko ezinbestekoa izan zaigu Altzoko artxiboa eta Gipuzkoako artxibo orokorra arakatzea eta
bertan topatutako hainbat dokumentu aztertzea. Baita
ere, Eusko Jaurlaritzak hauteskundeei buruz duen artxiboa begiratzea.
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Garaiko egoera politikoa:
Hainbat gora behera, gatazka eta borrokaren ondoren,
1931. urtean, Espainiako Errege zen Alfonso XIII.k bere
agintealdiari uko egin zion. Behin behineko egoera horretan, Estatu Espainiarreko Gobernu Monarkikoaren
presidente izendatu zuten Aznar almiranteak hauteskunde munizipalak egiteko deialdia martxan jarri
zuen. 1931ko apirilaren 12an burutu ziren hauteskunde munizipalak.

Jacinto Lizarribar
Lizarribar (Aizpe)

32/

Zer gertatu zen Altzon?
Zerrenda bakarra aurkeztu zen 8 hautagaiekin. Zortzi
hautagaiak Katoliko-Independiente bezala aurkeztu
ziren. Botoa ez zitzaion zerrenda osoari ematen baizik
eta zerrendan agertzen ziren pertsonei. Bozkarik gehien
jaso zituzten 6 herritar hautatu zituzten garaiko udala
kudeatzeko. Azpimarratu behar da parte hartzea handia
izan zela, boto eskubidea zuten herritarren % 89 eman
bai zuen botoa. 25 urtetik gorako gizonezkoek bakarrik
zuten botoa emateko eskubidea.

Jose Antonio
Lizarribar Arrate
(Artzadun Bitarte)

Marcos Jauregi
Rekondo (Artzadun)

Francisco Lasa Mantxola
(Arretxe)

Juan Bautista Arandia
Sasiain (Segoretxe)

Gregorio Aranburu
Arandia (Jauregi Berri)

Pedro Murua
Sarobe “Pello Txiki”
(Berakoetxea)

Bozketa egin eta Altzoko Udala osatu ondoren, Jose
Antonio Lizarribar Arrate izendatu zuten Altzoko alkate.
Zer gertatu zen Gipuzkoako herri askotan?
Gipuzkoako eta Hego Euskal Herriko leku askotan
garaiko hauteskunde legearen 29. artikuluaz baliatuz, kandidatura bakarra eta zerrenda itxia aurkeztu
zuten. Bozketarik gabe, automatikoki hautatuak izan
ziren alkate eta zinegotziak. Kasu askotan ordea zerrenda bakarraren atzean azpijoko eta trikimailu ugari
egon zen ordurarte agintean zeudenak mantendu ahal
izateko. Agintean zeudenak noski, Espainiako monarkia zaleak eta tradizionalistak ziren. 1931ko apirileko
hauteskunde munizipalak egin eta handik bi urtera,
errepikatu egin ziren hauteskunde munizipalak herri horietan, herritarren benetako ordezkariak hauta
zitezen. Gipuzkoan 39 herritan errepikatu ziren hauteskundeak. Asko nekazal giroko herri txikiak ziren.
Adibide moduan ondorengo herrietan gertatu zen hori:
Amezketa, Abaltzisketa, Orendain, Albistur, Anoeta,
Arama, Asteasu, Larraul, Leaburu, Lizartza...etab
1931ko hauteskunde munizipal horiek sekulako eragina izan zuten Estatu Espainiarrean eta oro har, esan
liteke horixe izan zela II. Errepublikaren ernamuina.
Hauteskunde munizipalak egin eta berehala aldarrikatu zen Errepublika hainbat eta hainbat herritan. Eibar
izan zen lehena Estatu Espainiarrean eta bere atzetik
herri andana etorri zen.
Espainiako Gorteak osatzeko hauteskundeak
1931. urteko bigarren gertaera garrantzitsua, ekainaren 28an, Estatu Espainiarreko Gorteak osatzeko hauteskundeak burutu izana izan zen zalantzarik gabe.

Tradizionalistak diogunean, oro har karlistei buruz
mintzo gara, Espainiako batasunaren eta monarkiaren zaleak ziren, baita foru zaleak ere, eta noski erlijio
katolikoaren aldekoak.
Altzoko emaitzak:
Antonio Pildain (Katoliko-Independientea) 94
Rafael Picavea (Katoliko-Fuerista) 94
Julio Urquijo (Comunion Tradicionalista) 94
Jesus Maria Leizeaga (PNV) 94
Juan Usabiaga (Errepublikar erradikala) 1
Jose Maria Amilibia (Errepublikar erradikala) 1
Justo Garate (ANV) 1
Enrique De Francisco (PSOE) 1
Hego Euskal Herriko emaitzak erreparatuz gero,
PNV eta Tradizionalistak osatutako koalizioak irabazi
zituen hauteskundeak. Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian 9
diputatu, Ezkerreko blokea (PSOE, Errepublikarrak eta
Erradikalak) 7 diputatu.
Nafarroan ere PNV eta Tradizionalistek irabazi zuten
5 diputatu lortuta. Ezkerrak 2 diputatu lortu zituen.
Estatu Espainiarrean, berriz, Sozialistak eta Errepublikanoek osatutako koalizioak erraz irabazi zituen
hauteskundeak.
Estatu espainiarreko gorteak osatu ondorenean,
1931ko abenduaren 9an onartu zuten Estatu espainiarreko Konstituzioa eta Modu horretan eratu zen Espainiako II. Errepublika.

Argazkia: Indalecio Ojanguren

Zer gertatu zen Altzon?
Hego Euskal Herriko lau lurraldeetan koalizioan aurkeztu ziren hauteskundeetara Tradizionalistak eta
PNV. Altzoko emaitzetan ere ikus liteke hori.
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II. Errepublika eta Autonomia Estatutuak Hego Euskal Herrian.
Esan bezala, 1931ko abenduan eratu zen Espainiako
II. Errepublika baina apiriletik abendurako epea oso
bizia eta gora behera askokoa izan zen Hego Euskal
Herrian. Alde batetik, onartzen zen Estatu Espainiarrean sortu berri zen Errepublika baina bestetik, batez
ere PNVren ekimenez, Euskal Errepublika aldarrikatuz,
mozioak aurkeztu ziren udaletan. Agian Altzon ere aztertuko zen diogun mozioa baina guk ez dugu horren
aztarnarik topatu. Ez zuen ordea bide luzerik egin delako Euskal Errepublikak. Hego Euskal Herrira mugatuz, aurka zeuden Tradizonalistak, Errepublikanoak,
Sozialistak...etab. Estatu espainiarrean ere ez zuten
inongo aterik ireki horretarako. 1931ko abenduan, ofizialki Espainiako II. Errepublika eratu eta bere Konstituzioa onartu zenean garbi geratu zen ez zela horretarako aukerarik izango. Egoera horren aurrean berehala
aldatu ziren Hego Euskal Herriko burujabetzaren norabideak, eta aurrerantzean Autonomia Estatutuaren
bideari ekitea erabaki zen. PNVk sustatu zuen bide
hori. Tradizionalistak ere alde zeuden, ez ordea denak,
gero agerian geratuko zen moduan.
Lizarrako estatutua:
Euskal Errepublika eratzeko aukerarik ez zegoela
ondorioztatu ondoren, Autonomiaren bideari heldu
zitzaion. Aurrez esan dugun bezala, 1931ko apirilaren
12an burutu ziren hauteskunde munizipalak eta Araba,
Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako hautetsiak izan ziren
prozesua bideratu zutenak. Eusko Ikaskuntzari eskatu
zitzaion lau probintzietarako Autonomia Estatutuaren testua idaztea eta horrela egin zuten bi hilabeteko
epean. Testua idatzi ondoren, 1931ko ekainaren 14an
Lizarran, lau lurraldeetako alkateen Batzarrera aurkeztu behar zen bere eztabaida eta onarpenerako.
Hiru egun lehenago, ekainaren 11n Batzarra egin zuten Gipuzkoako alkateek Azpeitian Eusko Ikaskuntzak
aurkezturiko Estatutu proposamena aztertzeko. Gipuzkoako 89 herritatik 81 joan ziren Batzarrera. Joan
ziren guztiek bere oniritzia eman zioten proposamenari. Altzoko ordezkaria ere bertan izan zen. Hondarribia,
Gatzaga eta Zizurkil ez ziren agertu baina Estatutuaren alde zeudela adierazi zuten. Agertu ez zirenak Donostia, Irun, Arrasate, Eibar eta Beasaingo ordezkariak
izan ziren. Demografikoki Gipuzkoako %40 suposatzen zuen. Gipuzkoako hiri nagusiak errepublikano eta
sozialisten esku zeuden eta hauek Estatutuaren aurka
zeuden. Alkate abertzale eta tradizionalistek ordea Estatutuaren alde bozkatu zuten.
1931ko ekainaren 14an, egin zen Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa eta Nafarroako alkateen Batzarra Lizarran.
549 herrietako ordezkariak elkartu ziren bertan eta
haietatik 485 herrietako ordezkariek baietza eman zioten Lizarrako Estatutuari. Gipuzkoan gertatu zen moduan, errepublikano eta sozialistak nagusi ziren herrietako ordezkariek ezetza eman zuten. Jakin dugunez
Altzoko alkateak, Jose Antonio Lizarribarrek hiru egun

Lizarrako estatutua (Arretxe baserria)

igaro zituen etxetik kanpo Lizarrako ekitaldian parte
hartzeko.
Lizarrako Estatutua onartua izan zen baina ez zuen
bide luzerik egin. Estatu Espainiarreko Gorteak eta
Konstituzioa oraindik eratzeke zeuden eta horrez gain,
Estatuan ez zegoen inongo interes eta gogorik Hego
Euskal Herriko eskakizunak bideratzeko.
Ez atzera ez aurrera, horrela egon zen Lizarrako Estatutua 1932ko urtarrilera iritsi arte. Ordurako eratua
zegoen Estatu Espainiarreko Konstituzioa eta kasu
honetan, Madrilgo Errepublikaren kudeatzaileek eta
ez Eusko Ikaskuntzak, Lizarran egin bezala, prestatu
zuten Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroarako baliagarri izan behar zuen Estatutu berriaren testua.
Gipuzkoako lurraldeari dagokionez, 1932ko urtarrilaren 31n egin zen Udalen Batzarra Donostian. Gipuzkoan 89 herri zeuden eta horietatik 79 joan ziren
bertara. Ez ziren agertu gehiengo osoa zuten udalerri tradizionalista batzuk, adibidez, Azkoitia, Albiztur,
Gaztelu, Ibarra eta Mutiloa. Agertu ez ziren beste bost
herriak, Amezketa, Hernialde, Leaburu, Orendain eta
Gatzaga izan ziren. Beraz, bertan izan zen Altzoko
ordezkaria. Bertaratu ziren 79 herrietako ordezkariek

Aginagako emakumeak bozka ematen lehen aldiz (1933).
Argazkia: Indalezcio Ojanguren

aho batez eman zieten baiezkoa Autonomi Estatutu
berria idazteko proposamenari.
Urte bereko, alegia, 1932ko ekainaren 19an burutu
zen Iruñean, gerora garrantzi berezia hartuko zuen
lau lurraldeetako alkateen Batzarra. Aurrez, Lizarrako
Estatutuari baietza eman bazieten ere, oraingoan, Nafarroako 277 alkateetatik 109 bakarrik agertu ziren
lau lurraldeetako Estatutuaren proposamenaren alde.
Tradizionalista gehienek eta alkate sozialista eta errepublikanoek ezetza eman zuten.
Iruñeko Batzarrera Gipuzkoako alkate guztiak joan
ziren. Autonomia Estatutu berriari ezetza eman zioten
Zarautz eta Ibarrako alkateek. Abstenitu egin ziren, berriz, Azkoitia, Anoeta eta Hernialdeko alkateak. Beraz,
Altzoko alkateak baiezko botoa eman zuen.
Abertzaleentzat golpe handia izan zen Iruñeko Batzarraren emaitza, baina Estatutuarekin aurrera jarraitzea erabaki zen eta 1933ko abuztuaren 6an, Gasteizen ospatu zen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako alkateen batzarra. Dagoeneko Nafarroa kanpoan zen.
Batzar horretan onartu zen hiru lurraldeentzako Autonomia estatutuaren testua. Gipuzkoako alkate guztiak bertaratu ziren eta horietatik 83 alkatek baiezkoa
eman zuten. Arama eta Gaintzako alkateek ezezkoa.
Aipagarria da Altzoko ordezkaria ere bertan izan zela
eta abstenitu egin zela bozketan. Gaztelu, Orexa eta
Larraulgoa ere abstenitu egin ziren.
1933ko Autonomía Estatutuaren Plebiszitua
Bide hori guztia egin ondoren, 1933ko azaroaren 5ean
burutu zen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarentzat eratu
zen Autonomia Estatutuaren inguruko herri galdeketa
edo plebiszitua.

Zer gertatu zen Altzon?
Parte hartzea oso handia izan zen eta esan liteke aho
batez baiezkoa eman ziotela Autonomia Estatutu berriari. Altzon, 207 gizon eta emakumeek izan zuten botoa emateko aukera eta 203 aldeko bozka izan zen. Ez
zen aurkako botorik izan.
Zer gertatu zen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan?
Oso emaitza ezberdinak suertatu ziren hiru lurraldeetan. Gipuzkoan eta Bizkaian gehiengo oso handiak baietza eman zion Estatutuari, ia %90 izan zen
baiezkoaren aldekoa. Araban ordea, ez zen hori gertatu. Hasteko, %40ko abstentzioa izan zen eta baiezkoen
kopurua %46koa izan zen. Ezezkoena, berriz, %12koa.
Tradizionalista askok abstentzioaren bidea hartu zuten edo ezetza eman zioten Estatutuari.
Lehen aipatu dugun bezala, Nafarroak aurrez ezetza
emana zion lau lurraldeentzat eratu nahi zen Estatutuari.
Aipagarria da bozketa hau izan zela Araba, Bizkaia
eta Gipuzkoako emakumeek parte hartu zuten lehen
aldia. Aurrez ez zuten botoa emateko eskubiderik, bai
ordea hautagai izatekoa.
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiako herritarren iritziak
ezagutu arren, oraingoan ere ez zuen izan harrera berorik Madrilgo Gorteen aldetik eta kasi hiru urte itxaron
behar izan zuen Madrilgo onarpena jasotzeko. Azkenik, korrika eta presaka, 1936ko urriaren 1ean onartu
zuten, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Autonomi Estatutua, dagoeneko hasia zen Gerra Zibila.
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Estatu Espainiarrean Gorteak osatzeko hauteskundeak
II. Errepublika eratu eta bi urtera, 1933ko azaroaren
19an Espainiako Gorteak osatzeko hauteskundeak
burutu ziren. Hauxe izan zen Espainiako Estatuan
emakumeek bozka eman zuteneko lehen aldia. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako emakumeentzat ostera
bozkatzeko bigarren aukera izan zen.
Hamabost egun lehenago Autonomia Estatutua
bozkatu baizuten.
Zer gertatu zen Altzon?
Aipatu behar da oraingoan PNV ez zela Tradizionalistekin batera joan, bakoitza bere aldetik aurkeztu zen
hauteskundeetara. Ondorengo emaitzetan ikus liteke
bien arteko lehia estua izan zela Altzon. Botoetan ez

dago bien artean alde handirik baina Tradizionalistak
nagusitu ziren hauteskunde hauetan.
Jesus M Leizaola (PNV) 74
Manuel Irujo (PNV) 69
Telesforo Monzon (PNV) 76
Juan A. Irazusta (PNV) 74
Rafael Picavea (PNV) 70
Ramiro Maeztu (Renovación española) 79
Maria Rosa Urraca (Tradizionalista) 79
Antonio Paguada (Tradizionalista) 79
Agustin Telleria (Tradizionalista) 79
Enrique De Trancisco (PSOE) 2
Toribio Echeverria (PSOE) 2
Julia Alvarez (PSOE) 2
Federico Angulo (PSOE) 2

Hego Euskal Herrian gauza kuriosoa gertatu zen.
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian PNV irabazi zituen 12 diputaturekin. Tradizionalistek 3 eta Ezkerrak 2 diputatu
besterik ez zuen lortu.
Nafarroan ez zen horrelakorik gertatu eta Tradizionalistek lortu zituzten 7 diputatuak.
Estatu espainolean berriz, II. Errepublika indarrean
jarri eta bi urte pasa ondoren, Nafarroan gertatu moduan CEDA (Katolikoek eta Eskubiak ) izeneko eskubiko koalizioak irabazi zituen hauteskundeak.
II. Errepublikak iraun zuen tartean (1931-36), hirugarrenez egin ziren Madrilgo Gorteak osatzeko hauteskundeak eta horrela, hiru urteren buruan, 1936ko
otsailaren 16an, berriro Espainiako Gorteak osatzeko
hauteskundeak burutu ziren Estatu Espainiarrean.

Manuel Irujo (PNV) 81
Jose A. Irazusta (PNV) 63
Telesforo Monzon (PNV) 64
Jose M Lasarte (PNV) 60
Rafael Picavea (PNV) 63
Antonio Paguaga (Tradizionalista) 97
Juan P Lojendio (Tradizionalista) 98
Ricardo Oreja (Tradizionalista) 97
Jose Mugica (Renovación Española) 97
Miguel Amilibia (Frente Popular) 9
Mariano Anso (Frente Popular) 9
Luis Apraiz (Frente Popular) 9
Jesus Larrañaga (Frente Popular) 9
Garaiko hauteskunde legediaren arabera eta hautagaietako inork lortu ez zuenez botoen %40 bereganatzea, bigarren itzulia egin zen Gipuzkoan eta Araban
martxoaren 1ean. Bazirudien hamabost egunen baitan
aldaketa handirik ez zela izango emaitzetan baina ez
zen horrela izan. Aldaketa sakonak gertatu ziren eta
horien arrazoi nagusia Gasteizko Bikario Nagusia zen
Jaime de Verasteguik egin zituen adierazpenetan legoke ziurrenik.
Otsailaren 16an egin ziren hauteskundeetan Tradizionalistek botoa bereganatzeko, hauteskunde
kanpainan zehar erabili zuten arrazoietako bat, PNV
eliza katolikoaren aurka zegoela eta bere jarrera iraultzailea zela adieraztea izan zen. Bidenabar, Tradizionalistak zirela Eliza katolikoaren alde zeuden bakarrak.
Hori gezurtatzeko Jaime de Verasteguik adierazpen
sonatuak egin zituen esanez, zalantzarik gabe PNV
bat zetorrela sinismen katolikoarekin eta ikuspegi katolikotik, Tradizionalisteei botoa ematea bezain zilegi
zela PNVri ematea. Hautsak arrotu zituen Gasteizko
Bikariaok.
Adierazpen hauen aurrean asko haserretu ziren Tra-
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Zer gertatu zen Altzon?
1933ko hauteskundeetan bezala, oraingoan ere PNV
eta Tradizionalistak bakoitza bere aldetik aurkeztu ziren hauteskundeetara. Altzon berriro lehia estua suertatu zen bien artean, eta aurrekoan gertatu moduan,
oraingoan ere Tradizionalistak nagusi Altzon.

dizionalistak eta hauteskundeen bigarren itzulirako
beraien hautagaitza erretiratu egin zuten. Beraien
hautagaitza erretiratzearekin batera askatasuna eman
zien beraien boto emaileei bainan garbi adierazi zuten
inoiz baino behar handiagoa zegoela ¡Viva España! oihukatzeko.
Hona hemen Altzoko bigarren itzuliko emaitzak.
Manuel Irujo (PNV) 85
Jose A. Irazusta (PNV) 85
Jose M Lasarte (PNV) 95
Rafael Picavea (PNV) 95
Antonio Paguaga (Tradizionalista) 10
Ricardo Oreja (Tradizionalista) 10
Miguel Amilibia (Frente Popular) 8
Mariano Anso (Frente Popular) 8
Luis Apraiz (Frente Popular) 8
Jesus Larrañaga (Frente Popular) 8
Bigarren itzuliko emaitzak kontuan izanik, Hego Euskal Herrian: PNV 9 lortu zituen, Frente Popularrak 7 eta
Tradizionalistek 1.
Nafarroan Bloke eskuindarrak lortu zituen 7 diputatuak.
Estatu Espainiarrean hauteskunde hauetara elkartuta aurkeztu ziren Errepublikanoak, PSOE, PCE eta
ezkerreko beste alderdiak, Frente Popular deituriko
koalizioan.
Estatu Espainolean, Frente Popularrak irabazi zituen
hauteskundeak nagusitasun handiz.
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II. Errepublikako Altzoko datu batzuk.
Ondotxo dakigu 80 urte igaro ondoren gauzak asko aldatu direla munduan, Euskal Herrian eta nola ez, gure
herrian ere bai. Gure herrira mugatuaz, uste dugu garaiko egoera eta gizartea ezagutzeko lagungarri gerta
dakigukeela orduko zenbait datu ezagutzea.
.
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Hona hemen batzuk:
Biztanle kopuruari dagokionez, gauzak ez dira asko aldatu. 1933. urtean 428 pertsona bizi ziren Altzon. Zalantzarik gabe baserritik bizi zirenak orain baino askoz
gehiago ziren. Aipagarria da baserria jabegoan zutenak 29 zirela . Baserrian maizterrak zirenak 36.

Ondorengo dokumentuan ikus daitezke 1933. urtean
Altzon saldu ziren behi, txahal eta idi eta txerrikume
kopurua, beraien pisu eta baita prezioa barne.
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Zalantzarik gabe asko aldatu dira Altzoko soro eta
belardietan garai hartan eta gaur egun ereiten diren
landare eta belar motak. Ondorengo dokumentuan
ikus daitezke Altzon garai hartan ereiten ziren arto,
alpapa, pagotxa, frantzi-belarra eta ailubre kopuruak,
area (100m2 karratuetan) adierazita.
Gaur egun ez da gari sororik ikusten Altzon, baina
II. Errepublika garaian gari asko ereiten zen dokumentuak adierazten duenez.
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Ez dakigu zenbaterainoko fidagarritasuna izango
duen baina dokumentu berean ikus daiteke 1934. urtean Altzon zeuden sagarrondo kopurua eta sagarraren salneurria (45 pezeta / 6 zaku sagar).
Adierazgarriak dira baita ere, bere ilustrazio eta guzti
1933. urteko aurrekontuak, bere sarrera eta gastuekin.

Honaino iristen da Altzo eta II.
Errepublika garaia elkartuz osatu
dugun lana. Lanaren hasieran esan
bezala, aipamen eta gertakizun ugari geldituko ziren aipatzeke, baina
agian baliagarri izan daiteke orain
dela oso gutxi arte, zer dira bada 80
urte?, gure herriko hainbat xehetasun jakiteko.
Manu Olano Jauregi
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UDALETXETIK
DATOR NOTIZIA
2017 urtean Udal jardueran izandako gertakaririk
aipagarrienak hauek ditugu:
2017ko Aurrekontua: 2017ko Hasierako Aurrekontua onartu zen, 633.080 €takoa. Aurrerago beste 416.500 € erantsi zitzaizkion eta beraz, guztira
1.049.580 €ko aurrekontua izan du Altzoko Udalak
2017ko ekitaldian.
2017an egindako Inbertsioak

1/

Segoretxe eraikina erosi zaie aurreko jabeei,
Maria Isabel eta Maria Dolores Arandia Azpeitia ahizpei, Altzoko Ostatua eraberritu eta
ipintzeko. Bertako 0 solairuan lanak egin dira taberna, denda eta turismo gunea jartzeko. Inbertsio hauek
egiten 400.000 € gastatu dira.

2/

Altzoko Handia ezagutarazteko beste inbertsioak: Interpretazio Zentroa jarri da Batzarremuñon, Dokumentala eta laburpena egin ditu
Eriz Zapirainek 5 hizkuntzatan eta Altzoko Handiari
buruz eta Imazen Pagoari buruz informazioa ematen

duten triptikoak egin dira, hauek ere 5 hizkuntzatan.
Inbertsio hauek egiten 50.000 € gastatu dira.
Beraz, 1.000.000eko aurrekontutik 450.000 € inbertsio horietan gastatu dira. Halaber, esan behar da
bi inbertsio hauek finantzatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiko Turismo Zuzendaritzak 200.000 €-ko diru laguntza eman duela eta beste 25.000 € Foru Aldundiko
Nekazaritzak eta Jaurlaritzako Turismo Sailak eman
dituztela.

3/
4/

Eskola Eraikinean egindako hainbat lan
burutu dira. Estalpea eta itxituraren gastua 10.811 €-koa izan da.

Biztanleak:
- 2016ko abenduaren 31n biztanle
kopurua: 427
- 2017ko abenduaren 31n biztanle 		
kopurua: 427

Inbertsio hauen argazki batzuk
segidako hauek dira:
Segoretxeko lanak:
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Interpretazio Zentroa Batzarremuñon:

Dokumentala eta laburpena, 5 hizkuntzatan

Laburpena ikusgai dago; www.altzo.eus
Triptikoa:
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Motzean
Markel Lizarribarren
hirugarren postua Astunen
(2017-04-09)

Astun eski estazioan lasterketa soziala jokatu zen
Mayencos taldeak antolatuta. Markelek parte hartu
zuen alebin U-12 kategorian eta hirugarren postua
eskuratuta podium-era igo zen.

Gure Haundie ibilbideko
panelak jarri ziren (2017-05-03)

Urtebete lehenago hasi zituen harremanak Udalak eta
Kultura Batzordeak, Koldo Izagirre idazlearekin eta
Juanba Berasategi zinemagile eta ilustratzailearekin.
Eta prozesu horren emaitza, orain ikus ditzakegun
arreta ematen duten panel horiek dira. Testua Koldo
Izagirrerena da; barneko diseinu eta ilustrazioak eta
panelaren diseinua, berriz, Juanbarenak.
Berri txar bat jaso genuen: panelak jarri baino bost
egun lehenago Juanbak utzi gintuen, apirilaren 28an
minbizi batek eraman zuen. Berak hain maitekiro landu zituen ilustrazioak ezin izan zituen ikusi.

Parekidetasuna bultzatuz
(2017-05-11)
Herriko Udala Aldundiak duen Berdinbidean programan sartu zen. Horretarako, herriko emakume gazte
eta helduagoekin elkartu ziren Udalekoak. Tailer batzuk antola zitzaketela ondorioztatu zuten. Eta horrela, talde bat sortu zuten emakume gazteek. Iazko
urtean hiru tailer egin zituzten eta horretarako, Josebe Iturrioz eta Kattalin Minerren laguntza izan zuten.
Horietaz gain, gazteenek proposatu zien Udalari, adin
ezberdinetako emakumeekin elkartzea interegarria
izan zitekela ikuspuntu ezberdinak izatearren. (Iturria:
Tolosaldeko Ataria)

“LA MEJOR BRISA
ES LA SONRISA”
Honelaxe zioen Karibeko San Andres irlako horma handi batean zegoen arte lanak, letra larriz eta koloretsu.
Hitz gutxi hauek nahikoa dira Kolonbia bere osotasunean deskribatzeko. Hango herri eta kaleetan dagoen
kolore aniztasuna, bertako melodia alaiak, usain exotiko eta bereziak, eta nola ez, bertako hiritarren eskuzabaltasun, bizitza gozatzeko gogo eta bizitzari irri egiteko grina. Hauxe da Kolonbia, lurralde alai eta koloretsua, melodia goxo eta berezia.

T

ira, zer esan nezake bizi izan dudan kulturartekotasun esperientzia ahaztezin honi
buruz. Hasteko, beti aipatu izan ohi da bidaiatzea liburu ireki bat bezalakoa dela, bai
eta bidaiatzeak jakintzaz betetzen zaituela ere, bada,
jabetu naiz egia dela honakoa, lurralde, kultura eta
ohitura ezberdinen berri izateak, eta hauek sakonki
esploratu, esperimentatu eta aztertzeak, ezagutzaz
betetzen zaitu, munduari begiratzeko zenuen modua errotik aldatzen zaizu. Are gehiago, zeure burua-

ri buruz jabetu gabe zinen xehetasunen berri izaten
duzu, bai eta zeure buruaz gauza berriak ikasi ere,
hots, halako esperientzia bat pertsona bezala eraikitzeko aukera ezin hobea dela esango nuke. Nire
aburuz, hegaztiek egiten duten moduan, gizakiok ere
geure kabia uzten ikasi behar genuke, geure kabia utzi
eta pixkanaka-pixkanaka hegan egiten hasi, hegalak
gogor astinduz, hegalkada bakoitzeko askeago sentituz eta gehiago loratuz.
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Oroitzen naiz, zein urduri, eta aldi berean gogotsu
nengoen hegazkinean sartzerako orduan, hainbestekoa zen Kolonbia ezagutzeko nuen gogoa, ezen bidaia osoa iratzarrik igaro nuen, begiak zabal-zabalik.
Oroitzen naiz nire begiekin Bogota lehen aldiz ikustean zur eta lur geratu nintzela, hura zen hura kaosa!
Han nengoen ni, herri txiki batetik etorritako neska
xumea, han, labirintoaren erdian, nora joan? Zer egin?
Zer esan? Taxira sartu eta hura zen hura ziztua, ura
kotxeen emana, hura zoramena! “Señor, que locura,
todos andan como locos en la carretera” eta gizonaren erantzuna: “sí señora sí, esto es Colombia!”. Orduantxe jabetu nintzen nire bizimoduak 180 graduko
bira emango zuela.
Kolonbiara iritsi eta egun gutxiren buruan ezagutu genituen unibertsitate trukean parte hartu zuten ikasle gehiago, zeinak, Argentina, Brasil, Mexico,
Peru eta Kolonbiatik bertatik etorri ziren. Oso jatorrak
eta irekiak ziren denak, eta denbora gutxiren buruan
itzelezko harremana egin genuen, konplizitate handia
zegoen guztion artean. Hala esaten ziguten beraiek:
“hey Vascos, vámonos a rumbear”. Esan eta egin,
orduak igarotzen genituen diskoteketan dantzan,
mutil eta neskak, denak batera dantzan, nork gerria
gehiago mugitu lehian. Han zegoen han, dantza egiteko grina eta gaita. Champeta, salsa, cumbia… hori
zen hori erritmo eta melodia aniztasuna. Ni liluraturik
egoten nintzen bertako jendeak dantza egiteko zuen
gaitasunari eta pasioari begira, hori zen hori gorputza
mugitzea. Halako batean, norbaitek gerritik heldu eta:
“¿señorita, bailamos?” eta nik gustura asko, baietz.
Dantza pistara atera eta hara non dj-ak salsa ipintzen zuen, hor hasten ziren arazoak, nola jarraitu erritmoa, “hey, vamos a hacer el ocho, ¿preparada?”, tira,
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eta nik ideiarik ere ez, zer izango ote zen ditxosozko
zortzia, matematikak behar ahal dira salsa dantzatzeko? “Izaro, vos siente el ritmo, siente la música, es
fácil”. Bertakoek odolean zeramatean erritmoa, beraz,
dibertigarria egiten zitzaien champeta, edo eta ditxosozko zortzia egiten ez genekienoi so egotea, gure
dantzatzeko modu xelebrea analizatzea, eta tartean
gure kontura barre egitea. Baina tira, itxura ona eman
ala ez, itzel pasatzen genuen dantzan.
Honen ildotik aipatu, bertakoak eguneko hogeita
lau orduak pasa zitzaketela dantzan, harrigarria zen.
Edozein txokotan, edozein ordutan, edonor topa zenezakeen musika jarri eta dantzan, jo eta su. Behinola,
Karibeko hondartza batean, hara non melodia alai eta
bizia entzun genuen, soinua urrutitik zetorren. Hala,
urreratu egin ginen, han zegoen han festa! Familia
handi bat zegoen karpa moduko batean ipinita, musika aparailua jarri eta dantzan, amona, bilobak, osaba, gurasoak etab. Denak dantzan, musikaren erritmo

bizietan murgildurik, momentuaz gozatzen. Harrigarria da Kolonbian dantzak duen garrantzia, bertako
biztanleentzat dantza zoriontasunaren dosia da, han
dantzatzen ez duenak zorionik ez du.
Era berean, azpimarratu nahiko nuke, esperientzia
honek zerbait erakutsi badit, txikitasunean handi izan
gaitezkeela da, baliabide gutxirekin zoriontsu izan, sarraskiari irribarre batez erantzun. Jabetu naiz, diruak
baino gehiago balio duela zoriontasunak. Jabetu naiz,
gutxi emanaz, eskuzabal izanez, asko jaso daitekeela.

Jabetu naiz, zein garrantzitsua den barre egitea, jendeari irribarre bat igortzea. Jabetu naiz, aberatsa ez
dela diru asko duena, aitzitik, bihotz oneko pertsonez
babestua dagoena, baizik.
Amaitzeko, eskerrak eman zuri, Kolonbia, horren
txoko txiki polit eta bereziak erakusteagatik. Eskerrak
eman, zapore arraro bezain paregabeengatik. Eskerrak eman, melodia alai eta ederrengatik. Eskerrik
asko musikarako grina are gehiago pizteagatik. Eskerrik asko dantzarako pasio eta abileziak irakasteagatik. Eskerrik asko, zuri esker pertsona maitagarri eta
miresgarriak ezagutzearren. Eskerrik asko, etnia eta
kultura berri bat ezagutzeko aukera emateagatik. Eskerrik asko, zure edertasuna osotasunean ezagutzeko aukera eman izanagatik.
Eta hala bazan, edo ez bazan…tira, nork esan du
ipuin hau amaitu denik? Oraindik abentura, istorio eta
bizipen asko geratzen zaizkit. Hau soilik, istorioaren
lehen atala baino ez da izan. Itzuliko naiz Kolonbia!
Beraz, hau ez da agur bat, hurrengora arte baizik,
“arrieros somos y en el camino nos encontraremos”.
Mila esker Kolonbia.
Izaro Olano
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Herri-Eskolako oroimenak

I

ritsi zaigu Altzoko eskola uzteko garaia!!! Txiki
txikitatik eskola honetan ikasi eta hezi gara eta
pena izugarria ematen digu hemendik joatea.
Oraindik gogoan ditugu txikitako bihurrikeri guztiak eta bertan bizitutako momentu gozoak. Proiektu
asko eta ezberdinak lantzeko aukera izan dugu, elkar
lanean aritu gara, herritar zein gurasoen laguntza
jaso dugu. Bidea elkarrekin eraiki dugu eta asko ikasiz, konturatu gabe, eskola honetako helmugara iritsi
gara.

Eskolan egon garen urte guzti hauetan egin ditugun
lagunak bihotzean eramango ditugu, baita gurekin
egon diren irakasle guztiak ere.
Ondorengo bertso hauetan azalduko dugu urte
guzti hauetan landutako hainbat gai. Oroimen ederrak
gelditzen zaizkigu, ikasiz disfrutatu dugu eta horrela
jarraitzea gustatuko litzaiguke.
Mila esker jaso dugun guztiagatik.
6. mailako ikasleak

Orain dela lau ikasturte edo
gu filmak ikusten hasi
zinea landu eta aztertu
aktore guztiak kasi
asteazkenetan etortzen ginen
palomita eta guzi
ederki pasa degu ikusten
gainera asko ikasi.
Urte hauetan egin ditugu
makina bat irteera
Lekeitio, Gorliz, Atarrabi, Ataun,
Lurraska, Gasteizera,
Izotz pistara, Ekogunera,
Aristizabal, kantera
hoiek guztitan izan degu guk
asko ikasteko aukera.
Dokumental bat egin genuen
profesionalek bezela
lau talde egin: baserri, eliza,
jolasa eta eskola
talde bakoitzak bere gustuko
eszena hartu zuela
lehenago nola bizitzen ziren
ikasi genun horrela.
Arte munduan murgildu eta
pinturakin egin zita
tailer askotan koadro ugari
aztertu ta ikusita
Gernika egiten aritu ginen
guk ikasitik hasita
Lan horri esker Batzarremuñon
daukagu orain Gernika.
“Ama lurra” zen iaz proiektu
aurten “zer jan hura izan”
baratzan eta oilategian
zeinen gustura gabiltzan
azokak egin, saldu eta erosi
gero egingo degun gisan…
Gaur ikasiak bihar lagundu
dezakeelako bizitzan.
Doinua: Zazpiak oihal batetik
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Motzean
Hodeiertz eta Alterum
Cor (2017-05-20)

Tolosako Hodeiertz eta Valladolideko
Alterum Cor abesbatzek kontzertua
eskaini zuten Altzo Muñoko elizan. Lehenbizi Hodeiertz abesbatzaren txanda
izan zen. Alterum Cor-ek ere kantatu
zituen hainbat abesti. Eta amaitzeko, elkarrekin abestu zuten Laboaren
“Txoria txori”ren ‘Nerea izango zen’
bertsioa. Ordu eta erdiko gozatu ederra
hartu zuten han bildutakoek.

Eskolako Agenda 21 (2017-05-26)

Hainbat ikasle eta irakasle elkartu ziren udaletxean
udaleko ordezkariekin eta udal foroa egin zuten. Herriko Eskolan proiektuka egiten dute lan. Iaz Ura izan
zen jorratutako gaia Agenda 21aren baitan. Ikasleek
ikasturtean zehar landutakoa agertu zieten udalekoei.
Hartutako konpromezuak eta proposamenak ere
azaldu zizkieten, eta hauen artean, putzuak eta iturri
baten jarioa konpontzea, komunetako zisternak begiratzea, eta abar.

Lurgabe taldearen kontzertua
Gereizeagan (Geizan) (2017-06-10)

Oihane Artola eta Izaro Olano herritarrek eta Mikel Romero tolosarrak osatzen dute Lurgabe taldea. Geizako
parajean kontzertua eskaini zieten bertaratu zen jende multzoari, haizea lagun. Mandolina, pianoa, biolina, gitarra eta ahotsak erabilita, hamalau kantu interpretatu zituzten haritz arteko paraje dotore horretan. Abestu
zituzten kantu gehien-gehienak hemengoak dira, adibidez, Katamalo, Xabi Solano eta Akelarre taldeen kantak.
Jendeak arropa, otartekoak eta edaria eraman zituen eta ederki disfrutatu zuen. Amaieran, “beste bat” eskatu
zien jendeak, baina asko sentituz, errepertorioan besterik ez zutela esan zuten gazteek.

Motzean
Jon Madariaga txapeldun
(2017-06-17)

Hogeita hiruz azpiko Gipuzkoako txirrindulari
txapelketa jokatu zen Seguran, eta Jon Madariaga herritarra eta Jira Bira taldeko txirrindularia izan zen garaile.

Altzo 2016 Urtekariaren
aurkezpena (2017-07-01)

Hamazazpigarren Urtekariaren aurkezpena egin zen.
Udaletxeko aretoa ume, gazte eta ez hain gaztez bete
egin zen. Kultura Batzordeko kideek gidatu zuten urtekariaren nondik norakoa. Laida Altuna eta bere senarra bi urte t’erdiz bizi izan ziren Txilen. Txileri buruzko
artikulu bat idatzi zuen berak urtekarian, eta horren
harira, Txileren berri eman zigun: nolakoa den, bertako
sistema sozio-ekonomikoa, osasun sistema eta abar.

2017an hotza nagusi

B

adoaz egunak, badoaz asteak, badoaz urteak bata bestearen atzetik. Eta egunekin batera etorri eta joaten dira
hotzaldiak, bustialdiak eta beroaldiak. Iragandako eguraldiaren datuak jasotzen eta aztertzen saiatzen gara urtero orrialde hauetan. Asmo horrek garamatza hurrengo hizkiak eta zenbakiak dantzan jartzera.
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 gure oroimenean. Aipaturiko bi ardatzen garapen zuzena eman ahal izateko oso lagungarriak izango zaizkigu neurketa zehatzak, eguna joan eguna etorri,
inguruko estazioetan egiten direnak.
Garai batean zailagoa izango zen, behar bada,
LITROAK
LITROAK
eguraldiaren ezaugarri zehatzak neurtzea. Egun
EGUN
EGUN
HILABETEA
HILABETE
ordea, tresneria eta teknologia berriak lagun, naBUSTIENA
hiko erraz lor ditzakegu metereologia neurtzeko
BUSTIENEAN
OSOAN
erabiltzen diren parametroak.
Urtarrila
257,4
16a
68,0
Euskalmet metereologia zerbitzuari esker, esOtsaila
82,3
8a
19,0
kuragarri ditugu gure inguru hauetako eguraldiari
buruzko datu ugari. Egunez egun jasotzen dituzte
Martxoa
104,2
13a
33,0
tenperatura eta euriari buruzko datuak. Egunero
Apirila
51
2a
13,9
ezezik, orduero bildu eta gordetzen dituzte datu
zehatzak. Eta jaso bakarrik ez, nahi duenarentzat
Maiatza
43,3
18a
11,9
eskuragarri jarri ere bai interneten euskalmet.eusEkaina
67,4
3a
15,2
kadi.eus web orrian.
Datuak jasotzeko tresneria eta estazio sare zaUztaila
40,5
9a
19,7
bala erabiltzen dituzte. Asko dira gure inguruan
Abuztua
70,7
30a
25,2
kokatuta daudenak baina gertuen duguna AleIraila
74,5
9a
21,3
giakoa da. Altzon oraingoz metereologi estazio ofizialik ez dugunez Alegiako metereologi estazioan
Urria
59,4
18a
25,6
Azaroa

200,2

5a

34,1

Abendua

233,8

1a

40,2

GUZTIRA

1.284,7

/51

Urte osoan
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Zenbat
litro/
metroko

2006

1.187,5

2007

1.277,6

2008

1.454,9

2009

1.299,0

2010

1.071,3

2011

1.144,2

2012

1.228,3

2013

1.836,2

2014

1.458,3

2015

1.370,5

2016

1.181,2

2017

1.284,7

jasotako datuak erabiltzen ditugu ondoko laukitan. Behar bada
zenbait datu zertxobait aldatuko lirateke Altzon bertan jasoko
balira baina gehienak antzekoak izango direlakoan horra jarraian,
Otsabiopean, 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 (2017) hilabete guztietan eta bakoitzean pilatu diren litroak eta euri gehien egin zuen eguna ere bai.
Lehen bi zutabeetan urtea eta hilabetea jaso ditugu. Hirugarren
zutabean, hilabete bakoitzan osoan pilatu diren litroak. Laugarrenean, zein izan zen hilabete bakoitzeko egunik bustiena. Eta azkenik, bosgarrenean, hilabeteko egunik bustien horretan zenbat litro
jaso ziren metro karratuko. Horra bada, 2017 urteko euri datuak:
Ikusten denez, 2017 urteko hilabeterik euritsuena urtarrila izan
zen. Euritsu ospea duen apirilean, aldiz, ez zuen hainbeste egin
(51 litro metro karratuko)
Urteko egunik bustiena, berriz, urtarrilaren 16a izan zen, 68 litro
jaso zirelarik egun bakarrean.
Urtez urte jaso izan ditugun datuak konparatuz gero, 2017an
aurreko urteetan baino euri gutxixeago egin zuen. 2013 edo
2014an baino gutxiago, alde nabarmenez. Hamabi urte daramatzagu euri datuak jasoz eta bataz bestekoaren azpitik joan da
2017a. Horra laburbilduta metro karratu bakoitzean urte osoan
eroritako euri litroak, azken 12 urteetan:
Aberastasuna ur litrotan neurtuko bagenu, 2017a ez da oso urte
emankorra izan. Azken 5 urtetako 2. lehorrena izan dugu azkenekoa. Bataz bestekoaren azpitik. Beste gauza askorekin gertatzen
den bezala, neurri eta garaia egokian datorrena ongi etorria da
zalantzarik gabe, baina neurriz kanpo datorrenean arazoak sor
ditzake. Neurri eta egokitasun kontua da beraz.

EGUN

EGUN

BEROENA

HOTZENA

Urtarrila

31a / 19,7ºC

7a / -5,5ºC

Otsaila

16a / 20,3ºC

15a / -7,4ºC

Martxoa

29a / 27,8ºC

1a / -4,4ºC

Apirila

9a / 29,8 ºC

20a / 1,2ºC

Maiatza

25a / 37,6ºC

1a / 4,7ºC

Ekaina

19a / 40,2ºC

7a / 9,7ºC

HILABETEA

Uztaila
Abuztua
Iraila
Urria
Azaroa
Abendua

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

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
14a / 38,3ºC 12a / 10,7ºC
neurtu eta jasotzen ditu Alegiako estazioak. Urteko egunik beroenak eta hotzenak zehaztasun handiz jasota dauzka Euskalmetek. Jarraian eskaintzen dugun laukiaren 1. eta 2. zutabee24a / 30,4ºC
21a / 8,3ºC
tan, urtea eta hilabetea jaso ditugu. Hirugarrenean hil horretako
egunik beroena zein izan zen. Gero, 4.ean, egunik beroenean
14a / 30ºC
31a / 6,5ºC
egin zuen muturreko tenperatura. Azkenik, 5. eta 6. zutabeetan hilabeteko egunik hotzena eta zenbat gradu jaso ziren egun
3a / 24ºC
22a / 1,4ºC
horretan.
Horra bada 2017ko datuak:
10a / 18,8ºC
3a / -0,2ºC
Ikus dezakegunez, 2017ko egunik beroena ekainaren 19a
izan zen (40,2 ºC). Bero handia udan ofizialki sartu bezperetan.
Egunik hotzena berriz, otsailaren 15a ( -7,4 ºC).
Muturreko hotza, Altzon aspaldi ezagutu gabea. UrLITROAK
LITROAK
teko lehen 3 hilabeteetan tenperatura maiz jaitsi zen
EGUN
EGUN
HILABETE
0tik behera. Abenduan ere bai.
BUSTIENA
BUSTIENEAN
OSOAN
Azken 12 urteetako bero eta hotz handienak
konparatzen
baditugu, muturreko hotz-beroak nola
257,4
16a
68,0
aldatuz joan diren ikusiko dugu. Joan den urtean,
82,3
8a
19,0
2017an, azken hamarkadako egunik hotzena bizitu
genuen, otsailaren 15ean -7,4 ºC muturreko hotzal104,2
13a
33,0
dira iritsiz. Egunik beroenean 40,2 gradutara iritsi gi51
2a
13,9
nen, beste urte batzuetako beroaldien antzera.
43,3
18a
11,9
Bukatzeko eta laburpen gisa 2017a ez zela oso euritsua
izan esango genuke (1.284,7 litro metro karra67,4
3a
15,2
tuko).
40,5
9a
19,7
Eta tenperaturarekin ezin esan antzekorik, 2017an
azken 12 urteetako egunik hotzena izan genuelako
70,7
30a
25,2
otsailaren 15a. Hotz handiko hilabetea izan zen
74,5
9a
21,3
otsaila, 8 egunez zeropeko tenperaturarekin. Otsai59,4
18a
25,6
lak hotzaren hilabetea izatearen ospea ondo bete
zuela esan genezake.
200,2
5a
34,1
Garaian garaikoa.

18a / 39,5ºC

233,8

1.284,7

2a / 11,3ºC

1a

40,2

							

		

Xabier Olano
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Motzean

Ruper Ordorikaren kontzertua (2017-07-01)

Lehen aldiz zetorren gure herrira, bakarka, talderik gabe. Ruperrek urte asko daramatza kantugintzan, gehienetan taldearekin baina duela urte batzuk bakarka hasi zen kontzertuak ematen. Eta ez zuen hutsik egin. Aurrez
afari-lege bat egin zuen Elordi elkartean lagun artean, Joseba Tapia tartean zela, izan ere, urte batzuez elkarrekin ibili baitziren Hiru Truku taldean Bixente Martinezekin batera. Batzarremuño aretoan jende andana bildu
zen bera entzutera. Gitarra eta ahotsarekin, sasoi guztietako kantuak abestu zituen eta aho-zapore ederra utzi
zuen.

Gure Haundie ibilbidearen inaugurazioa (2017-07-02)

Herritar ugari hurbildu zen Batzarremuño kulturgunera, eta bertan eman zitzaion hasiera inaugurazioari. Aldundiko ordezkari Iñaki Labakak hitz labur batzuk egin zituen lurraldearen antolaketaren inguruan, eta segidan,
Koldo Izagirre idazlearen eta ibilbideko panelen testugilearen txanda heldu zen. Haundiari gutun bat idatzi ziola
esanez hasi zen, eta irakurri egin zuen. Bitxia benetan. Duela bi hilabete juxtu ezarri ziren panelak ibilbideko lau
txokotan, eta orduan egin zen bideoa proiektatu zen.
Koldo Izagirre berak eman zion hasiera ibilbideari, baina aurrez omenaldi hunkigarria jaso zuten Juanba Berasategiren senitartekoek aurresku baten bidez. Hortik aurrera panelez panel egin zen ibilbidea. Ipintzan, Mari
Karmen Unsain Elizegi oinordekoak gurasoengandik jasotako hainbat konturen berri eman zuen. Altzo Azpin,
eliza eta hilerria ikusteko aukera izan zen. Ramon Zabalak, zimiterioko horma batean dauden arrastoen inguruan jardun zuen. Eta azken geltokian, Santa Barbara ermitaren alboan, Pilar Zubiarrainek ere gogora ekarri
zituen beste pasadizo batzuk. Txistulari, dantzari, bertso eta abar… plazan egindako hamaiketako eder batekin
amaitu zen ekitaldia.

Motzean
Ordiziako klasika Altzotik
(2017-07-25)

Iazkoa laurogeita hamalaugarren edizioa
izan zen. Honako hau da ibilbidea: Ordizia-Itsasondo-Legorreta-Ikaztegieta-Alegia-Amezketa-Abaltzisketa-Zaldibia-Ordizia. Ibilaldi hau bost aldiz egiten dute baina
azken bietan, Alegitik Altzo Muñora igotzen
dira Altzo Azpitik, eta gero Amezketaruntz
doaz txirrindulariak. Sergei Shilov errusiarra
gertatu zen garaile Ordiziko helmugan, 3h, 53
minutu eta 03 segundo behar izan zituelarik.

Itziar Amiano eta Aimar
Murua saridunak (2017-0911)

Urtero-urtero ekarri ohi du Urtekariak lehiaketa. Sariak ez dira makalak, 80€ balio duten bi
txartel kultur produktuak erosteko. Helburua
garbia da, irakurzaletasuna bultzatu nahi da.
Sariketan parte hartzeko baldintza bakarra
dago: erantzun guztiak asmatzea. Zorionak
Itziar eta Aimar!

Helikopteroa (2017-09-13)

Zeru urdina, haizea bare-bare, eguzki ederra
eta erle handi hori bat itzulinguruka. Zertan?
Argazkiak ateratzen? Turismoa egiten? Herritarrak kontrolatzen? Edozer dela ere, hor
agertu zen ditxosozko makina hegalaria, eta
aspertu zenean alde egin zuen.

Txapelketa Nagusirako
entrenamendua

(2017-09-13)

2017an burutu zen, lau urtez behin egin ohi
den Txapelketa Nagusia. Tolosaldeko zenbait
bertsolarik ere hartu zuten parte. Honelakoetan urduritasunak ugari izaten dira eta horiek
gainditze aldera eta bertsotan txukun antzera aritzeko lan gogorra egin behar izaten dute
bertsolariek. Horietako saio bat jendaurrean
egin zuten lau bertsolarik, Batzarremuño aretoan: Mikel Artola alegiarra, Oihana Iguaran
eta Beñat Iguaran amasarrak eta Txomin
Azpiroz anoetarra izan genituen gurean, Imanol Artola “Felix” gai-jartzaile amezketarraren
aginduetara.

GURE
PILOTARIEN
MARTXA

2017 amaieran, 40 neska-mutil altzotar ari ziren pilotan trebatzen. Hauetatik hogei, 12 mutil eta 8 neska, eskola mailako trebakuntzan, eta beste
hogei, 13 mutil eskuz eta 7 neska palaz, federatu mailan. Lehenak, Aitor
Murua eta Mattin Rezolaren esanetara aritu ziren, eta Altzon bertan egin
zituzten saioak, ohitura den bezala. Bigarrenak, berriz, Intxurre Pilota
Eskolaren baitan, Beñat Urretabizkaia, Aitor Murua eta Jexux Muruarekin
aritu ziren, Altzo, Ikaztegieta edo Alegiako frontoian, maila eta modalitatearen arabera.

Gipuzkoako Herriartekoan bigarren aldiz, eskuz
Aurreko urteko esperientziak ez zuten kikildu, eta gogotsu ekin zion Altzoko taldeak Gipuzkoako 2017ko Herriarteko Eskuzko Txapelketari. Taldeak ez zuen aldakuntza handirik izan aurreko urtekoarekiko. Kadete mailan
Iker Zubeldia eta Pello Olanok jokatu zuten; jubeniletan,
Ander Zubeldiak eta Enaitz Aizpitartek; eta nagusietan,
Aitor Muruak eta Unai Mujikak. Lehen kanporaketa Bidania-Goiatzen aurka egokitu zitzaigun eta gainditu genituen kadete eta jubeniletako partidak irabazita, bai Altzon
eta bai Bidanian. Bigarren kanporaketan Zizurkil izan genuen aurkari. Joanekoan, Altzon, kadeteek eta jubenilek
irabazi egin zuten eta nagusiek galdu; itxaropenez joan
ginen Zizurkilera Altzoko emaitza errepikatzeko asmoz:
kadeteek 21-22 galdu zuten, jubenilek irabazi, baina nagusiek galdu. Finalaurrekoetan sartzeko zorian izan zen
taldea, tanto batera, baina ez zen gure txanda nonbait!
Mutilak ahalegin saiatu ziren eta ez dago gehiago eskatzerik.
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Eskola mailan, jolastu eta jokatu
Astean behin egin dute saioa pilota-eskolan izena eman
duten neska-mutilek, batzuk eskuz, besteak palaz, eta gutxi batzuk bietara. Pilota Federazioak koordinatzen duen
Gipuzkoako Eskolarteko Txapelketetan hartu dute parte
ia ikasturte osoan zehar zortzi urtez goikoek. Txapelketa honetan, Ainhoa Uzkudun, Eneritz Agirre, Ane Ugartemendia eta Araitz Astrainek eskuz lortutako emaitza
izan zen nabarmenena: Gipuzkoako txapeldun geratu ziren Albizturtarren aurka. Txapelketa berean, baina palaz,
Mikel Olano, Mauro Bach eta Eneko Olano alebin mailako
finalaren atarian geratu ziren, gero, txapeldun izango ziren zumaiarren aurka.

Beste hainbat txapelketa jokatzen ere aritu ziren gure
gaztetxoak -Herriko Frontoi Zaharrekoa, Aduna, Ataria,
Zizurkil, Gabonetako Topaketa- eta baita emaitza onak
lortu ere. Benjamin mailan oso-oso emaitza onak lortu
dituzte, eta Harkaitz Murua nabarmendu da: Lizarra, Zizur Nagusia eta Malerrekako buruz buruko txapelak jantzi
zituen; bi-bitara, txapeldunorde izan ziren bera eta Unax
Gorostiaga Lizarran, Aduna eta Atariako txapelketak irabazi zituzten Martin Elola eta biek, Lehintz-Gatzagakoa
Egoitz Agirre alegiarrarekin irabazi zuen, eta Titin III saria
Vicario errioxarrarekin. Bikaina baitere Ataria txapelketan
Nagore Muruak egindako lana Anne Agirrerekin batera:
tanto batengatik galdu zuten infantiletan, palaz.

dartsuena iaz. Aipatu behar da baitere, Amets Uzkudunek
Ataria Txapelketako infantil mailako txapela jantzi zuela
Unai Altuna alegiarrarekin, jokoan gora egiten ari dela
erakutsiz.
Emakumeetan, urtea amaitzear, Mari Muruak Amaia
Irazustabarrena hernaniarrarekin lortutako Emakume Pilotari txapelketako txapela izan zen garrantzitsuena; Gipuzkoako pilotari onenak hartzen dute parte pilota mazizarekin jokatzen den pala txapelketa honetan. eta merezi
du nabarmentzea. Horrez gain, modalitate berean, Maider
Agirrek eta Claudia Bachek egindako Udaberri txapelketa eta Sara Agirrek Atarian txapelketan lortutako txapeldun-ordetza nabarmendu behar dira.

Federatuak, mutil eta neska, bidea egiten
Astean bi entrenamendu egiteko aukera izan dute pilotari guztiek, eta, txapelketa ofizialetan ez ezik, batik bat
mutilek, hainbat txapelketa pribatuetan ere lehiatu dira.
Txapela burura eramatea lortu ez badute ere, Herriartekoan egindako lana nabarmendu dugu, aipatu beharra
dago baita Intxurre taldearekin egindako Berria txapelketa ere: taldeko sei pilotarietatik lau – Pello Olano, Iker
Zubeldia, Ander Zubeldia eta Enaitz Aizpitarte – altzotarrak ziren; Usansolo talde bizkaitar indartsua kanporatu
zuten lehenik, baina amore eman behar izan zuten, gero,
Pagazpe Usurbilgo taldearen aurka, Gipuzkoako talde in-

Frontoi zaharreko XXI. txapelketa
Herriko jaietan bere tokia egina du txapelketa honek. Ez
da egun bateko festa, ekaina-uztailetan bizi izugarria
ematen dio herriko plaza zaharrari. 2017koan, berrogeita
bi pilotari altzotarrek, 36 mutil eta 6 neskak, hartu zuten parte, eskuz, pilota goxoekin jokatzeko. Lan ederra
egin zuten hau guztia antolatzen Aitor Muruak eta Mattin
Rezolak. Ohi bezala, hiru maila bereizi ziren: txikiak (10
pilotari), gaztetxoak (14 pilotari) eta gazteak (18 pilotari). Txikienen mailan Gailur Elduaien eta Harkaitz Muruak
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irabazi zuten; gaztetxoetan Ane Ugartemendia eta Andoni Iturriozek, eta handienetan Beñat Amiano eta Unai Mujika izan ziren txapeldunak. Festa ederra jarri zuten hauek
eta beren aurkari, hurrenez huren, Ibai Goitia eta Martin
Elolak, Saioa Goitia eta Haritz Estebanek eta Iker eta Ander Zubeldia anaiek festetako azken egunean. Zorionak
denei.
XVI. Gabonetako topaketak
Altzoko frontoia inauguratu zela 50 urte betetzen ziren
egunean jokatu ziren finalak Altzoko frontoian: urtebetetzea ospatzeko modu bikaina. Gure bailarako pilotari
gazteentzat huts egin ezinezko topaketa bihurtu da urte
bukaerako hau. Beti bezala, Altzo, Alegia, Amezketa, Abaltzisketa, Ikaztegieta, Orendain, Baliarrain eta Bedaioko
neska-mutilek hartu dute parte, 6 urtetik 16ra bitartean.
Adin horietan pilotan dabiltzan ia altzotar guztiek jokatu
dute topaketa honetan eta, urtero bezala, dexente nabarmendu dira 2017koan ere: sei finaletatik lautan izan dugu
ordezkaritza: Martin Elolak irabazi egin zuen benjaminetan
Aitor Karrera amezketarrara lagun; Araitz Astrainek irabazi
egin zuen alebinetan Ander Ruiz amezketarra lagun zuela
Harkaitz Murua eta Chafed Mahmuden aurka; infantil nesketan, Ane Ugartemendiak irabazi egin zuen Aisa Etxeberriaren laguntzarekin Ainhoa Uzkudun eta Irati Uriaren aurka; infantil mutiletan, Andoni Iturrioz txapeletik tanto batera
geratu zen Ugaitz Mujika amezketarrarekin.
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Askoz gehiago ere eman zuen urteak, baina kontu
hauexek aukeratu ditugu. Beti bezala, aurten ere, eskertu
beharra dago Altzoko udalak egiten duen ahalegina mutil eta neska hauei pilotan aritzeko ematen dien laguntza,
eta hauek ikusleok harritzeko egiten duten ahalegina.
Jexux Murua

Motzean
Ingurutxoari buruzko
erakustaldia eta
Bertso-eguna
(Azken Muga) (2017-09-16)

Azken Muga egitasmoak bi urte jarraian
burutu ditu hainbat ekitaldi toki ezberdinetan. Bere epizentroa Zarate parajean
egon arren, ekitaldi batzuk hortik kanpo
egin izan dira. Bertso-eguna Altzon egin
zen aurreko urtean bezalaxe. Bazkari aurretik, ordea, Ingurutxoari buruzko
erakustaldia egin zen. Horretarako, zenbait dantzari bertaratu ziren, hara nola,
Bedaio, Leitza, Iribas, Iruñea eta baita Benasquetik ere. Bikaina izan zen jendaurrean jarri zutena.
Arratsaldean bertso-saio dotorea izan
zen S. Barbara ermitan: Ames Arzallus,
Maialen Lujanbio, Julio Soto, Alaia Martin eta Iñigo Gorostartzuk jardun zuten
ariketa horretan, Imanol Artola “Felix”
gai-jartzaile amezketarraren esanetara.

Maider Agirre eta Ane
Esnaola bigarren (2017-10-07)

Okondon estraineko aldiz jokatu zen Arabako
Trikitixa Txapelketa. Maider Agirre herritarra
eta Ane Esnaola orendaindarra bigarren geratu ziren. Zorionak!

Irtenaldia Artziniegara (2017-10-07)

Urtero legez, irtenaldia antolatu zuen Udalak, oraingoan, Artomaña txakolindegira eta Artziniegara. Artomaña
Salvada mendilerroaren magalean aurkitzen da, Amurrioko partean. Bertako mahastiak ikusi eta upategia bisitatu ondoren, hamaiketako ederraz gozatu ahal izan zuen jendeak bertako txakolina dastatuz.
Segidan, autobusa hartu eta Artziniegara bideratu zen jendea. Bertan kokatzen da Museo Etnografikoa, Euskal
Herriko handien eta onenetakoa bere klasean. Milaka pieza daude bertan bilduta eta txukun ipinita. Altzo herria,
jatorriz nekazal herria izanik, bada, arreta handiz entzun eta ikusi zituen jendeak hango erreminta eta tramankuluak.
Bazkaldu ere herriko “La Encina” jatetxean izan zen. Gero, denbora librea izan zuten herria ezagutu eta bisitatzeko.

Motzean
Jubilatuen eguna (2017-11-12)

Eguraldiak ez zuen askorik lagundu baina…
Mezaren ostean, herriko plazan bildu ziren
jubilatuak eta gainontzeko herritarrak. Herriko dantzariek jubilatuen animoak eta ilusioak
piztu zituzten. Sebastian Lizaso eta Amaia
Agirreren bertsoek ere lagundu zuten horretan. Batzarremuñon, derrigorrezko argazkia
atera eta gero, bazkaltzeari ekin zitzaion.
Mokadu gozoa ahora eramateko. Arratsaldea, bertsolariek eta Maixarekin batera jo zuten trikitilariek alaitu zuten.

XXI.
OLENTZEROTAN
JAKIN MINEZ
Zazpi eguneko Kultur egitasmoa prestatu zuen Kultur Batzordeak 2017an. Denetik egon zen: Argazki Rallya, Azoka
Eguna, solasaldia Kataluniaren inguruan, Anizeto Olanoren lanari buruzko hitzaldia, Garikoitz Mendizabal eta Aitor Furundarenaren kontzertua (honi buruz hitz egin dugu Motzean deituriko atalean), Eguberrietako apaingarriak
egiteko familia tailerra, poesia antzeztua, talo-jana eta Loatzo musika-eskolakoen emanaldia. Ikusten denez, egitarau oparo eta zabala.

II. Argazki Rallya (2017-11-26)
Bigarren urtez antolatu zen Argazki Rallya. Lau
gaien inguruan atera behar zituzten argazkiak:
usaiak, bi, egizu irribarre eta herriko txoko, gauza… ezkutukoak edo ez hain ezagunak. Bi kategoriatan banatuta, 16 urtetik beherakoetan
22 lagun aurkeztu ziren eta 4 lagun 16 urtetik
gorakoetan. Eguraldi euritsua egokitu zen egun
hartan eta ez zion askorik lagundu ekitaldiari.

Azoka Eguna (2017-12-10)
Bigarren urtez jarraian antolatu zen Azoka Eguna. Oraingoan frontoian izan zen, eguraldi euritsua zela-ta. 35 salmenta-gune ezarri ziren eta denetik erosteko aukera izan zen: barazkiak, eskulanak, fruituak, eztia, mondejuak, odolkiak, pintxoak, taloak… Eguraldiari kasurik egin gabe, jende asko bertaratu zen eta produktu ugari erosi zituen. Iazko edizioa ere
jendetsua eta arrakastatsua gertatu zen.
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Kataluniara begira (2017-12-12)
Euskal Herritik interes bereziarekin jarraitzen dugu Katalunian gertatzen den oro. Kataluniako Parlamentuak independentziaren deklarazioa egin zuenetik ur asko joan da errekan barna. Espainiako gobernuak eta estatuko egiturek lasterketa errepresibo bizia eta gogorra abiarazi zuten Kataluniaren kontra. Estitxu Eizagirre (ARGIA astekariko zuzendaria)
eta Martxelo Otamendi
(BERRIA
egunkariko
zuzendaria) Katalunian
bizi zuten errealitate
gordinaz jardun ziren,
prozesuak bizi izan zituen hari-muturretatik
tiratuz eta gogoeta interesgarriak solasaldiaren
erdigunean jarriz.

Anizeto Olano “Migel Altzo”: Euskal Eskola, gerrak zapuztutako ametsa (2017-12-14)
Onintza Odriozola Irizarrek eman zuen hitzaldia. Bera historialaria da eta altzotarra du aita, Izarreko Joxe Manuel. Anizeto
Olano Olazabal Zahar baserrikoa zen, 1896an jaioa. Kaputxinoa izan zen eta “Migel Altzo” izena hartu zuen. Ikasketa ugari
egin zituen, Filosofia eta Letrak, Zuzenbide Zibila, Psikologia. Lekarozko eskolan aritu zen irakasle 1936ko altxamendu militarrera arte. Euskal pedagogiaren barruan egindako lana nabarmendu behar zaio, zehatzago esanda, euskararen
irakaskuntza eta elebitasuna Euskal Herriko eskoletan txertatzearen inguruan egindako azterketa. Onintzaren aitak ere
parte hartu zuen eta solasaldi bikaina izan zen ondoren.

Kontzertua: “2 poliedro” (2017-12-15)
Musikariak: Garikoitz Mendizabal & Aitor Furundarena Garikoitz Mendizabal Zestoan jaiotako Goi
Mailako txistularia da. Diskografia zabala du eta
musika-talde ugarirekin egin du lan bakarlari moduan. Folk musika-taldeekin ere kolaboratzen du,
Korrontzi eta Kepa Junkerarekin adibidez. Aitor
Furundarena ordiziarra da. Akordeoilari, musikagile
eta irakasle da MUSIKENEn. Euskal Herrian, Parisen
eta Kopenhagen ikasia. Bi musika-ardatz ditu: musika garaikidea eta herri musika. 14 pieza interpretatu zituzten modu trebe, erakargarri eta dotoreziaz
beteak. Isidro Ansorena, Jesus Guridiren 3 lan, Vivaldiren beste 3, Pablo Sarasate, hiru bat lan tradizional eta Gorka Hermosaren “Brehme” pieza. Jendea zoratzen, eta nola ez, txalo zaparrada izugarria.
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Eguberrietako apaingarriak egiteko tailerra (2017-12-16)
Izenburuak dioen moduan, apaingarriak egiten jardun zuten, Eguberriak gertu zirela kontuan izanik.

Autobiographikal (2017-12-16)
Poesiaz gozatzeko beste modu bat hautatu dute Ane Zubeldiak eta Eider Perezek: jendaurrean antzerkitzea. Gogoko dituzten poeten hitzak hartu eta antzeztu egiten zituzten jendaurrean. Mundu guztiko poeta ezagun eta ez hain ezagunen
olerkiak hartu, antzeztu eta haiekin esperimentatu egin zuten.

Talo-jana (2017-12-16)
Aspaldi honetan talo-janarekin amaitzen dira Olentzerotan Jakin Minez ekitaldiak. Iazkoak ere arrakasta handia izan zuen.
Ohiko menuko osagaiak ziren: taloa, hirugiharra, txorizoa, gazta, txokolatea eta gaztainak.

Musika emanaldia (2017-12-21)
Baina iaz amaitu-amaitu, musika emanaldi batekin amaitu zen egitasmoa, Loatzo musika-eskolako ikasleen eskutik.
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Motzean
Indarkeria matxistaren
aurka (2017-11-25)

Emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako aldarria egin zen herrian. “Noiz sentitu gara erasotuak?” eta “Zure egia gurea
eginez” mezuak idatzita zeramatzaten
pankartekin egin zuten agerraldia.

Segoretxeko lanak (2017-12-09)

Herriko Udalak Segoretxe eraikina erosi zuen, Altzoko Ostatua dena eraberritu eta egokitzeko. Otegi
enpresarekin hitzarmena sinatu zuen eta urriaren
erdi aldera hasi ziren taberna egokitu eta turistentzako harrera leku bihurtzeko obrak. Udalak inbertsio
handia egin du proiektu honetan. Foru Aldundiko Turismo Zuzendaritzak 200.000 € eman zizkion Udalari
inbertsioa finantzatzeko. Horretarako hitzarmena sinatu zuten udaletxean Joseba Elduaien alkateak eta
Denis Itxaso diputatuak eta hasi berriak ziren obrak
bisitatu zituzten. Bi eta hirugarren argazkietan ikus
daiteke obren egoera, abenduaren 9an.

Udalaren saskia Juanita
Luloagarentzat (2017-12-21)

Azken ez dakit zenbat urtetan bezala, Udalak Eguberritako saski eder bat zozketatu zuen herritarren artean.
Toki Alai etxera joan zen saskia. Juanita Luloaga etorri
zen udaletxera Lierni Izagirre zinegotziaren eskutik saskia jasotzera.

2017KO UDALEKU
IREKIAK
Ikasturtea amaitu arren, haurrek elkarrekin jolastu nahi izaten dute, herriko plazan. Hori dela eta,
udalak udaleku irekiak antolatzen ditu, haurren gozamenerako. Gu begirale moduan aurreko udan lanean
aritu ginen begiraleetako batzuk gara eta ondorengo esaldietan bertan bizitako bizipenak kontatuko dizkizuegu.

L

ehenengo astean, elkar ezagutzeaz gain,
hamaiketakoa trukean lortzeko asmotan,
Altzoko etxeetara joan ginen haurrei bertan
esaten zizkieten lan txikiak egitera. Lan asko
egingo zuten dirudienez, gainera, hilabete osorako janaria lortu baikenuen! Horretaz gain, altxorraren bila,
zentzumenen eguna, zein beste hainbat ekintza ere
burutu genituen aste horretan bertan.

Bigarren astean, Euskal Herriko zein beste herrialdetako inauterietan murgildu ginen, hala nola, Venezian, Brasilen zein Iturengo inauterietan. Horretarako, bertan garrantzitsuak diren elementuak egin
genituen eta baita bertako jantziak ere. Bertan egiten
dituzten dantzak ikasteko aukera ere izan genuen eta
guzti hau uztail amaieran gurasoei erakusteko asmotan burutu genuen. Horretaz gain, Baliarrainera ere
joan ginen bertako tirolinan jolastera. A zer nolako as-

tindua hartu zuten tirolinek goiz osoan zehar! Astea
amaitzeko berriz, San Fermin eguna ospatu genuen.

Hirugarren astean berriz, kirol astean murgildu ginen. Aste horretan zehar, hainbat kirol ezberdin egin
genituen, hala nola, Gure Haundieren ibilbidea egin,
herriko kirolak ospatu, patinetan ibili, ur jolasak burutu, eta abar. Astea amaitzeko gainera, sorpresa handi
bat eduki genuen. Iñaki Artola eta Asier Arteaga etorri
zitzaizkigun bisitan. Elkarrizketa txiki bat egin genien
eta ondoren, beraiekin pilotan jolasteko aukera izan
genuen.
Laugarren astean, beste hainbat ekintza ezberdin
egin genituen, hala nola, eskulanak, zikin eguna, birziklapen eguna eta abar. Bestalde, irteera egin genuen
egun osorako Beasaingo igerilekuetara. Oso egun polita igaro genuen, gurasoekin batera.
Azkeneko astean, Altzoko plazan jada igartzen zen,
herriko festak heltzear zeudela eta hori dela eta, gu
ere festa giroan murgildu ginen. Horretarako, udaleku
irekietako azkeneko egunean, gurasoen aurrean fes-

ta bat egin behar genuenez, azken egunak hori antolatzen jardun ginen. Egia esan, oso festa polita atera
zitzaigun.

Hau izan zen, uztaileko bost asteetan burutu genituen ekintzen laburpena. Ikusi duzuen bezalaxe, hainbat ekintza ezberdin egiteko aukera izan genuen eta
elkarrekin oso ondo pasa genuen. Amaitu aurretik,
aipatu beharra daukagu, ekintza hauek ezin izango zirela aurrera eraman, gurasoen laguntzarik gabe. Beraz, eskertu beharrean gaude, ekintza hauek burutzen
lagundu ziguten guraso guztiei. Mila esker!
							
Ane Balerdi

Hitzak iruditan
Puztu da txantxangorria,
mokorik ez balu pelota ia-ia.

Inor bizi da edo?, kare pixka
bat balego…

Ba al da beste inor bizirik?

Matte nau, ez nau matte, bai
eguzki politte.
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Ohol baten faltan, ederki
nago zelatan.

Bi kate, bi landare,
eta goldea mugitzeko
kemenik gabe.

Marra paraleloak, inoiz
elkartzen ez direnak,
zulatu egiten dutelako.

Ttor, ttor, ttor, belarrak
irentsi al du inor?
Mertxe Allue / Agustin Amiano

UDAKO
SOLSTIZIOA
- Mmm… usaintzen al den hori?
- Usaindu zer?
- Akelarrearen usaina…
- Baina, zer esaten ari haiz?
- Neska, neska, ez al dakin zein egun den gaur, ala?
- Ba orain esaten denala...ez, zeharo galduta nagon.
- Tira, tira, nork esan behar ziñan Mari, gure Mari
handia gaurko egunaz ahaztuko zala.
- Bueno! esango al didan ze egun den behingoz?
- Hara, gaur ekainaren hogeitahirua den, udako
solstizioa ospatzeko eguna, alegia!
- Ohhhhh! Gauargi, egia den-eta! Gaur akelarrea
izango diñagu! Zeharo ahaztuta nengonan!
- Neska, neska, egunen batean burua ahaztuko den.
- Baina, ez diñat ulertzen... Akelarreak ez al dizkiñagu kobazuloetan ospatzen?
- Bai, bai...baina aurten herrira jeixtea erabaki diñagu. Gaurkoan, Aralarreko kobazuloetan ospatu
beharrean, bertako larre ederretatik jaitxi gattun, hemen, Altzoko plazan, inork ahaztuko ez duen akelarre
mundial bat egiteko asmoz!
- Joño, joño, ideia bikaina! Baina… et et et, akelarreak “akerraren larrea” esan nahi din eta esango al
didan non ikusten denan hemen larrerik?
- Mmm, bai tira, detailetxo hori ahaztu zaigun…
- Detailetxoa? Niri hanka sartze ikaragarria iruditzen
zaidan, ba! Eta gainera, gaurko egun hau ez al den urteko egunik luzeena? Beraz, nahiko denbora izango al
diñagu, behar bezalako akelarre bat egiteko?
- Bai, Mari, bai, hi egon hadi lasai, eguna luzea izango den, baina guretzat, sorgiñontzat, gauaren alabentzat, ilargi amandrearen bilobentzat gauak amaigabeak dittun!!
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- Oraintxe esan dun egia Gauargi: gu, festazale
amorratuak, gauak azken arnasa eman arte egongo
gaittun iratzarririk. Gainera, badakin zer dion esaera
zaharrak? Eguzkia bera ere dantzan esnatzen dela
gurekin.
- Horixe baietz, Mari! Jarri hadi pentsatzen...gu,
sorgiñok, suaren inguruan, ilargiaren magalean, izarrak lagun ditugula, suaren goxotasunaren inguruan
dantzan, oinak lehertu arte dantzan, istorioak kontatuz eta istoriak entzunez…
- Aske… gure hegalak gogor astinduz eta hegalkada
bakoitzean askeago sentituz… Amalurraren besoek
goxoki laztantzen gaitiztenalarik…. Mmm!
- Maitasunaren arlote bihurtuz, elkar maitatuz, elkar
laztanduz...
- Hori hori! Aska hadi Mari, aska hadi, sexua gozatzeko den, nahi denarekin gustura.
- Hori dun eta, ze arraio! Pentsamoldeak apurtuko
dizkiñagu!
- Harrotasunez ikuttu!
- Zeñekin berdin tzion, ta gañea zeñi behar tzaion
inporta!
- Neska, mutil edo neska-neska.
- Hau den hau, festa! Ta mutil-mutil txarra ezta!
- Ez, hoixe! Aizan, ez ahaztu, bizitzeko bizi gaittun,
beraz, goazen denok gozatzea, besteik etzaigun geatzen hil arte bizitzea baino ta momentu oro azkena
izango balitz bezela aprobetxatu ta gozatu beaiñau!
- Ointxe esan den egie!
- Bai, bai ,bai, gau zoragarria zetorren!
- Baina, baina Gauargi, muttu beharko diñau, hemen
gabiltzan amestuz, baño oaindik ez gaittun ezer prestatzen hasi, martxa hontan egun argiz ingo zaigun!

- Hara, arrazoi den eta!
- Bueno, zer diñau funtsezkoa fundamentuzko akelarre bat itteko?
- Mmm, nik dakiten arabera, ura, landareak eta sua
ezinbestekoak dittun!
- Ados, tira, sua bazeukanagu, ura ere ekarri diñagu... baina landareak? Ekarri al dizkiñau landareak?
Nei zeharo ahaztu zaizkian!
- Lasai, Gauargi, lasai, nik eta gainontzeko sorgiñek
era guztietako landareak ekarri dizkiñagu eta!

- Eskerraak, neska! Hau den hau sustoa hartu dedana! Eta Mari, landareekin ari geala, eduki al dun etxean
landarerik? Badakin, ihartzen utzirik?
- Bai, neska bai, badakin badaezpada ere edozer
gertatzen zaidala ere landareari hosto bat kendu eta
sutara bota, horrela familiari eta etxeari babesa emateko.
- Hori den, nik ere bazeuzkanat.

- Tira, eta gaur gauekoari helduz, earkii! A zer nolako
edabeak prestatuko ditugun Mari! Gaixotasun eta min
guztiak joango zaizkigun! Aizan, esku ona izangoen
ba halako gauzatan, sukaldaritzan, alegia?
- Hara ba, egie esan, nahiko baldarra naun, hi zemuz moldatzeaiz?
- Ba, nire hortxe-hortxe. Baino bueno berdin tzion,
gu denon arten kordea kentzeko mouko edarik
ingoizkiñau!
- Bai, hoixe!
- Eh, aizan, eta edabeak egiteko hitz magikoak
ahaztu gabe gero, eh!
- Nola den ba?
- Hara, Iniminidad, petrikulidad, zirkulu mirkulu trikulu trak, el komendario, txantxi kulete iup!
- Hori-hori! Hitz magikorik gabe, ahaztu, edabeak ez
zaizkigun onak ateako.
- Aizan, zeren zain gauden?
- Egia den! HAS DADILA SUGARREN DANTZA!
- GU SORGIÑAK GARA, FESTA TA ALGARA SUAREN
INGURUAN AKELARREAN DANTZAN!
- ERRE ZENITUZTEN SORGIÑEN OINORDEAK GARELAKO!
- SASIEN GUZTIEN GAINETIK ETA HODEI GUZTIEN
AZPITIK!
- OIHUKA, IRRINTZIKA, ALGARAKA!
- ASKE NAHI DUGU IZAN ETA ASKE BIZI!
							
			
Izaro Olano
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HANDIA

J

on Garaño eta Aitor Arregik zuzendutako “HANDIA” pelikula ikusmin handiz estreinatu zen Donostiako Zinemaldian, Sail Ofizialean, irailaren
24an.
Ikusleek txalo zaparradarekin erantzun zioten Handia
filmari estreinaldiaren ostean. Aitor Arregi eta Jon Garaño zuzendariak pozik agertu ziren jendeak filmari egindako harrerarekin. Estreinaldiaren ondoren, ugariak izan
ziren filma goraipatu zuten iritziak. Garañok eta Arregik
ere “harrera ona” izan zuela sumatu zuten, eta pozik
agertu ziren.
Filmak Zinemaldiko Epaimahaiaren Sari Berezia irabazi zuen. Baita Euskal zinemaren Irizar saria ere.
Nabari zen herritarrak pelikula ikusteko gogoz geundela. Bai goizez eta bai gauez herritar ugari gerturatu ginen
Donostira. Gustura atera ginen, izugarri gustatu zitzaigun eta. Disfrutatu egin genuen.
Loli Arandia

200
Joakin, bihotz handi horrekin,
berrehun loraldi gurekin.
Altxa nazak hire besotzarrez,
erreka zeharka dezadan busti gabe.
Zelata ezak ixkixu habia tentuz,
babesten ote duen berea ez den arrautzik.
Lagun iezadak sagar goxoenak eskuratzen,
ihesi baitzebiltzak upategitik.
Jaso iezadak haga gurdi gainera,
lot ditzadan belar honduak estu.
Kima ditzagun borda inguruko lizarrak,
ardiek neguan hausnar goxoa izan dezaten.
Igo itzak harritzar hauek maila berri bat osatuz,
harresiak tximisten erasoak jasan ditzan.
Mira ezak ganbarako leihotik barrurantz,
norbaitek dirauen baserri zaharrean.
Bil gaitzak plaza inguruan txistu erakargarriz,
artalde asetu baina emankor baten keinura.
Ase ezak gure jakinmina hire istorio zintzoez,
etenda diren hariak korapilatuz.
Bizi hadi gure herriko ertzak leunduz,
zorrotzegiak baitituk kimu inozoentzat.
Joakin, bihotz handi horrekin,
berrehun loraldi gurekin.
Agustin Amiano

eko

Eta gainerako autoetarako,
onurak maileguetan
soilik Kutxabank bezeroentzat.

5,77UTBa

%

Ibilbide-planik onena duzu hemen:

www.kutxabankautoaerostekogida.eus
*ITNa %5,00 (UTBa %5,77). Irekitze-komisioa: %1,5. Adibidea: 10.000 euroko mailegua;
60 hilabeteko epea; auto ekologikoa erosteko. Zordundutako zenbateko osoa: 11.472,74€
(188,85€ azken kuota; Gainerako hileroko kuotak 188,71€). Dirua aurretik itzultzeagatik dagoen
konpentsazioa, amortizazioaren data eta mugaegunaren arteko aldia urte bat baino gehiagokoa
bada: Itzulitako maileguaren %1a. Urtebetekoa edo hortik beherakoa bada: %0,5. Ez da inoiz
izango mugaeguneraino sortu liratekeen interesak baino handiagoa. Mugaeguneratutako zorpeko
egoerak erreklamatzeagatiko komisioa: 30€. Erakunde mailegu-emaileak aurretik aztertu eta
onartu behar ditu baldintzak.
Erakundearen ikuskatzailea: Espainiako Bankua. Erakunde Mailegu-emailea: KUTXABANK, SA,
Kale Nagusia 30-32, 48009 Bilbo, IFK: A95653077. Bizkaiko Merkataritza Erregistroan inskribatuta:
Tomoa: 5226 ; Liburua: 0; Orria: BI-58729; Folioa: 1; Inskripzioa: 1.
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Jaiotzak 2017
Izen-abizenak
Maren Olano Ezeiza
Gurasoak
Iñaki eta Estibalitz
Data
2017-06-29
Etxea
Luberri

Izen-abizenak
Oihan Artola Etxebeste
Gurasoak
Garikoitz eta Iratze
Data
2017-08-28
Etxea
Eguzkipe

Izen-abizenak
Imanol Bengoetxea Altuna
Gurasoak
Asier eta Laida
Data
2017-10-20
Etxea
Muñobitarte
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Izen-abizenak
Mikel Mendizabal Gonzalez
Gurasoak
Imanol eta Maider
Data
2017-10-21
Etxea
Oiarbide

Ezkontzak 2017
Aitzol Galarraga Lizarazu eta Eneritz Bengoetxea Iturrioz		2017-07-28
Joseba Amiano Irizar eta Oihana Caminos Jauregi			2017-09-02

Heriotzak 2017
Izen-abizenak				
Mª Jesus Pagola Erauskin		
Jaioteguna		

Etxea		
Jauregi Txiki

Heriotza-data			Adina

1945-04-09			2017-11-20			72 urte

Biztanle-errolda 2017
ALTZO udalerriak 427 biztanle zituen 2017ko abenduaren 31n:
204 emakumezko eta 223 gizonezko.
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Lehiaketa
Hona hemen ale honi dagozkion galderak. Hartu patxada eta irakurri lasai-lasai. Pentsatu ondo, orria bete eta hartu parte. Aurtengoan ere 80 euroko bi sari dituzue zain, Tolosako Bilintx liburudendan nahi duzuena erosteko. Baina, hori bai,
erantzun guztiek zuzenak izan behar dute sarien zozketan sartzeko. Beraz, orria bete eta eraman udaletxera uztailaren
20rako. Ekin lanari!
IZEN-ABIZENAK_________________________________
HELBIDEA__________________________________TELEFONOA_________________

1- Zein da hegazti “etxekalte”?

11- Haurrek tirolinan jolastu zuten. Non?

2- Zeren antza du txantxangorriak puztutzen denean?

12- Zein hizki osatu genuen abenduaren 3an?

Txantxangorria
Kukua
Belea

Pelota
Meloia
Azeria

Larraitz
Baliarrain
Lizartza
A hizkia
U hizkia
S hizkia

3- Ze musika estiloa jarri zuen dj-ak? 		

13- Zenbat bertsolari izan ziren 2017ko
bertso-afarian?

4- Zenbat diru irabazi zuen Mielek?

14- Nortzuek interpretatu zuten “Brehme” pieza?

5- 2017 egunik bustienean, zenbat litro jaso ziren?

15- Euskararen etxeko erabilera 2016an?

6- Nor izendatu zuten alkate 1931ko udal-hauteskundeetan?

16- Noiz inauguratu zen frontoi berria?

Samba
Salsa
Kalejira

Hogeita hamar euro
Mila duro
Bost mila pezeta
66 litro
68 litro
70 litro

Jose Antonio Lizarribar
Jacinto Lizarribar
“Pello Txiki”

7- Zer simulatuko diote behiari?
larrean dabilela
esnerik ez duela
haurdunaldi bat

8- Zenbat gastatu zen jatetxea erosi eta txukuntzen?
465.000 €
400.000 €
427.000 €

2 bertsolari
3 bertsolari
6 bertsolari

Maixa eta trikitilariek
Maider eta Anek
Garikoitz eta Aitorrek
%72,1a
%77a
%93,6a

1967-12-30
1957-12-30
1968-12-30

17- Claudia Bach eta Maider Agirre bigarren. Zein
txapelketetan?
Berria txapelketa
Ataria txapelketa
Emakume Pilotari txapelketa

18- Kukua Afrikara doa. Zertara?
Bidaiatzera
Arrautzak jartzera
Beldarrak jatera

9- Zenbat haur jaio ziren 2017an?

19- Handia filmak Euskal Zinemaren saria jaso
zuen. Zein?

10- Zein harri-jasotzaile etorri ziren gurera?

20- Ze kartel itsatsiko du Oilaunek?

6 haur
5 haur
4 haur

Aimar Irigoien eta Mikel Lopetegi
Aimar Irigoien eta Iker Vicente
Aimar Irigoien eta Idoia Etxeberria

IRIZAR saria
CAF saria
AMPO saria

Handia pelikularen kartela
Otsabi wanted
Zibulioren kartela

