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Denboran eta erlojuan menpe daguan gi-
zarte baten bizi gara, Ainara. Beti pri-

xaka, askotan rutinan hatzaparretan jausten 
lagatzen dogu gure burua; baina bestalde, gu-
tako danok entzun eta errepikatu dogu milioi 
bat aldiz “carpe diem”, aprobetxatu 
momentua. Ez al dira kontrakuak?

Zenbat aldiz laga dotsagu gusto-
ko zeozer egittiari ‘hurrengo baten’ 
esanaz? Iraganan eta etorkizunan 
gatibu bihurtu gara eta ez dotsagu 
orainari, gaurko egunari, merezi 
daben garrantzia  guztixa emoten. 
Ondo dakigu 24 ordu nahikua dira-
la pertsona edo familixa baten mun-
dua hankaz gora jartzeko eta danori 
emoten dosku bildurra pentsatziak 
posible dala biharko egunik ez izatia. Horren 
aurrian reakzionau egin bihar da, baina ezin 
gara be bildurrez bizi, azkenian bil-
durrak gizakixa paralizatzen dabe-
lako eta bildur hori bera da rutinan 
amildegira botatzen gaittuana. As-
telehenetik barixakura robot batzuk 
gara, lanetik etxera, asteburua noiz 
helduko zain. Dinamika hori arris-
kutsua da, konturatu orduko egu-
nak, astiak, hilabetiak eta urtiak 
pasatu leizkelako!

Ainara, zuk dinozun moduan, egin 
edo ez egin artian, beti egin! Eta nere aitxi-
txak emoten zoskun gomendixua jarraittuta, 
ez damutu egindakuaz, egin bare lagatakuaz 
bakarrik! d

Egunerokotasunetik urteteko deia ekarri 
dostazu, Lorea, eta danok egitten dogu 

amets horrekin, baina pausua eman? Hori bes-
te gauza bat da. Aldaketiak, ziurgabetasuna 
sortzen dosku eta kikildu egitten gara.

Ez genduke hain erraz amore emon 
biharko, bizitzak emoten doskun 
aukeren aurrian ilusiñuakin jokatu 
biharko genduke, porrot egitteko bil-
durrik bare, izan be, zeinek sartu dos-
ku beldur hori? Suposatzen da, egun, 
inoiz baino gehixago ziurtasun zien-
tifikuetan bizi garala, bizitza guztiz 
antolatuta daukagula eta ixa edozein 
ezusteko konpontzeko gai garala. Ha-
lan da be, adituen arabera, gero eta 
estresatuago eta larrixago bizi gara. 

Dana aurreikusi eta planeatzeko biharra sen-
titzen dogu.

Aldiz, zuk diñozun moduan, bapa-
tian, plangintza hori pikutara eruan 
ahal daben edozer gertatu leike. 
Horregaittik, egonkortasun hori ez 
dogu serixoegi hartu bihar, pentsa-
tzen dogu segurtasuna emoten dos-
kula, baina gure desiretatik ezku-
tatzeko harresi bat da. Eta orduan 
zetarako? Hainbeste aurreikustiak, 
aurrez ikusitako bizitza bat bizi-
tzera eruaten gaittu eta behin ba-

karrik bizi danez, norberak bere modura bizi 
biharko leuke. Ze Lennonek esan zeban mo-
duan, bizitza planak egitten gauzen bittartian  
pasatzen da. d

Carpe Diem
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Ainara Osoro

Ze barri da munduan? - Bakotxa bizi dala bere moduan
Gotzon Garate, euskal atsotitza

Goguan hartzeko

1 ataiko berbak

AINARA OSOROLOREA DE CASTRO
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Aldizkari honek 
erakunde hauen 
dirulaguntza 
jasotzen du euskara 
bultzatzeko. 

Pil-pilean Kultura Elkarteak ez du bere gain hartzen aldizkariko 
esanen eta iritzien erantzunkizunik.

Irailaren 28ko Gobernu Batzordean kiroldegiko ku-
deaketarentzat plegu berriak onartu zituzten. Kiro-

letako Batzordean gai hau aurkeztu zenean eztabaida 
sakona eman zen. Kasu honetan, Udal Gobernua ba-
karrik geratu zen plegu berriak babesten. Oposizioko 
alderdi guztiok ez baikeunden ados proposaturikoa-
rekin.

Kudeaketa berri honek udaletxearentzat, gainkarga 
ekonomiko bat suposatuko du. Krisi garaian gauden 
hontan, ez dugu uste momenturik egokiena denik al-
daketa hauetarako.

Kudeaketaren kontua alde batera utziz, urriaren  
7ko plenoan gure taldeak gogor salatu zuen Udal Go-
bernuak gai honen aurrean izandako jarrera. Guretzat 
kiroldegiko pleguen onarpena inposaketa bat izan da. 
Adibide bezala, Itxaropena jubilatu etxeko tabernaren 
pleguak plenoan onartu ziren (11 zinegotziz osatua)  ki-
roldegikoak ordea Gobernu Batzordean (5 zinegotziz 
osatua). 

Urriaren 21ean eta 23an Udaletxeko saio aretoan 
bi bilera egin ziren. Lehena baserrietan energia 

berriztagarriak ezartzeko azterketen emaitzen berri 
emateko izan zen. Bigarrena aldiz 2009ko Gaztañerre 
Azoka antolatzeko bilera.

Zein izan zen  nire harridura! Nekazaritzako Ba-
tzorde buruak (Roke Akizu), ez zidala bilera hauen 
berri eman, eta ondorioz ez nintzen joan, hauen berri  
ez nuen eta.

Kiroldegiko 
pleguen 

inguruan

Roke Akizu 
Jaunari

Zein da jarrera honen arrazoia? Gobernu batzordea 
Ezker Abertzaleak eta Eusko Alkartasunak osatzen 
dutela, ez beste inork.

Inposaketa esaten dugu, zeren eta gutxiengotik, 
gehiengoari beraien nahia inposatzen digute. Nortzuk 
eta legealdi hasieran herri partaidetza, adostasuna 
etab. bezalako hitz politak erabiltzen zituztenek. Hitz 
polit ugari, baina hitz hutsak ikusi den bezala.

Lerro hauek idaztera behartuta ikusi gera, herriko 
hedabideek ez baitute gure taldeak udaletxeko plenoan 
egindako salaketaren berri eman. Zoritxarrez ez da 
berria.

SORALUZEKO EAJ/PNV UDAL TALDEA

PIL-PILEAN EUSKARA ELKARTEKO  
HELBIDE ELEKTRONIKO BERRIAK:

Elkarteko kontuetarako: koordinazioa@pilpilean.com
Aldizkariko kontuetarako: aldizkaria@pilpilean.com

Publizitate kontuetarako: publizitatea@pilpilean.com
Euskara kontuetarako: euskara@pilpilean.com

Plaentxia.com-eko kontuetarako:  
plaentxia@pilpilean.com

Benetan onartezina iruditzen zait batzorde buru- 
aren jarrera. Batzordeko kide izanda,  nekazaritza-
rekin zerikusia duten bileren berri ez ematea, hau  
al da denen artean gauzak egiteko daukan ideia?  
Mila esker Roke, jarraitu horrela.

IKER ALDAZABAL
(Nekazaritzako Batzordeko kidea)
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Bittor Trebiño,  
Juan Ramon Garai,  
Angel Catalán,  
Tere Guenetxea, 
Egoitz Unamuno, 
Leire Ginea,  
Ana Rosa Maiztegi, 
Maite Larrañaga  
eta Jon Iñarra.

3 fiua

Hitlerren Gobernuko propa-
ganda ministroa izan zen 

Goebbels-ek asmatu zuen esae-
ra: “askotan errepikatutako ge-
zurra, egi bihurtzen da”. Hori 
berori gertatu da Egunkaria-
rekin. Goardia Zibileko kapi-
tain batek itxi zuen Egunkaria  
2003ko otsailaren 20an, Egunka-
riak ETA finantzatzen zuela ar-
gudiatuz. Egunkaria itxi, zazpi 
lagun atxilotu, beraien ondasu-
nak bahitu…

Egunkariaren delitua: Euskal 
komunikabidegintza sustatzea. 
Del Olmo epaileak, sumarioa 
amaitu ondoren zera onartu zuen: 
“ezin da akreditatu Egunkariak 
ETA finantzatzen zuela”. Baina, 
hala ere, aurrera jarraitu zuen 
kasua artxibatu beharrean eta 
epaiketa gainean dago.

Sumarioan argi geratu da Egun-
karia ez dela ETA-ren finantza-
keta instrumentua, ez duela ETA 
babesten eta ez duela indarkeria 
sustatzen. ¿Orduan zertarako 
pantomima guzti hau?

Erdi aroan Inkisizioak emaku-
me bat sutan erretzeko nahikoa 
zen emakume bat eskuz seinala-
tzea eta “sorgin bat da” oihu egi-
tea. Dignidad y Justicia taldea-
rentzat euskeraz hitz egitea, ziu-
rrenik, deabruaren gauza da. 

Egunkaria libre! 
Epaiketarik ez!

bittartetik

Nerea Isasti

Goebbels eta Egunkaria

Zela sortu da taldia?
Udaletxiak taldia sortzeko 

deialdixa egin zeban uda aurre- 
tik eta guk, lelengo bileria egin 
genduan urriaren 5ian. Dane-
ra hiru bilera egin dittugu orain 
arte. Lelenguan, Intxorta 1937 
Kultur Elkarteko kide dan Juan 
Ramon Garai etorri zan, gu bai-
no lehenago memoria historikua  
berreskuratu daben herrixen  
esperientziak gurekin parteka-
tzera.

Zein da taldian helburua?
1936ko Gerra Zibilian Soralu-

zen eta soraluzetarrei gertatuta-
kuak ikertu eta berreskuratzia 
nahi dogu. Gertatu zan guztian 
inguruko ahalik eta argibide 
gehixen emotia. Egixa esateko 
motibaziño diferentiak dauzkan 
jentia batu da taldian baina ados-
tu dogu zer egin. Gertakizunak 
jaso eta historia bere osotasunian 
kontatzia.

Zegaittik nahi dozue historia 
kontatzia?

73 urte pasatu dira Gerra Zibi-
la amaittu zanetik eta bada ordua 
jakiteko zer gertatu zan gerran 
eta gerra osteko diktaduraren 
urtietan. Oin arte ez da posible 
izan. Gaur egun bizirik daren le-
kukuak gutxi dira eta darenak 
nahiko nagusixak. Adinekuen 
testigantzak jasotzia ezinbeste-
kua da egixa ezagutzeko.

Lan gogorra emoten dau. 
Zela antolatuko zarie?

Lan zaila da. Ez da erreza izan-
go baina lanerako gogotsu gare. 
Taldian perfil askotako jentia 
dago. Batzuk historialarixak dira 
eta beste batzuk senideren bat 

preso euki edo galdu zebenak. Mo-
mentuz, bi azpitalde sortu dittugu. 
Talde batek elkarrizketak egingo 
dittu eta beste taldiak artxibo eta 
dokumentuak aztertuko dittu.  
Garai hartako argazkixak batzia 
be oso garrantzitsua izango da. 
Herrixan daren aztarnak topatu  
eta inbentarixo bat egitia da beste 
lan bat.  Mendi gaineko trintxe-
ren zuluak eta sinbolo frankista 
batzuk oindio be bistan dira  
esaterako. Badago bai zer 
egina!

Zertan lagundu leike 
laguntzeko gogua  
daukanak?

Gure lan-taldian par-
te hartzeko atiak zabalik 
dare nahi dabenandako. Par-
te hartzeko modu asko dare; tal-
deko bileretara etorritta, datuak 
jakinarazitta, argazkixak emon-
da… Daguaneko argazki batzuk 
eta dokumentu batzuk eskuratu 
dittugu. Martitzenero 19:00etan 
Udaletxian egitten dogun bilerara  
etorri edo taldekideren baten- 
gana jo leike laguntzia nahi  
dabenak. d

Gertakizunak 

jaso eta historia 

bere osotasunian 

kontatzia da  

adostu  

doguna

(entzutekuak)))) )
Memoria Historikoa berreskuratzeko taldea
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4 zer berri

Misio taldeak Haitiko umeen 
aldeko postua ipiniko du

Gaztañerre azokara begira, misio taldeak 
etxean egindako gozokiez gain, tonbola 
antolatu du lehenengoz. Etxean egindako 
jantziekin apaindutako 50 panpina zozke-
tatuko dituzte. Kontzejupeko obrak direla 
eta Santa Ana Kirolak zegoen dendan ja-
rriko dute aurten postua. Bildutako dirua 
Haitiko Jacmelgo haurrentzako nutrizio 
zentrora bideratuko dute.

Udala herriko auzoekin  
bilduko da beraien  
premiak jakiteko 
Udal gobernu taldeak hainbat bilera 
egingo ditu herriko auzo bakoitzeko 
bizilagunekin tokian tokiko gabeziak 
eta udal zerbitzuen akatsak zuzendu 
eta premiak eta beharrak identifika-
tzeko.
Bilerak arratsaldeko  
19:00etan izango dira.

Lau atxilotu ustez Soraluzeko 
enpresa batean lapurtzeagatik 
Hilaren 23ko goizaldeko 4:30etan 
Ertzaintzak A-8 autopistatik N-634 
errepiderantz, Galdakaorantz zihoan 
furgoneta bat atzeman du eta bertan 
zihoazen lau lagunak atxilotu ditu, us-
tez Soraluzeko enpresa batean egin-
dako lapurreta leporatuta. Enpresa-
ren izena ez dute argitaratu.

Zirkulazioaren norabide 
aldaketak eguenetik 
aurrera

Udalak datorren eguenean, 
goizeko 10:00etatik aurrera 

herriko zirkulazioaren norabi-
deak aldatuko dituela jakinarazi 
du. Modu honetan, saihesbide be-
rriak norabide bakarra izango du, 
Eibar-Bergara norabidea. Balte-
gieta, Errabal eta Errekaldeko 
norabidea berriz Bergara-Eibar 

Udalak helarazitako 
mapa, norabide 
berriak zehaztuta.

Zortzi 
soraluzetarri 

omenaldia 
odol-emaileen 

batzarrean

Iragan domekan 
Elgetan ospatu 
zen batzarrean, 
debabarreneko 

odol emaleak 
omenduak izan 

ziren eta tartean 
zortzi soraluzetar: 

Elias de Castro, 
Santiago 

Dominguez, Itziar 
Gantxegi, Tomas 
Ramos, Josefina 

Tesouro, Rosa 
Zubizarreta, 

Mercedes 
Miguelez eta 

Itziar Ezenarro.

aldekoa izango da. Etxaburueta 
kaleko eta Estaziño kaleko bide-
gurutzeen artean bi noranzkoak 
mantenduko dira eta Udaletxetik 
Ezozibideko biribilgunerako gaur 
egungo noranzkoa aldatu egingo 
da (baita Gabolatseko zubikoa 
ere). Neurri honekin, saihesbi-
dean 150 aparkaleku berri sor-

tuko direla jakinarazi du 
eta horrela herrian apar-
kalekuekin dagoen ara-
zoa konpontzeko “pauso 
garrantzitsua” emango 
dela. Oposizioko alder-
diek euren ezadostasuna 
adierazi zuten orain hila-
bete batzuk. d

* Informazio gehiago 
Udaltzaingoan.

Arazoko lehenengo  
hamabostaldiko bilerak:

Azaroak 3 Sagarrerreka

Azaroak 5 Ezozibidea

Azaroak 9 Gabolats

Azaroak 11  
Kalebarren – Santa Ana – Olea
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Herriko zazpi baserritan 
energia berriztagarriak 
ezartzeko emaitzak 
aurkeztu dira

Urriaren 21ean Soraluzeko 
landa-guneetan energia be-

rriztagarriak sustatzeko ekime-
naren emaitzak aurkeztu ziren. 
Soraluzeko Udaletxeak Agenda 
21ean jasotzen diren konpromi-
soak betetzeko asmoz bultzatu 
dute. Helburua, landa guneetako 
biztanleriari erabakiak errazago 
hartzeko erreminta bat aurkez-
tea da, hain zuzen, Soraluzeko 
landa-guneetako etxebizitzetan 
eraginkortasun energetikoa eta 
energia berriztagarrien instala-
kuntzak burutzeko aukerak az-
tertzen dituen ikerketa bat eman 
zaie.

Instalazio fotoboltaikoak  
eta biomasadun galdarak

Ekimen pilotu honetan Sora-
luzeko zazpi baserrik hartu dute 
parte eta jarduerak planteatzeko 
orduan, ingurumen eta ekonomia 

Hilaren 21ean 
egindako 
aurkezpena.

5 zer berri

KZguneko azaroko ordutegia
Azaroa bitartean, Soraluzeko KZgu-
neak hilaren 5ean, 12an, 19an eta 26an 
irekiko ditu ateak arratsaldeko 16:00e-
tatik 20:00etara. Gogoratu, beste 
hainbat gauzen artean,  ONA txartela 
eskatu daitekeela bertan. Horretarako 
NAN eta Osakidetzako osasun txarte-
lak aurkeztu behar dira. Hainbat ikas-
taro ere eskainiko dituzte. Informazio 
gehiago, 943 75 30 45 telefonoan edo 
tutor.soraluze@kzgunea.net helbi-
dera mezu bat bidali.

Azaroaren 7an  
Ikasle Eguna Arrasaten
IAk antolatuta, “Badator Ikasle Egu-
na” lemapean, Ikasle Eguna egingo da 
Arrasaten azaroaren 7an. Antolatzai-
leek Soraluzeko ikasle eta gazteak gon-
bidatu nahi dituzte bertara. Kontzer-
tuetarako sarrerak Arrano tabernan 
daude salgai, 15 eurora. Herri bazka-
rirako sarrerak 7 euro balio du.
Kontzertuak:
DESKONTROL
KOP
ESNE BELTZA
ZEA MAYS
BESTE BAT
RADIO AFU
ARITZ SOUND SYSTEM 

Ikas-bidairako postua  
Gaztañerretan

DBHko laugarren mailako ikasleek, 
ikas-bidaia dela eta postua jarriko 
dute Gaztañarreko azokan. Bertan, 
sagardoa, ura, ardoa, tortila pintxoak 
eta txistorra pintxoak salduko dituzte 
besteak beste. Salmenta bakoitzeko, 
errifa bat banatuko da eta amaieran 
bizikleta bat zozketatuko dute.

irizpideak kontuan hartu dira. 
Hilaren 21ean emaitzak aurkez-
teaz gain ondorio nagusi batzuk 
aurreratu zituzten. Lehenik eta 
behin, energia sortzeko insta-
lazio fotoboltaikoak egiteko au-
kera nabarmendu zen. Bestalde, 
propanozko edo gasoliozko gal-
darak biomasadun galdarenga-
tik aldatzeko aukera aurreikusi 
zuten. Biomasa landare edo ani-
mali jatorria duen osagaiez osa-
tua dago. Besteak beste, egurra, 
zuhaixkak, basoko eta nekazari-
tzako hondakinak, inausketako 
hondakinez eta egurraren indus-
triak sorturiko azpiproduktuez 
osatuta dago. Datorren urtean, 
beste hamar baserriri eskaini-
ko zaie energia berriztagarriak 
ezartzeko proposamena. d
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6 euskararen arnasa

46 Plazentziatar Euskara ikasten

Aurtengo ikasturtean onddoak baino euskara ikasle gehiago da herrian. Guztira 46 plazentzia-
tarrek eman dute izena Soraluzeko euskaltegian eta HHIn. Euskaltegiko arduradunek aitortu 

digutenez, aspaldiko matrikulazio daturik altuenak dira eta “bereziki harrituta” eta “pozik” daude 
Soraluzen matrikulatu den jende kopuruarekin. Adin eta perfil guztietako jendea dago gainera. 
Jende nagusia, gaztea, bertakoak, etorkinak, ezer ez dakitenak, EGA atera nahi dutenak… Denak 
Euskara ikasten!

GAZTEÑERRE EGUNEAN AFARIA

Benetan txalotzekoa da egiten diharduten 
ahalegina! Orain euskaldunoi dagokigu zuei 
behar bezalako laguntza ematea euskaraz 
eginez. Hurrengo zita, azaroaren 16an 
izango da, Gaztañerre Egunean. Euskara 
ikasle eta euskaldun zaharrok afaria egingo 
dugu Ibai-Eder elkartean. Gaztaina erreak 
jan eta kantuan egingo dugu urtero moduan. 
Denok zaudete gonbidatuta.

AEKko ikasleak (Goizeko taldea)

AEKko ikasleak (Arratsaldeko taldea)

AEKko ikasleak (Bazkalosteko taldea)

HHIko ikasleak (Arratsaldeko taldea)

Bejondeizuela!!



2009-10-30

7 gaztiok

Zulotik 
begira

GaZTiOk

ARAZTEGIA
Urriaren 16an, lehenengo mailako ikas-

leak Azpeitiko Ibai Eder araztegira joan 
ginen. Lehenengo, ur zikina edangarri zelan 
bihurtzen zuten ikusi genuen. Kontrol gela-
ra sartu ondoren, ibilbidea erakutsi zigun 
Edurnek, araztegiko langileak. Araztegiko 
kontrol gelan ordenagailuak eta horrelakoak 
zeuden araztegia kontrolatzeko. Araztegian 
ur makina batek sortutako energia erabiltzen 
zuten. Bigarren fasean urari ozonoa botatzen 
zioten, guretzat kaltegarria den gasa. Errak-
tiboak nahasten zituzten eta ondoren ura de-
kantagailuetara joaten zen. Ostean, ozonoa 
botatzen zioten berriro eta gero filtratu egi-
ten zuten, zikinkeria aretan geratzen zela ikusi ge-
nuen. Bukaeran ura deposituetara eramaten zuten 
eta kloro pixka bat botatzen zioten. 

Hemendik irten ostean Badiolegi ur zikinen araztegi-
ra joan ginen. Bertan zikinkeria handia ikusi genuen 
eta oso usain txarra zegoen. Lehenengo plastikoak 
metalezko barra batzuen artean geratzen ziren, gero 
bueltak ematen zituen torloju moduko batzuetatik 

igotzen ziren eta azkenik,  orraziak ematen zuten 
makina batzuk, zikinkeria batu eta zinta batean za-
paldu ondoren, hodi batetik edukiontzi batera era-
maten zuten. Gero, olioak eta lokatza ikusi genituen. 
Olioa gainean geratzen zen eta lokatza azpian. Ure-
tan oxigenoa sartzen zuten eta bakterioek zikinkeria 
jaten zuten. Dekantagailuetara joaten zen eta hodi 
batetik beste dekantagailu batera. Han ura guztiz 
garbitzen zuten. Azkenik, ura errekara doa!
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Antzinatik datorren ospakizun eus-
kalduna da Gaztañerre Eguna. 

Animen egunetik, azaroaren 2tik, kon-
tatzen hasita bigarren astelehenean os-
patzen da eta ohiturak dioenaren ara-
bera, hildakoak omentzeko jaia hau. 
Gure aurretikoek etxeko sutondoan 
batu eta goxo-goxo zeudela hildako se-
nideak oroitzen zituzten gaztainak eta 
marraskiloak janez. Zergatik gaztainak 
eta marraskiloak? Udazkeneko ohiko 
jakiak direlako. Erraz topatu daitezke 
zuhaitzetik erori berri diren fruituak, 
baita euritara agertzen diren animaliok 
ere. Elikagai merke eta ugaria gure baz-
terretan. Gaur egun baina, beste zen-
tzu bat hartu du Gaztañerrek eta hilda-
koak omentzea baino, baserri mundua 
eta kalea hurreratzeko helburuarekin 
ospatzen da. Aurten, azaroaren 14ean 
XIV. artisau eta baserritar azoka egingo 
da eta bertan herriko baserritar eta ar-
tisauek beraien produktuak erakutsiko 
dituzte.

Baserritar gazteen topalekua
Gaztañerre Egunaren aitzakian, Azo-

ka ez ezik egitarau zabala antolatu dute. 
Herrian baserriak duen egoeraz jardu-
teko eta baserritar edo baserrizale gaz-
teek elkarren berri izateko topaketa an-
tolatu dute. Pixkaka nekazaritzari etor-
kizuna argitzeko eta baserritar gazteen 
arteko elkarlanak habian ipintzeko batuko dira. 
Nekazaritza ekologikoaz, produktuak merkatu-

Kolore bizi eta alaiak alde batera laga eta laranja eta gorriz jantzi ditu udazkenak gure 
inguruak. Udazkenarekin batera ospakizun bereziak datozela ohartarazten digute bazterretan 
jausi diren arantzadun oskolek: Gaztañerre Eguna ate joka dugula, horixe.

ratzeko eta gizarteratzeko moduez eta 
proiektu berriak hasteko oztopo eta au-
kerez hausnartzeko aukera izango dute 
azaroaren 7an, zapatuan, San Andresen 
batuko direnek.

Buruko zapia ipintzen  
eta taloak egiten ikasi

Azaroaren 11n Ane Albisu Ikerfolkeko 
kideak hitzaldia emango du “Gure jan-
tziak azken 100 urteotan: zer, noiz eta 
nola jantzi?” izenburupean eta bertan 
euskal jantziak dituen elementu guztien 
azalpen praktikoa emango du. Buruko 
zapia zela ipini daitekeen ere azalduko 
du. Bertaratuko direnei zapia eta abar-
kak eramateko gonbitea luzatzen die 
Anek.

Sasoi batean gure herrian hainbeste-
tan jaten ziren taloak egiten ikasteko 
aukera ere izango da azaroaren 12an. 
Horretan esperientzia handia duten 
AEKko kideek jardungo dute erakusten. 
Parte hartzeko Pil-pileanekin harrema-
netan jarri behar da. 

Egitaraua borobiltzeko, Gaztetxean 
bideo emanaldiak izango dira astean 
zehar; nekazaritzari lotutako doku-
mentalak eskainiko dituzte.

Gaztañerre Egunean bada lagunarte-
ko afaria egiteko ohitura duenik. Eus-
karaz ikasten dihardutenek Pil-pilean 

elkartekoekin izango dute kantu-afaria. Zaharren 
Egoitzan ere ospakizuna izango da aurten. d

Gaztañerre,  
baserritik geroz eta gertuago

“Hildakoak 

omentzeko 

jaia zen  

Gaztañerre”

d

“Azaroaren 

14an, XIV. 

artisau eta 

baserritar 

azoka  

egingo da”

d

“Baserrizale 

gazteek  

elkarren  

berri izateko 

topaketa  

antolatu 

dute”
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9 erreportaia

EGITARAUA
Azaroak 7: Herriko baserritar  
gazteen topaketa, San Andresen, 
10:30ean hasita.

Azaroak 11: Ane Albisuren hitzaldia, 
“Gure jantziak azken 100 urteotan: 
zer, noiz eta nola jantzi?”, kiroldegiko 
erakusketa gelan, 19:00etan.

Azaroak 12: Talo ikastaroa,  
Ibai-Eder elkartean, 19:00etan.

Azaroak 14: XIV. Gaztañerre Azoka.

Azaroak 16: Gaztañerre Eguna.

Noiz hasi zinan harixa egitten?
22 urtekin Iturbe-barrira ezkondu 

nintzan. Gure etxian ez zeguan hari-
xa egitteko ohitturarik, baina gizonan 
amak egitten eban eta nik be ikasi ne-
ban. Harek makiniakin ez, eskuan egi- 
tten eban, txabilia kolkuan sartuta.

Ilia zeuk ebaten zontsen ardixeri?
Ez, nere gizonak zaintzen zittuan ar-

dixak eta ilia ebaten be berak jarduten 
eban. Eskuz mozten zotsen eta gerora 
makinia ekarri genduan. 

Eta gero zer?
Ardixeri ilia ebagi ostian, ilerik one-

nak apartau, ur hotzetan ipini beratzen 
eta gero azkan bertan garbitzen ginuan, 
jaboirik eta ezer erabili bare. Eguzki- 
ttan sikatu ostian, eskuz harrotu bihar izeten da. 
Artilia ona bada segiduan kardatzen da. Kardatu eta 
gero, harixa egitteko makiniakin aldiko pixkat egi- 
tten neban neguan.

Harixa saldu be egitten zenduan?
Bai. Artilia saldu egitten neban eta nik egindako 

galtzak be bai. Eibarrera eruaten nittuan galtzak, 
Elorrio dendara, han saldu zeixezen. 

Zertzuk egitten zenduzen harixakin?
Beste batzuk gauza asko egitten zittuen baina 

nik galtzia eta galtzia. Lehen abarkia erabiltzen 
zan eta harendako bihar izeten zian.

Gaztaia be egingo zenduen ba.
Bai, egin eta saldu! Jesus… zenbat lekutara. Ei-

barko plazan postua euki genduan eta han gaztaia, 
esnia, maiukixak eta danetik saltzen genduan. El-
goibarrera be juaten nintzan domeka goizetan eta 

ilaria eukitzen neban nik, gaur ez dago 
holakorik! Zumarragatik be urtietan 
etorri izan jakuz etxera gaztaittara, 
pentsau!

Lan zaila da harixa egittia?
Zaila ez baina ikasi egin bihar. Harixa 

egin biha da pausuan konpasian eskua 
eruanda, eta horixe izeten da zailena. 
Behin ikasittakuan, bizi osorako gera-
tzen da.

Gaiz aldatuta, Gaztañerre Eguna  
ospatzen zenduen?

Gaur egun izaten dan eguna bera ez, 
baina sasoia zanian afaltzeko gaztaina 
egosixak eta esnia izaten zian, ez oingo 
moduko aukerarik. Beste batzuetan, sa-

soia genkanian, lagun kuadrillia batu Ezozin eta 
gaztañerre jana askotan! d

“Pausuan 

konpasian  

eskua  

eruatia  

da zailena”
d

“Nik galtzia 

eta galtzia 

egitten 

neban”

Jesusa maiztegi gallastegi

Ardiaren iletik galtza beroak

Ez da izango Gaztañerre Azokan baina 
makinatxo bat periatan ibilitakoa da 
Iturbe-barriko Jesusa Maiztegi artilezko 
galtzak eta etxeko produktuak saltzen. 
81 urte ditu, eta artilearekin haria egiten 
orduak eta orduak egindakoa da.
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Ez genuen pentsatzen etxetik hain gertu ho-
rrelako toki polit eta baketsua geneukanik. 

Gainera, bertan, gauza desberdin asko egin eta 
ikasteko aukera paregabea izan dugu.
Astelehen goizean heldu eta asentatu ondoren 
jarduera desberdinei ekin genien:
Goikola baserrian gazta nola egiten duten ikus-
teko aukera izan genuen. Oso gazta ona egiten 
dute, “Idiazabal” delakoa. 
Uraren tailerra ere egin genuen eta benetan in-
teresgarria izan zen ingurua nola kutsatzen den 
guk geuk ikertu eta aztertzea. Benetan izan zen 
polita. 
Landareen azterketatxo bat ere egin genuen eta 
hauei buruz ere, beste zertxobait ikasita etorri 
ginen. 
Gauean, ilun-ilun zegoenean, linternak hartu eta 
gautxorien soinu desberdinak entzutera abiatu gi-
nen, a zelako beldurra pasa zuten batzuk!
Talo goxo-goxoa ere guk egin eta hamarretakoan 
jateko aukera izan genuen. Baina hau egin ahal 
izateko, hemen dagoen errotan artoa irin bihurtu 
genuen. 

Aurten, hirugarren mailakoon irteera  
ia ezagutu ere egiten ez genuen paraje  
batera izan da: Lasturrera.

Batzuk bolo eta pilotan jarduten zuten bitartean, 
beste batzuk, ehunak egiten ikasi genuen eta gau-
za politak egin genituen. 

Begira ezazue zenbat gauza egin eta ikasi ditugun 
pare bat egunean. Benetan ondo pasatu dugu. 
Ah! Gauzatxo bat jakin ezazue: larunbat arratsal-
detan, bertako zezen plazan, zezenak ateratzen 
dituztela eta demaseko giroa egoten omen da. 
Animatu eta etxekoekin etor zaitezte!
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kizu, 6 urte

G
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ne Plata, 6 urte

Markel Oregi, 6 urte

Ezozi Akizu, 6 urte

Zer da gehixen gustatzen jatzuna?

Ni Artega basarrixan bizi 
naiz eta asko gustatzen 
jata. Animalixak 
daukaguz eta asko 
gainera! 3 asto, perikito 
bat, eta txakurra. Oin 
ortua gertatzen gabiz 
eta beste asto bat be 
ekarriko dogu.

Iraola-Etxeberri basarrixan 
bizi naiz eta animalixekin 
jolastia asko gustatzen 
jata. Gainera,  jostailuekin 
jolasteko leku asko 
daukagu! Guk, behixak, 
ardixak, oilarra, untxixak, 
katuak eta indioilarra 
daukaguz.

Ni kalian bizi naiz eta 
baserrixa gustatzen 

jatan arren, nahixago dot 
kalian bizitzia. Ibiltzia ez 

jata asko gustatzen eta 
basarrixan bizi ezkero, 

asko ibili bihar da! Bestela, 
baserrittik, txakurrak 

eukitzia da gehixen 
gustatzen jatana.

Bai, ni Arteaga basarrixan 
bizi naiz eta kalian 

bizitzia baino nahixago 
dot basarrixan bizitzia. 
Bertan kalian ez daren 

animalixak daukaguz 
eta leku asko daukagu 

jolasteko. Gainera, kalian 
daguan zaratia ez daukagu 

basarrixan.

Basarrixan biziko zinake?

txiki

tXistea

10 ugaraxo
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Bi monja 
Bi monja doaz motorrean eta inork pasatzea 
lortzen ez duen kurba arriskutsua garbi-garbi, 
zast, pasatzen dute. Beste aldean ertzainak 
daude eta esan diete:  
—Nola lortu duzue kurba hori pasatzea?  
   Eta monja batek:  
—Jesus gurekin dago eta.  
—Beno ba, orduan multa motorrean  
   hiru joateagatik.
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zer iristen Dotsazu?
Arane kiroldegixak kudeaketa barrixa izango dau. Oin arte barne kudeaketian 
arduria enpresa pribatu baten eskuetan egon da. Hemendik gutxira, udal gobernuan 
proposamenan arabera, udaleko kirol teknikarixa arduratuko da bertako kudeaketiaz. 
Udalak, kiroldegiko zerbitzuen zeharkako kudeaketia esleitzeko deialdixa egin dau.

Kiroldegixan kudeaketia publikua ala 
pribatua izan bihar da?

12 kale inkesta

Jokin etXaniz
Komertziala

enkarna arrizabalaga
Etxekoandria

Josune Casares
Sekzio arduraduna

JoXean iñurrieta
Funtzionarixua

Neretzat publikua izan 
biharko litzake ber-

tako kudeaketia eta ganoraz 
egittia, noski! Udalak begi-
rale lanak egittia ondo ikus-
ten dot, guretzat hobe danaz 
arduratuko dira eta! Beraen 
gestinuaz fidatzen naiz.

Alde batetik kirolde-
gixa enpresa pribatu 

baten eskuetan egotia ona 
dala ikusten dot, modu ho-
rretan, udalak kontratatu-
tako enpresian kudeaketan 
muturra sartu leikelako. 
Baina publikua izatia zu-
zenagua da eta egixa esan, 
ez dakit zer dan hobia!

Nik kiroldegiko kudea-
ketia publikua izatia 

nahixago dot. Udalan eskue-
tan egonda, herrixari gehi-
xen ardura dotsazen kon-
tuak landuko dittu eta!

Ni ganorazkua eta gar-
bixa dan kudeake-

ta baten alde nago, gestino 
garbixa eta kontuak klaru 
eruango dittuanan alde. 
Gero denporiak esango dau 
zein dan hobia, baina hau 
kiroldegixan erabiltzailiak 
esan biharko dabe.

k
o

m
ik

iX
a

Hamen datuaz barriro baba 
horrek! Gaztañerre baino, 
baba jan eguna emoten jok! 
Oin be protagonismua la-

purtu joskuek.

Ba nik, beroki bare beti pa-
satzen juat kriston hotza 

Gaztañerren.

Kar, kar. Ez hadi kezkatu. 
Eurak sakramentuak  

eukiko jittuek, baina guk 
gure sauna propixua  
jaukagu...danbolina!

Ze...oin ya 
eztakak  

hotzik ala?
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13 kultura

Arturo Andraderen  
eskulturak Oreka Art aretoan
Arturo Andrade (Allariz, 1956), 
artista polifazetikoaren eskulturak 
Oreka Art aretoan ikusi daitezke 
azaroaren 1era arte. Margolaria eta 
eskultorea izateaz gain, buztina lan-
tzen eta luthergintzan ere aditua da. 
Munduko erakustareto entzutetsue-
netan eduki ditu bere lanak ikusgai, 
besteak beste, Tokyoko Ginza Towa 
Gallery-n. Astelehenetik barixakura 
18:30etik 20:30era; zapatu eta do-
meketan, 12:00etatik 14:00etara.

Gaztañerreko babajanerako 
txartelak salgai
Azaroaren 14ko Gaztañerre azoka 
eguneko babajanerako txartelak salgai 
daude. Menuan, babak sakramentuekin, 
edana, postrea eta kafea sartzen dira. 
Azaroaren 9a baino lehen erosten due-
nak 8 euro ordainduko ditu, ondoren 10 
euro. Umeek 5 euro. Iratxo goxodenda, 
Gila, Arrano eta Gaztelupe tabernetean 
eta Pil-pileanen eskuratu daitezke. 

Itxaropenak Extremadurara 
irteera egingo du
Itxaropena jubilatuen elkarteak 
Extremadurara irteera egingo du 
azaroaren 8an. Guztira zazpi egun 
egongo dira bertan eta besteak 
beste, Guadalupe, Caceres, Trujillo, 
Yusteko monasterioa, Merida eta 
Plasencia ikusiko dituzte. Prezioa 
325 euroko da, kostu guztiak barne. 
Izena emateko, Itxaropena elkarte-
ko batzordera jo behar da.

Herri dantzak ikasteko 
eskolak izango dira  
ekainera bitartean
Kalejira batekin zabalduko 

dute berria herrian dantza 
taldekoek gaur iluntzeko 7etan. 
Azaroan hasi eta ekainera bitar-
tean dantza ikastaroak eskaini-
ko ditu Urrats Dantza Taldeak. 
Plaza dantzak erakutsiko dituz-
te, azken urte bietako bideari ja-
rraituta. “Ikasteko eta dantza-
rako gogoz daudenak asko dira 
herrian eta dantzaz gozatzeko 
aukera eman nahi diegu guztiei, 
dantzan ezer gutxi dakien horri 
ere bai”, diote antolatzaileek. 

Polkak, jotak eta gehiago
Euskal Herriko erromeria eta 
jaietan gehien dantzatzen dire-
nak ikasteko aukera izango da 
ikastarootan; fandagoa eta arin
-arina (hasiberrientzat eta hobe-
tu nahi dutenentzat), Ipar Euskal 
Herritik zabalduz datozen pol-
kak, Nafarroako jotak, zortzi-
koa eta beste asko. Astean ordu 
eta erdiko saioa egingo dute; or-
dutegiak parte hartuko dutenen 
arabera ipiniko dituzte.
Izena eman nahi dutenek  
urratsdantza@gmail.com-era 
idatz dezakete, 943 75 13 04 zen-
bakira deitu edo dantza taldeko 
kideren batengana jo.

2009ko  
Erromerixa Eguna.

Umeen dantza eskolak  
barixakuetan
Barixaku arratsaldeetan izan-
go dira ume eta gaztetxoentzako 
dantza eskolak. Ordutegia hona-
koa izango da:

16:45 – 17:15:
6-7 urteko hasiberriak
17:15 – 18:00:
8-9 urteko neskak
18:00 – 18:45:
10 urtetik gorako neskak
18:45 – 19:30:
8 urtetik aurrerako mutilak

d
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EMAITZAK

Futbola

Eibartarrak - Sora (Erreg.) 1 - 2
Sora (kad) - Mutriku txiki 5 - 0
Urola - Sora (Jub) 1 - 1
Sora (Erreg) - Anaitasuna 0 - 3
Anaitasuna - Sora (Kad) 8 - 2
Sora (Jub) - Amaika bat 2 - 10

pelota

Del Rey - Goñi III  22
Olazabal - Laskurain  19

AGENDA

Futbola

Zapatua 31 18:30ean Mintxetan
Elgoibar - Sora (Erreg.)

Zapatua 31 11:00etan Estala
Sora (Kad.) - Lagun Onak

Domeka 1 15:30ean Unben
Urki - Sora (Jub.)

Joseba Garciak ezin izan 
zuen Urrakira igoeran 
konpetitu

Herriko atletak Donostian, 
Hondarribin eta Katalunian

Guztira 2.847 lagun batu zi-
ren urriaren 18an Donos-

tiako 15 kilometroko lasterketa-
ren XII. edizioan parte hartzeko. 
Iñaki Ruiz soraluzetarrak lehiatu 
zuen bertan eta 00:56:39ko den-
bora behar izan zuen helmugara 
iristeko.
Andoni Calles eta  
Iñaki Ruiz Katalunian 
Urriaren 24an egin zen Trail Se-
rra de Montsant lasterketa Cor-

nudella de Montsant herri katala-
nean. 32 kilometroko lasterketan 
Iñaki Ruizek eta Andoni Callesek 
hamargarren eta hamaikagarren 
postuak lortu zituzten hurrenez 
hurren. Iñaki 3:54:33ko denboran 
iritsi zen helmugara eta Ando-
nik 3:54:35tan egin zuen ibilbide 
osoa. d

Hilaren 25ean automobilis-
moko Euskadiko Mendi 

Txapelketa egin zuten Urrakin. 
Bertan parte hartu behar zuen 
Joseba Garcia gidari soraluze-
tarrak. Urrakikoa txapelketako 
azken proba izan zen eta tama-
lez, arazo mekaniko batek ez zion 
lasterketa hasten laga Garciari. 
Iñigo Martinez izan zen igoera-
ren irabazlea. Euskadiko Mendi 
Txapelketaren irabazlea Aitor 
Zabaleta izan da eta Joseba Gar-
ciak bederatzigarren amaitu du. 
d

Mendi taldekoen 
bazkide eguna

Urriaren 25ean 
mendi taldeak 
aurtengo azken 
mendi irteera egin 
zuen. Bazkide 
egunak ehun 
pertsona inguru bildu 
zituen. Txurrukatik 
mendi itzulia egin 
ondoren, San Andres 
auzoan babajana 
egin zuten. Bazkal 
aurretik, bazkide 
gazteenei opariak 
banatu zitzaizkien. 

Antxintxika Krosa
Zapatua 31, arratsaldeko 
17:00etan Plaza Zaharretik

Karakatera igoera
Morkaiko Mendi Elkarteak 
Karakatera igoera antolatu du.

Irteera goizko 11:00etan, 
izen-ematea doakoa.

Ibilbidea ez da markaturik 
egongo.
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Zorionak Ximun!
Muxu handi eta bero bat
etxeko guztion partez!

Nerea Martin Arizaga
Azaroaren 9an 13 urte!
Zorionak eta muxu handi 
bat etxekoen partez!

Zorionak Joni!!
Urriaren 29an urtiak 
betetzen dittuzulako... 
Muxu erraldoi bat
zure lagunen partez!!

zorion agurrak

Mirari Perez Unamuno
Urriaren 30ean 10 urte!
Zorionak etxekoen partez,
bereziki Aimarren partez!

Zorionak Oier!!  
Urrian 22xan, 18 urte egin dozuz!
Wii eta abarrak albo batera laga 
eta juerga edar batekin ospatu! 
Txokolatezko muxu haundi bat 
etxekuen partez!

Josu eta Alberto
Irailaren 21ean eta 
urriaren 26an
urteak betetzen 
dituzuelako!
Muxu handi bat 
etxeko guztion 
partez!

1959an jaiotakoen bazkaria giro ederrean 
ospatu zuten euren 50. urtebetetzea. Plaza 
Barrian jendetza bildu zen zapatuan. Talde 
argazkia atera ostean txurrukara igo ziren 
bazkaltzera.

lehiaketa aurreko aleko erantzuna

Irabazlea: Roberto Retolaza

Magdalena Lopez, 
Gila tabernako langilia da pasa dan aleko 
argazkixan agertzen zan soraluzetarra.

deitu 943 75 13 04 edo e-mail bat bidali ezazu aldizkaria@pilpilean.com

hildakoak
Nestor Alberdi egAñA

MAri luz bAdiolA Alberdi

Jesus MAri JAuregi gAbiloNdo

Zein ageri 

da argazki 

honetan?

Saria:
Txurrukan aurrez gertatutako  
janarixetan gastatzeko 30 €
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argazki zaharra

Merzedarien ikastetxeko azkenengo ikasliak

16 harpasuak
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Paco Ucin artolazabal

i. urteurreNA 
2008ko urriAreN 15eAN JoAN zeN.

Maria anjeles elizbUrU larreategi
“Marian”

urriAreN 17AN hil zeN, 56 urte zituelA.
goiAN bego.

etxekook bihotzez eskertu NAhi dizuegu

eguN hAuetAN gure doluAN lAguNtzA etA

elkArtAsuNA eMAN diguzueN guztiori.

Urtebete pasa den arren gogoan ditugu oraindik,  
zure umorea eta irribarrea.

Zu joan izanak ez du gu zutaz ahaztu garenik esan 
nahi. Gaizki egon arren, barre egin eta poza ekar-
tzen zenuen gure artean. Jaio nintzenetik zurekin 
ondo konpondu naiz eta ez nuen inoiz bukatzerik nahi  
baina horrelakoa da bizitza eta ezin dugu ezer egin… 
Eskerrik asko izeko benetan! Maitte zaittut!

Aitor

Argazki hau 1972 urtekua da eta bertan ager-
tzen diran neska-mutikuak Merzedarietako 

ikastetxian egon ziran azkenengo ikasliak dira. 
Gaur egunian Errabal kalian daguan parkian eta-
rata dago argazkixa. Ikasliak eurak eskolan eskuz 
egindako mozorruekin agertzen dira erretratu ho-
netan, Sor Nieves Lengaran irakasliak gidatutako 
gelakidiak danak. d

Irakaslia: 
Sor Nieves Lengaran

Behian: 
Arrate Txurruka, Arantza Txurruka, Mertxe Ga-
larraga, Charo Aristi, Idoia Aldazabal, Gemma 
Ansola, Magdalena Lopez, Charo Matias, Izaskun 
Alberdi.

Goian:
Cecilia Astiazaran, Felipe Oregui, Alberto Al-
berdi, Jose Ramon Perez †, Jose Fernando Garate, 
Ramon Elizgaray, Alberto Goenaga, Rafa Gallas-
tegi, Agustin Dueñas, Juan Mari Arizaga, Guiller-
mo Galarraga, Antxon Uriarte †, Alberto Bengoa, 
Carlos Puga, Jose Ignacio Nuñez, Ana Gallastegi, 
Mari Carmen Pocela.



Azaroan Joan Mari Torrealdai, Iñaki 
Uria, Xabier Oleaga, Txema Azurmendi 
eta Martxelo Otamendi epaituak izango 
dira. Bost akusatuek hamabi urtetik 
hamalau urte bitarteko espetxe zigor 
eskaerei egin beharko diete aurre.

ZAKU BEREAN

Zakua uler dezake 
bakoitzak bere gisara 
gure hau emana dugu 
euskal nahiz herrigintzara. 
Epaiketaren atetan 
aurkitu gintezke iada... 
izenak hamabi dira, 
baina epaitu ilara. 

Gu ere sar baikintezke 
akusatuen pilara 
ozen esango dizugu 
epailea, entzun hara: 
“Zaku hortan egotea 
delitua baldin bada... 
gu’re gaizkile gaituzu 
zaku berekoak gara”.

Andoni Egaña

NON? 
• Iratxo goxodendan

• Pil-pilean euskara  
   elkarteko egoitzan 

• Udaletxean

PREZIOA:
3 euro (Pil-pilean euskara elkarteko 
bazkideek doan jasoko dute)

Gaztañerretan 

Pil-pilean 

euskara 

elkartearen 

postuan egongo 

dira salgai!

(doinua: Habanera)

Soraluzeko aditzen liburuxka salgai!




