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Asteburu ona pasatu dok? Bajakixat pe-
lotako finalian egon hintzala. Kabroia! 

Lehenengo ilaran gainera! 
Ni etxe inguruan ibili nok ba. Barixaku 

gabian “Ate joka!” antzerkixa ikustera juan 
nintzuan, zinera. Banajaukan gogua euske-
razko antzerki-lan bat ikusteko 
beste plazentziatar mordo batekin 
batera. Egixa dok ez daguala be-
saulki koltxoidunik baina ni gertu 
najauan etxetik neure kanpineko 
aulkixa eruateko be.

Edarra izan zuan, aspaldiko par-
tez herritar pila galanta elkarren 
onduan ikustia zine barruan, ba-
rrez eta txaloka. Oin urte batzuk “Maritxu 
nora zoaz!” etorri zanekua najaukan goguan. 
Egixa esateko ziniakin emozionauta najauan 
eta najaok. Iluntasuna eta ixiltasuna auke-
ran daukan lokal horrek gauza be-
rri asko antolatzeko aukeria dakar 
eta garrantzitsuagua dana, “herri-
xa” bertan batzeko aukeria emon-
go jok. 

Kulturgilien koordinazio eta 
komunikaziñorako “Kulturaren 
Mahaixa” sortu juek/ juau. Espe-
rantzia jakat mahai horretan jente 
asko jarriko dala (hango, hemengo, lehengo 
eta oingo) eta pauso senduak emongo dittugu-
la, kulturgile eta herrittarren ekinarekin eta 
Udalan laguntzarekin, bihar dan zabaltasun, 
ganora eta indarrakin...
Hik ze diñok artista? Seguru ez haguala hain 
optimista... d

Ziniaz ze kontauko 
dostat ba? Pozik 
najaok neu be, 
bazan ordua!

Aritz Arizaga

Egixa esateko 
ziniakin 

emozionauta 
najauan eta najaok

Egoitz Unamuno

“Ederra eta galanta, ona eta aberatsa biak leku baten nekez da billatzen”
Gotzon Garate, Euskal Atsotitzak

Goguan hartzeko

Tok, Tok! kulTura aTe joka

Eguerdi on!
Asteburu dotoria euki juat. Lau egun 

jai, ezingo nok kejau. Mendira juatekuak izan 
ginttuan, baina azkenerako egualdixak ez 
juan bape lagundu. Donostiako Atano III.ian 
lau t’erdiko txapelketako final dotoria ikusten 

izan nintzan. Edarra Gonzalezek 
emon eban ikuskizuna! Irujok ez 
irabazi, eta ni pozik! Iparralderat 
eramandako lelengo lau t’erdiko 
txapela. Asteburu konpleto doto-
ria izan dok!

Ziniaz ze kontauko dostat ba?  
Pozik najaok neu be, bazan or-
dua! 

Barixaku gabian ni be izan nintzuan han, 
eta barre egitteko aukeria egon zuan Goenka-
leko aktore famoso horren kontura, bai jauna! 
Bertaratu giñanok, bai zine berrixa ikustera, 

bai antzerkixaz gozatzera, ederto 
pasatzeko aukeria eduki giñuan. 
Nik ez juat “Maritxu nora zoaz!” 
horren akordurik. Asko jota, “Ti-
tanic” pelikulia ikustiana eta mu-
sika eskolako kontzerturen batena 
edo. 

Zinia zabaldu juek, baina oin 
hori bete egin bihar dok. Etxuau 

hutsik jauan zinerik nahi, ze hortarako ezebe-
za hobe. Jentia bertara gerturatzeko, ganoraz-
ko ekintzak antolatu biharko jittuek. Bajaok 
egitteko lanik!

Amaitzeko, tarte hau aprobetxau bihar juat 
jentia animatzeko zine berrixa ezagutzera, 
bertan, tokatzen danaz gozatzera eta aipatu-
tako mahai-inguru hortan parte hartzeko.
Gabon onak pasatu danok! d

1 ataiko berbak

ARITZ ARIZAGAEGOITZ UNAMUNO
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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.

Azken urteetako erasorik bortitzenetakoa sufritu  
dugu Segiko militanteok, gure 32 kide espetxe-

ratu , beste batzuen bila joan eta dozenaka miaketa 
burutu dituzte. Azken urteetan hamar operaziotan 
87 gazte atxilotu, 40 gazte torturatu eta 62 espetxe-
ratuak izan dira gure kontra eraman duten dinami-
ka errepresiboen ondorioz. Kolpatu dituzten ehunka 
gazte borrokalariak ahaztu gabe.

Ez da euskal gazteriak pairatzen duen lehenengo 
erasoa, nahiz eta min ematen diguten, argi izan behar 
dugu independentziaren alde lanean jarraitzea dela 
erantzunik onena. Atxilotuak, torturatuak, espetxe-
ratuak eta terroristatzat izendatzen gaituzten arren 
ezin izango gaituzte beldurtu, ez dugulako ezer gal-
tzeko eta Euskal Herria irabaztera goazelako. 

Orain Segi-koak izatea da gure delitua, terroris-
tak? Non daude armak terroristak izateko: D3M-ko 
zerrendetan aurkeztea, manifestazio baten aurreal-
dean joatea, pintadak egitea, eskuorriak banatzea, 
presoei babesa ematea, jaietan Segi-ko txosnan txan-
da egitea, kartelak eta pegatinak pegatzea… Hauek 
dira terrorista izendatzeko eta inkomunikatzeko 
arrazoiak.

2003ko otsaila eta 2005eko maiatza bitar-
tean 116 euskal herritar atxilotu zituz-

ten, Soraluzeko Regina Maiztegi eta Eibarko Mikel 
Garaiondo bailarako herritarrak kasu. Abenduaren 
9tik Madrilen epaitzen ari diren beste 11 euskaldu-
nekin batera.     

Frankismo garaietan bezala, ideia eta jardute poli-
tiko publiko hutsagatik euskal herritarrak jazartuak 
dira. 1998. urtetik hona erasoaldi ugari eta larriak 
burutu dira Madrilgo Auzitegi Nazionalaren esku-
tik. Euskal Herriko hainbat antolakunde politikoen 
ilegalizazioek, makro operazio eta sarekadek, komu-
nikabideen itxierek, ekitaldi zein manifestaldien de-
bekuek… agerian uzten dute  Espainiar Estatuaren 
izaera ez demokratikoa. 

Disidentzia politikoaren aurka denak balio duen 
garaiotan, Auzitegi Nazionala da Espainiak azken 
urteetan erabili duen zapalkuntza tresna nagusie-
tako bat. Arrazoien aurrean entzungor egiten duen 
gerra tribunal hau baita,  inolako frogarik gabe, eus-
kal herritarrak atxilotu, torturatu eta urte luzeeta-
ra kondenatu ahal izateko fartsari forma juridikoa 

Gogor salatu nahi ditugu inkomunikazio egoeran 
gazteek salatutako torturak: Plastikozko poltsa bu-
ruan jarri arnasarik gabe gelditu arte, etengabeko 
kolpeak, presio psikologikoak, pistola buruan jarriz 
edo xiringa bat sartuz, drogatzeko mehatxuak egin, 
ariketa fisikoak egitera behartu… Emakumeen ka-
suan berriz, kuleroetan utzi, gerritik gorako ukituak, 
muxuak, heriotza eta bortxaketa simulazioak… 

Gertuko zein urruneko komunikabideek, bertsio 
ofiziala indartzeko asmaturiko gezurrak publika-
tzen dituzten bitartean, alderdi politikoetako or-
dezkariek zilegi ikusten dituzte Moncloak diseina-
turiko muntaia polizialak, baita torturaren erabilera 
ere. Guzti honen arduradunak Soraluzeko udalean 
duen ordezkariarentzat inkomunikazio aldian jasa-
ten duten tratu lazgarria baino larriagoa da norbere 
etxepean egoera hori salatzeko egindako margoketak 
aurkitzea.

30 urtean ezin izan duzue eta ezin izango duzue 
euskal gazteria gelditu!

SORALUZEKO SEGI

ematen dion tresna errepresiboa. Auzitegi Nazionala 
da egun Euskal Herrian ezarria zaigun salbuespen 
egoeraren irudirik gordinenetakoa. 

Espainia etenik gabe errepresioaren azeleragailua 
zapaltzen arin den honetan, inoiz baino beharrez-
koagoa da  euskal herritarrok gure eskubide indi-
bidual eta kolektiboen defentsan errepresioaren au-
rrean tinko agertzea. Aski da! ozen esateko garaia 
da. Estrategia anker honen  arduradun nagusi diren 
Ares, Rubalcaba eta enparauek jakin dezatela herri 
bat dutela parean. 

Ekimenak:
-Abenduak 12 Manifa 19:30ean Plaza Barrittik
-Abenduak 14 Autobusa Madrilera
-Abenduak 17 Epaiketa amaiera
Batzar informatiboa 19:30ean Plazan   
Epaiketa politikorik ez! Torturarik ez! Auzitegi 

Nazionala itxi!

SORALUZEKO AMNISTIAREN  
ALDEKO MUGIMENDUA
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Batxillergua bukatu dot 
eta unibersidadera begira 

jarri naiz, gustatzen jatazen 
karrerren nundik norakuak 
inbestigatu eta ikastera nora 
jungo naizen pentsatzen ipini. 
Hasiera batian garbi neukan 
Gasteizera juango nintzala 
ikastera, baina hor hasi ziran 
nere planak pixkat aldatzen. 
Nik banekixan batxillerguan 
ez nebala demaseko mailia 
emon eta unibersidadian sar-
tzeko notak ikustian kontura-
tu nintzan nahi nebana egitteko 
nere aukera bakarra kanpora 
juatia zala. LEON KAPITAL. 
Begiratzen ibili eta gero au-
kerarik onena Euskal Herritik 
Leoneraiñoko bidia egittia zala 
konturatu nintzan eta pare bat 
buelta emon eta gero erabakixa 
hartu neban: Abenturara. Pa-
satu dira hiru hillabete kapita-
lian gora eta behera nabilenetik 
eta egixa esan merezi izan dau 
hona etortziak. Nahiz eta egixa 
dan Plaentxiako lagunak, fami-
lixia, Plaentxia bera eta beste 
gauza asko faltan botatzen di-
rala. Baina bueno, hala eta be, 
penak alde batera lagata, auke-
ria euki ezkerio maletia egin eta 
animatu bizitzako abenturarik 
onenetarikua izango dana has-
tera.

bittartetik

Alberto Ramirez 49 urteko 
sevillarra da. 1962. urtian 

etorri zan gurasuekin batera 
Plazentziara bizi izatera eta or-
dutik bizi da herrixan. Hagin 
protesikua da ofizioz, baina ar-
tistia afiziñoz. Otsailian zabal-
du zeban Gabolats kaleko Oreka 
Art aretua.

Artiakiko zaletasuna noiztik 
eta nundik datorkizu?

Jaio nintzanetik dakat artia-
kiko sen berezi bat. 5 edo 6 ur-
tekin egin neban nere lehen ar-
telana eta urtiekin artia mait-
tatzen eta errespetatzen ikasi 
dot, nere abileziak garatziakin 
batera. 

Zer lantzen dozu?
Pintturia eta eskulturia jo-

rratzen daben artian zentratu 
naiz. Bi modalitate honek bai-
na, beste hainbat konbinaziño 
egitteko aukeria be emon doste; 
brontzia lantzia edo burdinia 
forjatzia esaterako. Danak gero, 
eskultura baten landuta. Nero-
nek pinttatutako kuadruak be 
asko dittut. 

Zenbat urte honetan?
Uff…bizitza oso bat eskaini 

dotsat artiari eta uste dot hil 
arte artiakin maitteminduta ja-
rraittuko dotela. Artia pasinua 
da, barru-barruan sentitzen 
dana. Laster, urtebete beteko 
da Oreka Art aretua zabaldu 
nebala herrixan eta izugarrixa 
izan da. 

Eta zerk bultzatu zinttuan 
aretua zabaltzera?

Ba benetako pa-
sinuak. Egixa esan, 
hasiera baten Ore-
ka Art nere lanak 
gordetzeko biltegi-
xa izan bihar zan. 
Gero okurridu jatan 
erakusketa gela mo-
duan zabaltzia. Izu-
garrixa da urtebete 
baten 5 erakusketa 
ezberdin herrira za-
baltzia. Aretuan era-
kutsi dittugun lanak 
gainera, artista eza-
gunak egindakuak dira eta Bar-
tzelonan, Bilbon, New Yorken eta 
beste hainbat lekutan jarri dittue 
ikusgai. Hau sekulako pagotxa 
da herri txiki batentzat!

Primiziarik?
Gaur Jesus Txurruka so-

raluzetarraren erakus-
ketia zabalduko dogu 
arratsaldeko 19:00etan. 
Hemendik gutxira POP
-ART teknikia lantzen 
daben erakusketa bat 
ikusteko aukeria egongo 
da, Manterolak be bere la-
nak erakutsiko dittu, Keixe-
tak, Elorzak eta Iñigo Arregik be 
bai, beste batzuen artian. 

Gustoko dozun obra bat?
Nere komunian, “Alegoria de 

Venus y Cupido” Bronzinoren ar-
telana dakat ipinitta, 1500. urte 
ingurukua. 

Eta artista bat?
Robert eta Sonia Delaunay.

Artia lantzeko leku bat?
El cabo de Ajo (Kantabria). d

“Pintturia 

eta eskulturia 

jorratzen daben 

artian zentratu 

naiz”

(enTzuTekuak)))) )
Alberto Ramirez, artistia

Gaizka Azkarate

Plaentxitik kapitalera
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Bi soraluzetar eta azkoitiar 
batek istripua izan zuten  
Maltzaga parean
Abenduaren 3an, eguerdiko 13:20an 
N-634 errepidean, Opel Astra batek 
eta Opel Movano batek elkarren aur-
ka talka egin zuten. Opel Astran bi 
plaentxiatar eta azkoitiar bat zihoa-
zen. Bidaiarietako bik (20 urteko 
A.M.F. azkoitiarra, eta 18 urteko 
J.P.I. soraluzetarra) zauriak jasan 
zituzten eta Mendaroko Ospitalera 
eraman behar izan zituzten. Hiruga-
rrena, 18 urteko I.P.C. izeneko sora-
luzetarra, zauri larriekin Donostiako 
Ospitalera eraman zuten, zainketa 
berezien gelara eta jadanik, zainke-
ta berezien gelatik kanpo dago. 

KZguneak bost e-book  
zozketatuko ditu
Gabonak iritsi dira Euskal Herriko 
KZguneetara, baita Soraluzeko KZ-
gunera ere. Olentzerori eskutitz bat 
idazten diotenen artean, guztira, 
bost e-book edo liburu elektroniko 
zozketatuko dituzte. Horretarako, 
KZguneko erabiltzailea izan behar 
da eta adin nagusikoa. Haurrak adin 
nagusiko baten laguntzarekin ere 
aurkeztu daitezke. Eskutitzak bidal-
tzeko epea abenduaren 22an amai-
tzen da eta helbide honetara idatzi 
behar da: Baltegieta 18, behea. 
Abenduko ordutegia:
Aitor Madrid, Soraluzeko KZgune-
ko arduradunak jakinarazi duenez, 
abenduaren 3an, 10ean, eta 17an bi-
sitatuko du KZgunea, goizeko 9:00e-
tatik 13:00ra bitartean.

Atxolingo jaiotza 
ipinita

Abenduaren 8a 
jai eguna zela 
aprobetxatuz, 

herriko hainbat 
lagunek urteroko 

ohiturari jarraituz, 
Atxolinen jaiotza 

ipini zuten. 
Errege Eguna 

pasatu ondoren 
kenduko dute 

eta herritarrak 
gonbidatu nahi 

dituzte Atxolinera 
buelta egin eta 

jaiotza ikustera.

Txistorra jana  
eta zozketa Itxaropenan
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Hilaren 17an, Itxaropena 
Jubilatuen Elkarteko baz-

kideek, arratsaldeko 17:30ean 
txistorra jana izango dute eta 
ondoren, Gabonetako 30 saski 
zozketatuko dituzte. Juntakoen 
esanetan,  jarraian dantzaldia 
ere egongo da.

80 urtetik  
goragokoen bazkaria

Azaroaren 28an, urteroko ohi-
turarekin jarraituz, 80 edo urte 
gehiago dituztenei omenaldia 
egiteko antolatzen den bazkarian, 
ehun lagun bildu ziren Itxarope-
na jubilatuen elkartean. Bazkal-
du ondoren, Juanita Aseginolasa 
(96 urte) eta Eugenio Gabilondo 
(91 urte) omendu zituzten. Ja-
rraian dantzaldia egon zen. d
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Hasi da Regina Maiztegi 
soraluzetarraren kontrako 
epaiketa
Madrilgo Auzitegi Nazionalean hasi 
da Regina Maiztegi soraluzetarra 
eta beste hamabi euskaldunen kon-
trako epaiketa. Fiskaltzak sei eta ha-
mar urteko kartzela zigorra eskatzen 
du, ETA-ko kide izan edo berarekin 
kolaboratzea leporatuta. Epaiketak 
datorren astelehenean jarraituko du 
Madrilen. 

Euskararen Nazioarteko  
Eguna ekitaldiz beteta
Egun honen harira ikastetxeko gaz-
tetxoek “Nik euskaraz!” murala 
pintatu zuten. Eguerdian udaletxe-
ko balkoitik euskal musika entzuteko 
aukera egon zen. Abenduaren 4an, 
umeendako txotxongilo ikuskizuna 
izan zen kiroldegian.

Udala azkenengoz  
bilduko da auzotarrekin
Auzo bakoitzak dauzkan premia 
eta beharrak zeintzuk diren ja-
kiteko, azaroan hasi zen Uda-
la herriko auzo ezberdineko bi-
zilagunekin bilerak egiten. Hu-
rrengo bileren datak honek dira: 

Misio taldeak 3453 euro  
lortu ditu
Gaztañerre azokako postuan 3453 
euro lortu zituen Haitiko nutrizio 
zentru bati laguntzeko. Diru horrekin 
oinarrizko elikagaiak eta haitiarren 
autogestioa garatzeko azpiegiturak 
erosiko dituzte.

Berdintasun Plana aho batez 
onartu zen azken Udalbatzarrean

Hilaren 2ko Udalbatzarrean 
2010. urterako Ordenantza 

Fiskalen aldaketak onartu egin 
ziren aldeko 5 botu (Gobernu Tal-
dea), 4 abstentzio (PNV-EAJ, PP) 

Gobernu Taldeak Kiroldegi 
gaineko obren inguruko  
mozioa:

Udal Gobernu Taldeak kirolde-
gi gaineko obren gaineko mozioa 
aurkeztu zuen “egoera honi irten-
bidea lehen bailehen emateko, es-
talki berria egin eta erabilera ani-
tzeko gunea egiteko”. Aldeko 11 
boturekin aho batez onartu zen. 

Gazte mugimenduaren kon-
trako eraso errepresiboaren 
gainean:

Udal Gobernu Taldeak, Grande 
Marlaskak agindutako 34 gazte-
ren atxiloketen gaineko mozioa 
onartu egin zen, aldeko 5 botu 
(Udal Gobernu Taldea), 3 abs-
tentzio (PNV-EAJ) eta kontrako 
3 boturekin (PP, PSE-EE).• Abenduak 15: Baltegieta, Errabal

• Abenduak 17: Atxuri, Errekalde

• Abenduak 22: Gipuzkoako etorbi-
dea, Serafi Atxotegi

Bilera guztiak arratsaldeko  
19:00etan izango dira, udaletxeko 
saio aretoan.

Hainbat mozio aurkeztu ziren

PNV-EAJ, PSE-EE, PP  
alderdien mozioa, trafikoaren 
norantza berrezartzeko:

Trafikoa berrezartzeko aur-
keztutako mozioa mahai gai-
nean geldi geratu zen Udal Go-
bernu Taldeak hala eskatuta, 
“egun gutxi pasatu direlako eta 
benetako eragina ikustear da-
goelako”. PSE-EEk ere mahai 
gainean lagatzearen alde egin 
zuen. PNV-EAJk orduan, euren 
postura berriz aztertu eta haus-
narketarako denbora utziko du-
tela esan zuen.

EHGAMen mozioa, Benedikto 
XVI.a Aita Santuaren adieraz-
penen gainean:

Udal Gobernu Taldeak 
EHGAMen mozioa aurkeztu 
zuen, Aita Santuak HIESAren 
prebentzioaren gainean eginda-
ko adierazpenen harira. Aldeko 
10 botu eta PPren kontrako boto 
bakarrarekin onartu egin zen 
mozioa. d

eta bi kontrakorekin (PSE-EE). 
Eguneko gai garrantzitsueneta-
rikoa, Berdintasun Plana, aldeko 
11 boturekin onartu zen.

Joan den abenduaren 
2ko Udalbatzarra.

Autobusa  
Soraluzetik! 
08:10ean Gilatik
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6 erreportaia

2003ko otsailean euskaraz argitaratutako egunkari bakarra itxi zuten. Orain, zazpi 
urteren ostean, hamar auzipetuk epaiketa izango dute; batzuei 20 urtetik gorako 
espetxe zigorra eskatzen die akusazio partikularrak.

Zazpi urteren ostean, 
Egunkaria auzitara

Egunkariaren itxiera 
salatzeko Donostiako 
manifestazioa.

Hemeretzi urtez albisteak euskara hutsean 
eta egunero eskaini zituen Euskaldunon 

Egunkariak, euskal kazetaritzaren iturri freskoa 
2003an itxia zuten arte. Fiskalak kasua artxiba-
tzeko eskatu duen arren, epaiketa datorren aben-
duaren 15ean hasiko da AVT eta Dignidad y Jus-
ticia herri akusazioek sostengatuta.

Soraluzetarren babesa
Itxi zutenean, herriak segituan erakutsi zuen 

Euskaldunon Egunkariarekiko elkartasuna. Ka-
zeta itxi eta berehala, Berria egunkaria sortzeko 
akzio eta material salmenta hasi zen. Bonoak, pi-

nak, kamisetak eta beste salduz 12.000 euro lor-
tzeko helburua ipini zuten herrian eta baita lortu 
ere. Partaidetza handia izan zen, esate baterako, 
euskalgintzako taldeek, elkarte eta enpresek, kua-
drillek, irakasleek eta abarrek 300 euroko akzioak 
erosi zituzten. Orain herriko euskalgintzak epai-
ketaren aurka egiteko berriro batu nahi ditu he-
rritarrak, auzipetuei babesa emateko. d

EGUNKARIAREN ALDEKO EKIMENAK SORALUZEN
• BONOAK eta kamisetak salgai (epaiketako gastuetarako)
 Pil-pileanen, Iratxo goxodendan eta Mendizabal okindegian.

Abenduaren 17an, eguena

• BIDEO-EMANALDIA eta tertulia
 19:00etan, Zinean

Abenduaren 19an, zapatua

• KANTU-JIRA epaiketaren aurka 
 12:30ean Plaza Barritik hasita (musikariz lagunduta)

• ARGAZKI JENDETSUA “Egunkaria libre!” lemapean
 13:30ean Plaza Barrian

• AUTOBUSA Bilboko manifestaziora
 15:30ean Gilatik

Antolatzailea:
Soraluzeko Euskalgintza
(Pil-pilean Euskara Elkartea, 
Euskal Herrian Euskaraz eta AEK)
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Zazpi urteren ostean, 
Egunkaria auzitara

elene alberdi, Eitb.com-eko Gaztea eta Betizu atarietako arduraduna
1  Egunkaria ixtia gertaera lazgarrixa izan zan euskal kazetaritzandako eta gizar-
tiandako. XIX. mendian komunikabide bat ixtia oso gertakari larrixa da “Zuzenbi-
dezko Estatu” baten. 
2  Egunkaria eta ETA lotziak ez dauka ez buru eta ez hankarik. Komunikabide bat 
ixtiak sortu zeban zalapartia ezerezian geratu ez dein aitzakixa bila dabiz, eta AVTk 
eta Dignidad y Justicia elkartiak emon dotse horretarako aukeria.
3  Herritarren babesa funtsezkua da. Gizarteko arlo askotako talde eta eragiliak 
gogor gaitzetsi dabe gertatutakua. Herritar askon deiadarrakin bat egin deigun ba, 
“Egunkaria libre!” lau haizetara aldarrikatuz! 

loiola alTuna, ETBko kirol erredaktoria
1  Auzixak luze jo dau eta denboria aurrera juan ahala, gero eta gutxiago, noski. 
Dana dala, Egunkarian auzixan inguruan barriren bat gertatzen danian danok dit-
tugu belarrixak tente.
2  Neri kasurik ez daguala iruditzen jata. Batek daki zer gertatu leiken. Momentu-
ko egoera politikuak zeresan haundixa izango dau, auziperatutakuak kondenatzeko 
arrazoirik ez izan arren.
3  Auziperatueri babesa erakustia garrantzitsua da, urratutako eskubidien aldeko 
borrokan jarraitzeko eta Gobernuak gobernatutakuen eskubidiak bermatzeko darela 
gogoratzeko eta ez alderantziz.

nerea isasTi, Diario Vascoko Soraluzeko berriemailia eta Eibar KEko prentsa arduraduna
1 Lanian, komunikabidien arabera. Nik lan egitten doten komunikabidian argi dago 
gai honen aurrian euren jarreria zein dan. Orokorrian lagunekin eta ezagunekin beste 
kazetari batzukin baino gehixago.
2  Bidegabekerixa eta pantomima hutsa dala uste dot. Prentsa askatasunan alde nago 
eta informaziño eskubidian alde. Gertatuko danan gainian, ez naiz bape baikorra. Ez 
da kasu honetan justiziarik egongo.
3 Gizartian babesa oso garrantzitsua eta biharrezkua da. Nik neuk herrixan zati 
haundi baten babesa jaso neban oin dala pare bat urte eta ez dot inoiz ahaztuko. 
Asko laguntzen dau.

goTzon elizburu, Kazetaritza ikaslea
1  Berba egiten da, baina ez gehixegi. Fakultatian ez dogu sekula serixo berba egin 
kontuaz, EHUk berak be ez dau ganorazko ezer egin Egunkarian alde.
2  Astakerixia da. Euskalgintza epaitzia nahi dabe epaiketa honekin, herri mugimen-
duak urtietan euskerian alde egin daben lana. Auziperatuek kartzela zigorra bete 
biharko dabela pentsatzen jata. 
3  Babesa ezinbestekua da auzipetuek eurek herrixan babesa daukela ikusteko eta 
bestetik estatuari zilegitasuna kentzeko, etorkizunian halako gehixago gertatu ez 
dedin.

ubane Madera, Goiena Komunikazio Zerbitzuetako kazetarixa eta Arrasate Irratiko arduraduna
1  Jakina, kezka haundixakin ikusten dogu. Kazetarixak ez ezik, euskaldunak gara-
lako. Horretarako aitzakixa indartsu baten biharrian lotu zittuen ETAkin. 
2  Baikor egoteko arrazoi txiki bi be badare: Estatuko fiskalak karguak erretiratu 
izana bata eta inputatuen abokatuak eurak itxaropentsu darela bestia. 
3  Garrantzitsua ez, ezinbestekua pentsatzen jata. Inputatuak eurak be behin baino 
gehixagotan esan dabe konbentzituta darela Donostian oin dala zazpi urte egin zan 
manifestaziño harek beste eraso batzuk geldiarazi zittuala. d

Soraluzeko kazetariak Egunkaria kasuaz
1  Kazetarixen artian berba egitten da Euskaldunon Egunkarixan kasuaz?

2  Epaiketian inguruan ze iritzi daukazu?

3  Gizartian babesa zenbateraino pentsatzen jatzu garrantzitsua?
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zer irizTen doTsazu?
Zazpi urte juan dira Euskaldunon Egunkaria itxi zebenetik. Datorren abenduaren 15ian hasiko 
da epaiketia eta hamalauna urteko espetxe zigorra eskatu dabe bost akusatuendako.

Ze iritzi daukazu Egunkaria auzixaz?

8 kale inkesta

ainhoa galarraga
Apaintzailia

unai Txurruka
Ikaslia

biTTor Trebiño
Irakaskuntzako bihargina

Maria isabel alarzia
Garbitzailia

Txarto. Uste dot epaike-
tia bertan behera laga 

biharko litzakela. Espai-
niako eskuin muturrak 
euskal kultura ezabatzeko 
dana dau zilegi. Egunka-
rian antzera, beste hainbes-
te makrosumario dare Eus-
kal Herrixan kontra. Zile-
gitasunik ez dotsat emoten 
Auzitegi Nazionalari.

Ikusten da fundamen-
tu bareko justizia dala. 

Horrek erakusten dau 
edozein aitzakixakin itxi 
leikela egunkari bat. Eus-
kal kulturia, euskeria eta 
mugimendu independentis-
ta guztien kontra darenak 
edozer lortzen dabela.

Oso txarto pentsatzen 
jata Egunkariak jasan 

bihar izan dabena; lan-
giliak torturatu izana ze 
esanik ez. Euskal prentsak 
ondio urrats dexente emon 
biharko dittu Estatuan 
onarpena jasotzeko.

Gehiegikerixia pentsa-
tzen jata, izugarrixa. 

Nahiz nik ez doten euskera 
ikastia lortu, beti saiatzen 
naiz euskeraz irakurri eta 
berba egitten. Euskaldu-
non Egunkaria sekula ez 
zan itxi bihar. Euskerian 
kontra bete-betian dare eta 
ia ez dakixe ze egin.

k
o

M
ik

ix
a Adierazpen askatasuna? 

Zeinek erakutsi dotsuz 
hitz zatar horrek?

Hedadura masiboko heda-
bidiek sistemari erantzu-
ten dotse herri guztietan.

-XXI. mendian gare barren! Egixa 
eta benetakua, gizartiari informa-
tzeko obligaziñua daukagu, ez??

Zu bai inozua gero! Ageri-
kua da barrixa zarala hone-

tan, begira bestela Egunkariari 
pasatu jakona!
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9 kultura

“Marica de playa”  
gaur Zinean
Patxi Perezek eta Mila Espigak 
antzeztutako “Marica de playa” 
lana estreinatuko da gaur gabeko 
22:15etan Kiroldegiko Zinean. Hu-
rrengo lana, “Digaselo con valium”, 
abenduaren 18an izango da gaueko 
22:15ean Zinean. Azken antzezlan 
hau, Udaleko Berdintasun Sailak an-
tolatu du. 

Bertso Txapelketa  
Nagusirako autobusa
Domeka honetan, hilak 13, joka-
tuko da Euskal Herriko Bertsolari 
Txapelketako Finala eta dagoene-
ko sarrera guztiak agortu dira. Ar-
duradunek jakinarazi dute autobus 
zerbitzua egongo dela. Autobusa 
goizeko 08:10etan irtengo da Gila-
ko zubitik.

Kulturaren Mahaia  
lehentasunak markatzen
Abenduaren 2an batu ziren herri-
ko kulturgileak Kulturaren Mahaia 
lehenengoz. Herrian dagoen abe-
rastasun kultural handia antolatzea 
eta baliabidez hornitzea izango da 
bilgune honen lehentasunetako bat; 
taldeentzako lokalak eta kultur eki-
taldien promozioa egitea, esaterako. 
Herritarrei asmo eta ekimenen berri 
ematea ezinbestekotzat jo dute.
Datorren bilera
Hurrengo bilera abenduaren 14ean 
izango da, iluntzeko 19:00etan Zi-
nean. Bilerotan jasotakoarekin 
2010eko Kultura Saileko aurre-
kontua adostuko duela adierazi du  
Udalak.

“Karakolaren gaua” 
antzezlanarekin hasiko da 
Hamabostaldi Kulturala 
Gaztetxean

Egaña eta 
Lizaso San 
Andresen 
bertsotan

Andoni Egaña 
eta Lizaso izan 
ziren hilaren 
28an San Andres 
auzoko bertso 
afarian. Aurretik 
baina sokatiran 
apustua egin zuten 
auzoko andren 
aurka. Afari goxo 
eta bertso saioaz 
gozatzeaz gain,  
Laja trikitilariaren 
doinuekin ere 
kantuan jardun 
zuten elkartera 
hurreratu zirenek.

Iaz egin ez bazuten ere, urtero 
antolatu izan dute Hamabos-

taldi Kulturala Gaztetxekoek. 
Aurten, hilaren 18an hasiko da 
aipatutako egitaraua eta hilabe-
tez hitzaldiak, bideo emanaldiak, 
bazkariak, txangoak, kontzer-
tuak, tailerrak eta beste izan-

go dira. Herriko 
sortzaileen la-
nak ikusteko au-
kera izango da, 
baita argazkilari 
soraluzetarrena 
ere. d

18an
22:30ean

Antzerkia: “Karakolaren gaua”

19an
11:30ean

Mahai-ingurua: “Drogas, salud men-
tal y luchas anticapitalistas”

14:30ean
• Ondoren bazkaria,
• Gero danok manifara:
   “Egunkaria Libre!”

21etik-urtarrilaren 3ra
Herriko argazkilarien erakusketa

25ean
18:30ean

Pelikula: “La vida de Bryan” 

26an
22:00etan

Kontzertuak:
• Insolventes (Punk-rock, Durangotik)
• Lindane (Punk-HC, Ermuatik)

27an 
10:30ean

Makrobiotikako oinarrizko menua
Ondoren, parte hartzaileen bazkaria

28an
17:30ean postriak

29 eta 30ean
19:00etan Antzerki tailerra

31n
DJ festa 00:00etatik-4:00etara

(Urtarrileko egitaraua datorren 
alean argitaratuko dugu)

Abenduko Egitaraua:
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10 kirola

Bi soraluzetar izan ziren 
Donostiako Nazioarteko 32. 
maratoian

Mendi taldeak federatu lizentziak 
berritzen dihardu

2010erako federatu lizen-
tziak egiteko epea 

zabalik dago dagoeneko. Mendi 
Taldea eguenetan batzen da bere 
bulegoan (Pil-pilean Euskara El-
kartearenean) eta datorren urte-
ko federatu lizentzia egin nahi 
duenak bertara jo beharko du 
ordutegi honetan: eguena, ilun-
tzeko 19:30etatik 20:30era bi-

tartean. Pasatzerik ez duenak,  
soraluzekomenditaldea@gmail.com 
helbidera mezu bat bidal dezake 
edo ordutegi horretan 943 75 13 04 
telefonora deitu. d

Azaroaren 29an jokatu zen ur-
tero egiten den Donostiako 

Nazioarteko maratoiaren hogei-
ta hamabigarren edizioa. Guz-
tira 2402 parte hartzaile heldu 
ziren helmugara. Soraluzetik bi 
korrikalarik hartu zuten parte. 
Emakumezkoetan Ane Mendiak 

EMAITZAK

FUTBOLA
Zumaiako – Sora (Erreg.) ........ 1-0
Arizmendi – Sora (Jub) ............ 1-6
Sora (Kad.) – Ilintxa ................ 1-6
Sora (Jub.) – Urola  ................. 1-2
Mutriku Txiki – Sora (Kad.) ..... 5-5
Erreg. ez zuten partidarik jokatu

PELOTA
Titin III – Laskurain .................. 22
Berasaluze IX – Zubieta  ............. 8

Olaizola II – Peñagarikano ........ 22
Xala – Laskurain ....................... 21

AGENDA

FUTBOLA
Zapatua 12, 16:00etan Estalan
Sora (Erreg.) – Getariako Keta F.T.

Zapatua 12, 18:30ean Errotazarren
Amaika Bat F.T. – Sora (Jub.)

Domeka 13, 11:00etan Estalan
Sora (Kad.) – Anaitasuna F.T.

Xake txapelketa Arrano tabernan
Abenduaren 20an, xake txapelketa 
izango da Arrano tabernan. Bi 
finalistek afari bat irabaziko dute 
Txurruka jatetxean eta irabazleak 
xake taula bat. Izena emateko 
Arranora jo abenduaren 15a baino 
lehen.

Sailkapen orokorra:

Postua Parte hartzailea Maratoi erdia Helmugara

1575 Ane Mendia 1:45:32 03:34:01

2238 Iñaki Ruiz 1:58:34 04:05:04

lehiatu zuen eta emakumezkoen 
sailkapenean 35. postua eskura-
tzea lortu zuen, sailkapen oro-
korrean 1575. postua. Iñaki Ruiz 
izan zen gizonezkoetan herriko 
parte hartzaile bakarra eta 2238. 
postuan iritsi zen helmugara. d
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11 zerbitzuak

lehiakeTa
Zein ageri 

da argazki 

honetan?

Saria:
Gorrotxategi markako turroi sorta.

aurreko aleko eranTzuna

Irabazlea:
Pasa dan alian,  
ez da parte-hartzailerik izan.

Lourdes Letona,
Anbulatorioko medikua da pasa dan aleko argazki-
xan agertzen dan soraluzetarra.

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

zorion agurrak

Sandra Labrador Alonso
Abenduaren 2an, 18 urte!
Elia Ramos Alonso
Abenduaren 6an, 10 urte!
Zorionak eta muxu haundi bat 
etxeko guztien partez!

Aimar Perez Unamuno
Abenduaren 20an 5 urte
Zorionak etxeko guztion 
partez, Bereziki, Mirariren 
partez!

Malen Ugalde Alberdi
Abenduaren 18an urtebete!
Zorionak polittori!
Zure irrifarriakin gure 
bihotzak alaitzen dittuzulako, 
muxu asko sorgintxo!!

Einer Gil Morales
Abenduaren 18an
Araia Rey Camison
Abenduaren 26an utiak betetzen dittuzuelako. 
Zorionak bikote!!! Muxu handi eta besarkada 
bero bat. Zuen familien partez!

Kattalin Altuna
Abenduaren 27an bi urte!
Zorionak Tililiii. Orain arte 
bezala, alai jarraittu! Muxu 
goxo asko. Etxekoak.

Jakes Unamuno
Abenduaren 9an 3 urte!
Zorionak politta, eta
patxo handi handi bat!!

Idoia eta Kattalin Altuna
Abenduak 18 eta 27
Zorionak polittak!
Jator-jator jarraitu!
Muxu pila Oiartzundik.

Miren Osinaga
Abenduaren 11an 2 urte!
Zorionak sorgintxo!!
Muxu handi bat Manexen 
eta gurasoen partez!!

Iohana Lobato
Abenduaren 15ean 19 urte!
Zorionak potxola!!
Mila muxu etxekoen 
partez!

jaiotakoak
Izar akemI etxeberrIa ramIrez

aIora muguruza martIn

oharrak
Pil-Pileaneko bazkideei oharra:

Bazkide, Soraluzeko Aditz Taulen liburuxkarik 
jaso ez baduzu jakinarazi mesedez, 943 751304ra 
deituta, bulegora etorrita edo  
koordinazioa@pilpilean.com-era idatzita.

Pil-Pileaneko erredakzioaren oharra:

Gutunak, zorion agurrak eta bestelakoak 
Pil-pileanen agertzeko, aldizkaria argitaratzen den 
asteko eguaztena baino lehen bialdu behar dira 
gure erredakziora; eguaztenetik aurrerako oharrak 
hurrengo alean argitaratuko dira.

oharra:

210. aleko Gutunen atalean argitaratu zen “Lehengo 
zirkulazio araudiaren alde” gutunak, Nagore 
Jauregi-ren izenean sinatuta joan behar zuen eta ez, 
Errabal 8ko bizilagunen izenean.
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argazki zaharra

Merzedarietako ikasle bi

12 harpasuak

Argazki hau 1966. urte ingurukua da; oin dala 
43 urte etaratakua. Argazkixan, amantala 

jantzitta eta liburuakin daren bi neskatila honek, 
Itziar eta Mila Gantxegi ahiztak dira. Garai har-
tan, 11 urte inguruko adina eukiko zeben eta Mer-
zedarietako eskolan etaratakua da. Merzedarie-
tako eskolia, gaur egun, Atxuriko parkia daguan 
lekuan zeguan, zaharren egoitza azpixan daguan 
parkian. d
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Itsaski nahaskia
Salpicón de marisco  ..............................7´50
Arrain pastela
Pastel de pescado  .................................3´00
Zapoa amerikar erara
Rape a la americana  ............................ 16́ 00
Rodabalo solomoak saltsa eta almejekin
Lomos de rodaballo con salsa y almejas  16́ 50
Bakailuz beteriko piper gorriak
Pimientos rojos rellenos de bacalao  ........1´50

Abenduak 24rako abenduak 21
Abenduak 31rako abenduak 28

ENKARGUAK EGITEKO
AZKEN EGUNAK:

GABONAK DIRELA ETA GURE ESKEINTZA 
ZABALAGOA EGITEA ERABAKI DUGU

HAUEK DIRA GABONETAKO
PLATER BEREZIAK:

KROKETAK (1) ································ 0´20 €

URDAIAZPIKO IBERIKOA ············· 12´00 €

FRITO NAHASIAK  ·························· 4´40 €

FOIE ETXEAN EGINA ······················ 6´50 €

ENTSALADA NAHASIA  ·················· 3´80 €

ARRAIN ZOPA  ······························· 3´00 €

SALDA  ············································ 1´00 €

PIPER BETEAK (1) ···························· 1´50 €

BAKAILUA PIL-PIL ERARA  ··········· 10´00 €

BAKAILUA BIZKAITAR ERARA  ····· 10´00 €

LEGATZ FRIJITUA  ·························· 7´00 €

LEGATZ SALTSAN ALMEJEKIN  ····· 10´50 €

TXIPIROIAK TINTAN  ····················· 9´00 €

MINGAINA SALTSAN  ···················· 3´50 €

KARRILLERAK ARDO BELTZETAN ·· 9´00 €

ESKALOPEA  ··································· 4´00 €

GAZTA TARTA  ································ 2´50 €

HOJALDRE TARTA  ························· 2´50 €

SAN MARCOS TARTA  ···················· 2´50 €

lehenenguak...

arrainak...

haragiak...

postreak...


