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Ventos de saudade
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Iepa Eguzkiñe!!!
Biharamunean egunero eguzkia berriro irte-

tzen dela entzutera guztiz ohituak gaude. Hala 
gertatu zen 2003ko otsailaren 20an ere, eguzkia 
irten, irten zen, inork espero ez zituen itzal lu-
zeagoak sortuz ordea.
Egunero legez, kotxean nindoala ha-
rrapatu ninduen berriak goizeko 7etan. 
Horrela enteratu nintzen Martin Ugalde 
Parkean berdez mozorrotutako konpar-
tsa batek prestatu zuen jai sorpresaz. 
Euskalgintzan eta euskarazko kazeta-
gintzan mugitu izan garenok (batzuk 
alor profesionaletan eta beste asko, neu 
euren artean, arlo amateurrean) geurea 
zen zerbait bahitzen zigutela sentitu ge-
nuen hasiera hasieratik.
Gizartearen gehiengoa (behingoz) elkartu eta bere 
ahotsa entzunarazi zuen lau haizetara. Ez dut inoiz 
berriz sentitu lehen egun mugitu haietan Donostian 
izan zen manifestazioan sentitu nuena.
Lotsagarriena ez zait hainbeste urte lu-
zatu den muntaia bera iruditzen, hala 
ere. Lotsagarriena azken egunotan, 
sententzia argitara eman ostean entzun 
behar izan ditugunak dira, batik bat 
Eusko Jaurlaritzatik. Sententzia aurre-
tik ez zuten posizionatu nahi. ‘Justizia-
rengan konfidantza’ izan behar zela zio-
ten haiek. Sententzia kaleratu ostean, 
beraiengandik entzundako hitzek su-
mindu naute.
Mendia andereñoaren arabera, ‘egunkaria ko-
munikabide bat den heinean bidegabekeria izan-
go litzateke berau ixtea, deliturik egonez gero 
pertsonen aurka joan beharko litzateke, inoiz ez 
egunkari baten aurka’. Joño, joño, ba ez dut nik 
uste gure Idoia ‘Egin’ egunkaria ezagutu izateko 
gazteegia denik…
Memoria kontua dela uste al duzu, Eguz?

Gorka,
Ez dakit ba nik memoria kontua den… memo-

ria ona edukitzeko fosforoa hartu behar omen da, 
baina nik uste horiek denak majo janda bizi dire-
la eta sudokuak egiteko denbora ere hartuko dute 

egunean zehar…
Nik uste artzai “potoloren”  batek gida-
tzen dituela… eta ez justu Arantzazu edota 
Aralar inguruko artzairen batek… Ardia 
bakarrik gelditzen denean, ez du jakiten 
zer egin, nola bizi iraun, eta artaldearen 
beharra izaten du bakardadetik ihes egin 
eta ongi sentitzeko. Gizarte batean bizi ga-
renez, denok daukagu talde baten partaide 
izateko beharra modu batean edo bestean: 
familia, kuadrila, bikotekidea, lankideak… 

ez gaude bakarrik bizitzeko eginak… Baina harriga-
rriena, neretzako, jendeak iritziz nola aldatzen duen 
ikustea da. Edota nola isiltzen dituen gauzak taldea-
ren mesedetan eta nola oldartzen den bapatean berak 

ere sinisten ez dituen diskurtsoak botaz.  Eta 
kasu honetan, diskurtsoak aldatuz.
Neri beldurra halako jendeak ematen 
dit, interes konkretu batzuengatik euren 
iritzia eta pertsona hainbeste aldatzen 
dutenak. Halako jendea da niri edozein 
kale-artaldetik ihes egiteko gogoa pizten 
didana, mendira alde egin eta benetako 
ardien ondoan bizitzeko gogoa pizten di-
dana, bakardade librean...
Ez gara konturatzen denok artalde berdi-
netik gatozela ala ze? Egun hartan euskal-

dun guztion etxeetan lapurtu zuten zerbait… eus-
kaldun, eta ez euskaldun,  memoriadun, “burudun” 
diren guztien etxeetan.
Memoria bapatean galtzen duten horientzako, Mi-
kel Urdangarinek zioen bezela, “ontza bat txokola-
te goizian onena….” … ontza bat, edota zenbaitzun 
kasuan, tableta guztia…
Eskuminak!

Basko press

Egun hartan 
euskaldun 

guztion etxeetan 
lapurtu zuten 

zerbait

Eguzkiñe Aldazabal

Lotsagarria da 
azken egunotan 

entzun behar 
izan duguna

Gorka Prieto

“Menpekotasun lotsagarri hau urratu daigun!”
J.I.Iztueta

Goguan hartzeko
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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.
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Etxebizitza problematikari aurre egiteko admi-
nistrazioen benetako inplikazioa behar da.
Gutxien daukanak etxebizitzarako duen eskubidea 
bermatzeko, alokairuaren prezioa norberak ordain-
du dezakeenaren araberakoa behar du izan.
Etxebizitza izateko etxea erosi beharraren ideia oso 
hedatua dago gure jendartean, baina etxebizitza in-
bertsio bezala ulertzeak espekulazioari bide ematen 
dio. Bizitza hipotekatzera behartu nahi gaituzte. As-
koren pobrezia: batzuen irabazi lotsagarria.
Gure bizitzak ez hipotekatzeko, espekulazioari au-
rre egiteko: alokairuzko etxebizitza sozialak bultza-

Badira 4 urte frontoiko maixuen etxeetan sar-
tu ginela. Urte luzeetan hutsak egon zirenak. 

Urte hauetan etxebizitzaren panorama ikusita 
okupatzera animatu den jendea batu da bertara, 
inoren zai egon beharrean.
Udala etxebizitza hauen inguruko proiektu bat 
garatzen ari da. Bertako sei etxebizitza konpon-
du, berriztu eta alokairuan jartzea da helburua. 
Tartean gure azken urteetako bizileku diren  3 
etxeak. Gabonak aldera, Udalak, diru laguntza 
eskaera egin zuen, eta ondoren, akordio batera 
iristeko proposamena luzatu zitzaigun. Hori bai, 

Etxebizitza 
problematika

Maixuen etxeak  
 bizirik

Goazen 
independentziara 
eta sozialismora 

tu behar dira, ondasun publikoak direnak, publikoak 
izaten jarraituz eta gehien behar duenari eskainiz.
Horregatik defendatu izan dugu beti Maisuen 
Etxeak alokairuzko etxebizitza sozialetan bilakatu 
behar direla; jakina, lan askoz gehiago egin behar 
da oinarrizko eskubide hori bermatze bidean.
Baina Soraluzek aukera gutxi ditu horrelako 
ekintzak bultzatzeko, ez baitu herri handiek du-
ten gaitasun ekonomikorik. Orain dugu benetako 
aukera herriarenak diren etxeak eraberritzeko eta 
gutxien daukanari eskaintzeko.

Soraluzeko  
Ezker Abertzalea

proiektua moldatu edo atzera botatzeko aukerarik 
gabe, beraz, oinarriak zehaztuta zituen proiektu 
baten parte hartzeko aukera eman zitzaigun. Hori 
ez da ez akordio ez aukera ematea! Guk 3 etxebizi-
tza berriztu eta konpontzea proposatu genien, eta 
beste hirurak berriz, gure kudeaketa pean jarrai 
zezatela. Ez zuten onartu.
Ez dugu ulertzen bertan bizitza proiektuak mar-
txan egonda gure bizimoduak kaleratzea beste 
proiektu bat garatzeko. Ez dugu ezer ezkutatze-
ko, ez dugu ezer erregutzeko. 
Bizileku eta bizimodu h(A)utsak harrotu!!

Soraluzeko maisuen  
etxietako okupak

Frantziak eta Espainiak aske izan nahi duen 
gazteria indarrez lotzen dute. Gure herria 

ukatzera eta prekarietatean bizitzera kondenatu 
nahi gaituzte.
Baina gazteoi, zapalkuntza,errepresio eta ukazioa-
ren aurrean aski da! esateko unea iritsi zaigu. Beste-
lako eredu eta balore batzuen arabera eraiki behar 
dugu gure herria, independentzia, herri eredu oso 
bat bezala ulertzen baitugu. Azken finean, pertsona 
askez osaturiko herri aske bat dugu helburu. Hau 
hala izanda, Soraluzeko gazte independentistok 
martxoan jardunaldiak burutu ditugu: pelikula 
emanaldia, hitzaldia, bertso afaria… gure alterna-
tiba independentzia dela ozen aldarrikatzeko.

Horregatik herriko gazteengana jo eta gazteon ar-
teko harremana indartu eta sistema patriarkalak 
inposatzen dizkigun arazoen edukiak landu, ez-
tabaidatu eta hauen alternatibak zein izan daitez-
keen konpartitu nahi izan dugu, honekin sistema 
patriarkalaren aurrean Soraluzeko gazteon kriti-
ka eta elkarlana aktibatu nahian.
Maiatzetik aurrera jardunaldiekin edukiak lantzen 
jarraitzeko asmoa dugu. Independentziaren bidean 
urratsez urrats borrokan segitzeko ilusioz beteta.

Soraluzeko  
Gazte independentistak



Zer demontre da Hanka La-
banka? Lehenik eta behin 

izen honi loturik doan kirola aur-
keztuko dizuet. Lehenik hanka 
bat, gero bestea, labanka, laban-
ka, dagoeneko bi hankak labanka 
eta segi labanka, nekatu arte han-
kak. Bai, badakit poeta moduan 
etorkizun handirik ez dudala. 
Hona hemen erantzuna: patinaia 
eta zehazki “inline” patinaia. Eta 
Hanka Labanka zer den? Berga-
rako Inline Patinaia Elkartea. 
Martitzen eta barixakuro Berga-
rako Labegaraietako kiroldegian 
batzen gara, patinaia mota honek 
eskaintzen dituen aukera ezber-
dinak praktikatzeko; Slalom-a, 
Abiadura eta Hockey-a.

      Eta hau ez al da umeen jolasa, Ai-
tor? Ba bai, bertan batzen garen 
ume guztion jolasa, 5 urtetatik ha-
sita 100 urte bitarteko umeena.

      Nire aldetik zuek denok animatu 
patinaia ezagutzera. Beharrezko 
gauzak, patin parea, kaskoa, ba-
besak eta ongi pasatzeko gogoa, 
gehienbat azken hau! Eta ausar-
tzen ez bazarete jarri kontaktuan 
nirekin eta joango gara Urkulura 
bueltatxo bat ematera! Ziur gus-
tatuko zaizuela!
Maiatzaren 14an, 15ean eta 16an 
hurbildu Gasteizera, bertako pati-
naia elkarteak, Gaubelak, antola-
tutako jaira. Pasa den urtean 600 
patinatzailetik gora batu ginen ber-
tan. Animatu eta utzi HANKAK 
LABANKA! 

bittartetik

Aitor Morillo

Hanka Labanka

(entzutekuak)))) )
Suar Aizpuru, PCprest dendako enpresari gaztia

Suar 2009ko urrian 1ian egin 
zan autonomo. Lehendik be fa-
borez lagun askon informati-
karixa izan da eta oin, mesede 
moduan egitten zebana lanbide 
bihurtu dau. Debegesako ekin-
tzaileak programiakin PCprest 
informatika dendia zabaltzeko 
gestino danak egin dittu.

Zela bururatu jatzun infor-
matika dendia zabaltzia?

Informatikako goi mailako zi-
klua egin neban eta bost urtian 
Aldundiko informatika ardura-
duna izan nintzan. Langabezi-
xan geratu eta laguneri fabore 
moduan ordenagailu mordo bat 
konpontzen notsela konturatu 
nintzan. Herrixan zeguan eskae-
ria ikusitta informatika denda 
bat zabaltzia erabaki neban.

Krisi sasoian, erabaki ausarta. 
Zelakua izan da herrixan eran-
tzuna?

Soraluzen ez dago informati-
ka alorra jorratzen daben beste 
dendarik eta hori abantaila da 
neretako. PCprest-en produk-
tu informatikuen konponketak 
egitten dittut eta ordenagailu 
eruangarrixak, argazki kame-
rak eta beste hainbat produktu be 
saltzen dittut. Eibarren multina-
zional ezagun bat zabaldu berri 
dabe eta seguruenik prezixo al-
detik abantailak izango dittuala 
badakit, baina nik bezerueri ger-
tutasuna eskaintzen dotset. Hau 
da informatika denda haundixe-
tatik bereizten nabena. 

Zer eskaini dotsu Debegesa 
Garapen Agentziak?

Nere proiektua informatika 
denda bat izango zala baneki-

xan baina berbetatik praktikara 
han egin neban salto. Autonomo 
izateko paperak nere kabuz lortu 
nittuan eta  Debegesa Eusko Jaur-
laritza eta INEMeko administra-
zinuakin harremanetan ipintzen 
da dirulaguntzak lortzeko. 
Burokrazixa dana euren 
esku geratzen da. 

Zeintzuk dira ekin-
tzaile batek izan 
bihar dittuan bali-
xuak?

Garrantzitsuena egin 
bihar dana goguakin 
egittia da. Pertsona ardu-
ratsua eta bizixa izan ezkero, 
aurrera egittia errezagua izango 
da baina gogorik bare, proiektu-
rik ez! 

Norbere enpresia ipini nahi 
dabenandako gomendixorik?

Lelengo herrixan ia merkaturik 
daguan begiratzia. Gero, egitten 
dan eskeintziak eskari horrekin 
bat egittia, burokrazixa eta pa-
per asuntuakin kontuz ibiltzia 
eta egunian eruatia. Baina batez 
be, goguakin ekittia! 

“Bezerueri 
gertutasuna 
eskaintzen  

dotset”

2010-04-30
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Haurreskolako izenematea 
maiatzaren 3an zabalik
Haurreskolako izen ematea datorren 
astelehenean zabalduko da maiatza-
ren 14ra arte. 2009an eta 2010ean 
jaiotako haurrek eman ahalko dute 
izena eta 2010eko irailean edo urrian 
hasiko lirateke haurreskolan. Informa-
zio gehiagorako deitu 943 751 332 
zenbakira.

Kolektorea martxan
2009ko abendutik herriko enpresa 
gehienen jarduerak sortutako ur ziki-
nak kolektorearen bitartez Apraizko 
(Elgoibar) araztegira doaz zuzenean. 
Ur biltzailearen lanek bi urte inguru-
ko iraupena izan dute eta guztira, lau 
miloi euroko inbertsioa egin da. Obra 
hau Eusko Jaurlaritzako Ur Agentziak 
finantzatu du ehuneko-ehunean.  

Ekintzaileentzako  
dirulaguntzak
Debegesak, “Debabarrena Ekinean!” 
ekimenaren bitartez, negozio edo en-
presa berri bat martxan jartzeko as-
moa duten herritarrei aholkularitza eta 
laguntza pertsonalizatua doan eskain-
tzen die. Enpresa hasi berriei aholku-
laritza zerbitzua ematen jarraitzen du 
eta hainbat jardunaldi eta ikastaro an-
tolatzen dituzte enpresaren kudeaketa 
ahalik eta egokiena eta eraginkorrena 
izateko. Besteak beste, diru-laguntzen 
gaineko informazio osoa ematen zaie 
ekintzaileei; baita maileguak modu 
onean lortzeko bideen berri ere.
Informazio gehiago:
www.debegesa.com.

Ibai ingurua  
zaintzeko eskaera

E. Labaienek  
erreka inguruak 

zaintzeko premia 
ikusi eta herritarrei 

dei egin nahi die, 
bertako landaredia 

herritar denen 
artean zaintzeko.

   

14 autotan lapurretak egin 
dituzte gau bakarrean

Apirilaren 20ko gauean 
ezezagun batzuek kalean 

aparkatutako hamalau autori era-
so egin zieten. Herri guztian zehar 
ikusi ziren kalteak, hasi Ezozibi-
dean eta Gabolats altuan, Loral-
den, Arraikuan, Atxurin, Erre-
kalden, Gipuzkoa Etorbidean, 
Txurrukenen eta Zeleta kalean.

Irratiak, GPSak eta dokumentazioa
Udaltzaingoak Pil-pileani adie-

razi dionez, autoetako lehioak 
apurtu eta barruko baliodun 

gauzak lapurtu zituzten, irra-
tiak, GPSak eta zenbait ibilgai-
lutan baita dokumentazioa ere. 
Horrenbeste lapurreta gau bakar 
batean egitea “harritzekoa” dela 
dio Udaltzaingoak: “Lehenago 
ere pasa izan dira erasoak, gur-
pilak zulatzea esaterako. Baina 
horrenbeste autori gau bakar ba-
tean eraso egiteko denbora behar 
da eta pertsona bat baino gehia-
go, ez baita ordu erdian egiten”. 
Kaltetuetako batzuek ipini dute 
salaketa.

2010-04-30

Argazkian 
kaltetutako 
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Nagusien Egoitza bolondres 
bila
Aurten ere Mesedeetako Amaren Egoi-
tza nagusiak alaitzeko eta entretenitze-
ko prest dauden bolondresak bilatzen 
dihardu. Iaz lau izan ziren izena eman 
zuten herritarrak eta besteak beste, es-
kulan tailerra egin edo txokolatada gi-
rotzen dute izena eman dutenek. Izena 
eman nahi duenak 943 751136ra deitu 
beharko du arratsaldez (Laura). 

Irukurutzeta Eguna  
maiatzaren 9an 
Santa Kruz Eguna pasatu eta hurren-
go domekan, maiatzak 9, ohiturari ja-
rraituz Irukurutzeta Eguna ospatuko 
da. Goizeko 11:00etan Irukurutzetan 
bertan salda eta txorizo banaketa 
egingo da, trikitilariekin. Eguraldi 
txarra egiten badu, Atseden txabole-
tan ospatuko da jaia. 

Euskaraz bizi egunerako  
autobusa
2010eko Euskaraz Bizi Eguna dome-
ka honetan ospatuko da Etxarri-Ara-
natzen. Egun osoko egitaraua anto-
latu du Euskal Herrian Euskarazek, 
elkarteak 30 urte bete dituen urtean. 
Soraluzeko Euskalgintzak autobusa 
antolatu du egun honekin bat egite-
ko. Goizeko 9:30ean irtengo da Esta-
ziño kaletik eta irteeran parte hartu 
nahi duenak izena eman beharko du 
Gaztelupe tabernan, Arranon edo e-
posta bat idatziz soraluze@euskalhe-
rrianeuskaraz.com

Kooperatibak 100 urteak  
ospatuko ditu hilaren 22an

Maiatzean beteko dira ehun 
urte Soraluzeko Koopera-

tiba sortu zela. Hilaren 21 eta 
22ko asteburuan zuzendaritzako 
kideek hainbat ekitaldi antolatu 
dituzte ehungarren urteurrena 
herrian ospatzeko.

Irabaziekin itxi du lanurtea
Apirilaren 22an Urteko Batzar 

Nagusia egin zuten Soraluze Koo-
peratibako juntako kideek eta 
bazkideek, guztira 70 lagunek. 

Besteak beste, diru kontuak aipa-
tu zituzten. 2009 urtean Soraluzeko 
Kooperatibak iaz baino 1273 euro 
gehiago irabazi dituela jakinarazi 
zuten. Iaz 10.250 euroko irabaziak 
izan zituen eta aurten berriz, 11.523 
euro. Datorren proiektu nagusien 
berri ere eman zuten, esate batera-
ko, igogailua jartzeko asmoa, batez 
ere adineko bazkideen irisgarrita-
suna bermatzeko. Batzar Nagusia 
juntako kide berrien aukeraketare-
kin amaitu zen. 

 egitaraua

Maiatzak 21, barixakua:
• Kiroldegiko frontoian, gaueko 

22:00etan, PELOTA PARTIDUAK. 

Maiatzak 22, zapatua:
• Eguerdiko 11:00etatik 14:00e-

tara eta 17:00etatik 19:00eta-
ra Zubi Nagusian, haurrentzako 
PUZGARRIAK eta JOLASAK.

• Eguerdiko 12:00etan Plaza Ba-
rrian, Ezoziko Ama Abesbatzaren 
KANTU SAIOA.

• Ondoren, sagardoa eta txistorra herri-
tar guztientzako GALTZAGORRIAK 
txarangak girotuta. 

• Arratsaldeko 19:00etan, Santa Ma-
ria La Real Parroki Elizan, MEZA 
eta ERRESPONTSUA hildako baz-
kideen alde txistulariekin.

• AFARIA TXURRUKAN kooperati-
bako langile, langile ohi, zuzendari-
tza batzordeko kide, aurreko zuzen-
daritza batzordeko presidente ohi 
eta herriko agintariek.

2010-04-30

Argazkian kooperatibako langileak atarian
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LOREA
Eskubideen eta gaixotasunen prebentzioa!
Bularretako minbiziaren prebentziorako hitzaldia iragartzeko kar-

telak euskaraz jarri dituzte. Eskertzekoa da, gaixotasunen preben-
tzioaz gain hizkuntza eskubideen urraketen prebentzioa ere egiten 
dute eta. 

ARANTZA
Axolagabekeriak eta astakeriak!
Kontu barregarria litzateke tristea ez balitz. Zoritxarrez, sarritan 

jasan behar izaten ditugu euskaldunok antzeko axolagabekeriak. Ho-
rrelakoak salatu egin behar dira eta berehala zuzentzeko eskatu. 

DIÑUE…
LOPEZ LEHENDAKARIAREN 
AITORPENAK

“Eta zu, lehendakari, zer mo-
duz euskara klaseekin?”, galdetu 
dio kazetariak Patxi Lopez Eus-
ko Jaurlaritzako lehendakaria-
ri. “Ikasten ari naiz, ikasten ari 
naiz. Ni, izan ere, Ezkerraldekoa 
naiz, euskara inoiz hitz egin ez den 
eremu batekoa. Eta euskara zaila 
da. Gainera, askotan egiten dut 
piper klaseetan”, erantzun du. 
Gainera, kazetariaren arabera, 
barrez egin du aitorpena; alegia, 
euskara klaseetara askotan ez 
dela joaten. 
Vocento taldearen Xl Semanal 
asteburuetako astekariak argi-
taratutako elkarrizketan egin 
ditu adierazpen horiek Lopezek; 
Alberto Nuñez Feijoo Galiziako 
presidentearekin (PP) batera 
erantzun dio elkarrizketari. 
Komunikabideetan zabaldu de-
nez, 36.000 euro kostatzen dira 
urtean Lopezen euskara eskolak 
eta Jaurlaritzak ordaintzen ditu. 
Facebook sare sozialean Yo tam-
bien haria muchas piras si Jaur-
laritza me pagara la matricula 
(Nik ere piper asko egingo nituzke 
matrikula Jaurlaritzak ordainduk 
balit) taldea sortu da lehendaka-
riaren jarrera kritikatzeko. 
Baina klaseetara ez dela joaten 
adierazteaz gain, Ezkerraldean 
ez dela inoiz euskaraz egin ziurta-
tu du Lopezek, oinarririk gabeko 
baieztapena. 

Berria, 2010-04-28

euskarasutra 
euskaraz Bizitzeko hamaika postura 
Maiatzaren 15ean (zapatua) egingo du aurten Pil-pi-

lean Euskara Elkarteak bere urteko Batzar Nagu-
sia (zinean). Aurtengoa batzar berezia izango da, elkar-
tearen kontuen berri emateaz gain elkartearen inguruan 
dabiltzan euskaldunendako tailer edo gogoeta saio berezi 
bat eta ondoren bazkaria ere prestatuko dituztelako. Ize-
na emateko Pil-pileanera deitu edo emaila bidali. Ba-
tzarraren ostean Iruñan “Nafarroan euskaraz bizitzeko 
eskubidea dugu” lemapean egingo den manifestaziorako 
autobusa hartuko dute. 16:30ean aterako da Estaziotik 
eta Pil-pileanen eman behar da izena.

Autobusa herritik Euskaraz bizi! Egunerako
Euskaraz bizi! Eguna egingo da domekan Etxarrin (Na-
farroa). Euskal Herrian Euskaraz taldeak antolatutako 
eguna da eta euskaraz bizi nahi duten euskaldun guztiei. 

Hona egunean izango den egitaraua: Diana, Nola Bizi 
Euskaraz” tailerra, kale animazioa, herri kirolak, mani-
festazioa “Euskal Herrian Euskaraz Bizi!!!” lemapean, 
herri bazkaria eta kantaldia, haurrentzako jolasak eta 
pailazoak eta amaitzeko erromeria izango da dantzazale 
guztiendako. Etxarrira joan nahi duenak Gaztelupe edo 
Arrano tabernetan eman dezake izena.
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Zulotik 
begira
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Ohitura den bezala, DBHko ikasleok jaialdi bat prestatu 
genuen Aste Santuari ongi etorri oparo bat emateko. 

Gure asmoa, denon artean zerbait prestatzea izan zen, eta 
hainbat ekintza antolatu genituen denok parte hartzeko as-
moz, eta baita lortu ere.
Egun horretako egitaraua hauxe izan zen:
Zortzi eta erdietatik hamar eta erdietara, batzuek pelikula 
bat ikusten zuten bitartean, beste batzuek, kiroldegira joan 
ginen futbol txapelketa jolastera. Lehenengo ziklokoen ar-
teko finala, 2. mailakoek irabazi zuten. Bigarren zikloari 
dagokionez, 3.mailakoek irabazi genuen.
Partiduak gogorrak, lehiagarriak eta biziak izan ziren, baita 
zauritutakoak ere. Jokalarietako batek eskumuturra puska-
tu zuen bultzakada baten ondorioz. Baina zorionez, ez zen 
ezer larririk gertatu!
Hamaiketan, ikasleok eta irakasleak hain gogoko dugun 
“TXORIPANA” dastatu genuen. Ondoren, ekintza berri bat 

egin zen, patata tortila lehiaketa. Ikusita zein ondo atera 
zen, ziur gaude klasiko bat bihurtuko dela hemendik aurre-
ra. Mahaiak prestatu, zartaginak sutan jarri eta arraultza, 
patata eta abar atera ondoren, lanean jo eta su jarri ginen. 
Patata tortilaren usain gozoa eta kanpoan zegoen giro ona-
rekin batera, hiruko jaurtiketen txapelketa jokatu zen.
Epaimahaia mahai bakoitzetik pasatu ondoren, ikasle guz-
tiok dastatu genituen besteon tortila bikainak. Esan beharra 
dago, parte hartu zuten batzuentzat, bere bizitzako lehen 
tortila izan zela, eta ez zirela hain gaizki atera. Esaten zu-
tenez, etxean tortilak egitera animatuko dira. Dena den, 
tortila guztiak jan ziren. Han ez zen ezer gelditu. Gainera, 
agenda 21ean ikasi dugun bezala, erabilitako olio guztia 
ontziratu eta birziklatzera eraman genuen. Baita pataten 
eta arraultzen oskolak ere “konposta” egiteko. 
Zain gaude hurrengo jaialdia ospatzeko!!!!!!!! 

DBHko ikasleen jaialdia

2010-04-30



Amalia Rodriguesen abestiekin ekin zioten duela lau urte Ane, Jon, Arianne eta Domentxek Ventos 
de Saudade taldeari. Eztarria eta instrumentuak fresko dituzte oraindik. Momentuan bertsio berriak 
lantzen dihardute errepertorio klasiko eta modernoa uztartuko dituen kontzertua osatzeko asmoz. 
Maiatzaren 14an Zinean eskainiko duten emanaldian horren testigu izango gara. Betiko moduan, 
denaren gainetik sentimendua ipiniko dute, fadoa interpretatzeko sentitzea ezinbestekoa delako.

“Saudaderik bare,  
ez dago fadorik” 

Hastapenari helduz, zela sortu zan taldia? 
Galipoteko jaixak dauke kulpia...2005eko udan 
lehenengoz fado bi gertatu genduzen jaial-
dirako eta ondorenian etorri zan gabo-
netako kontzertu txikixa kapillan. Ha-
sieran abotsa eta gitarra espainoliakin 
hasi ginan eta gero batu jakozen flautia 
eta gitarra portugesa be.  

Nundik datorkizue faduakiko afizinua?
Oin dala urte gutxi batzuk arte ez genduan 
ezagutzen. Domentxek izan zeban lehenengo 
kontaktua faduakin eta pixkaka kontajiatu egin gin- 
ttuan. Oso musika sakona eta sentimentala da, alde 
trajikua eta itxaropentsua erakusten dittuana eta 
horrek erakarri gaittu. 

Bersino barririk etara dozue?
Amalia Rodriguez fadista haundixan bersiñuak 
dira asko, klasikuak edo. Bestetik Mariza, Misia, 
Raquel Tavares eta beste fadista barritzaile ba-
tzuen kantuen bersiñuak be egitten doguz. Talde-

ko danon zaletasunak batzen ahalegintzen gara, 
klasikuak eta modernuak. Azkenaldi honetan 

errepertorixua aldatzen gabiz, bost urtian 
kantuak gastauaz juaten dira eta. 

Hamengo portugesak saudadez baina 
pozik hartuko dittue zuen kantuak. 
Ze esan izan dotsue?
Harrittu izan dia euskeraz entzun gai- 

ttuenian, Portugalgo zein zonaldeta-
kuak garan galdetu doskue... Norberan 

herriko kantuak beste kultura bateko jen-
diagandik entzutiak harrotasuna emoten dau. 

Portugalgo aldizkari baterako be elkarrizketa 
bat egin zoskuen: “os vascos tamben saben can-
tar fado” izenburupian.

Arianne, zu zara jendiari belarrira portuges go-
xua kantatzen dotsazuna. Zelakua da bitartekari 
lana?
Ez dot sekula portugesik ikasi eta hasieran lotsa-
tu egitten nintzan, geizki esango neban bildurrez 

 
“Hizkuntza 

aproposa da 
sentimenduak 
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edo. Musikia entzunaz ahoskeria hobetzen saiatu 
naiz eta horrek segurtasuna emon dosta. Hizkun-
tza aproposa da sentimenduak modu goxo baten 
adierazteko eta  neretzako kantuak sakonian 
daroiena komunikatzen saiatzen naiz.

Erraz heldu zotsazun zer egin horri?
Faduak kantatzia ez da lan erreza. 
Kantaera berezixa da eta norberan 
gogo eta animia ipini bihar da, abo-
tsa moldatziaz gain. Fadua barneratu 
egin bihar da norberagandik urten dei-
xen. Indarra eta goxotasuna, tristuria eta 
itxaropena, danetik dauka faduak eta horrek 
danak espresatzen eta neure egitten ikasten jarrai-
tzen dot. 

Herri min gazi gozua zuek be sentitzen dozue?
Saudadea. Faduakin bat egitten daben berbia da, 
musika mota honendako deskribapen egokixena. 
Sentidu ezian, ezin da fadorik jo edo abestu. Sau-
daderik bare, ez dago fadorik.

Portugalgo ze herri, hiri, toki gustatzen jatzue?
Egon gara Coimbra eta Oporton, baina ez dogu nahi 
beste ezagutzen. Danon artian aukeratzekotan, Lis-
boa bera. Alde zaharreko auzo, kale estu, etxe zahar, 
portu, itsaso eta girua dira faduetako irudixak.

Domentx, gitarra portugesa lehendik ezagu-
na zenkan? Soinu aldetik, joteko eta heltzeko 
sasoian?
Faduekin batera ezagutu neban hain soinu berezi-
xa daukan instrumentu hau. Faduan lagun bate-
raezina bihurtu zan eta kantuari laguntzen dotsa 
bere “trinuekin”, oin abotsakin oin gitarriakin. 6 
soka bikoitz daukaz eta metalikuak izatiak emo-
ten dotsa soinu hori. Afinaziñua be berezixa dauka 
eta hasieran ez da oso erreza, baina poliki-poliki 
banoia ikasten. 

Ane, txirulia be ondo egokitzen da. Zuretako be 
fadua estilo berri bat izan da?
Faduekin hasi aurretik musika eskolan, lagunar-

tian edota txarangan jo izan dot flautia, bai-
na faduak sekula. Pertsonalki oso pozik 

nao, faduari esker flautia joteko beste 
errejistro bat ezagutu dotelako, tekni-
koki baino espresino aldetik gehixago 
eskatu dostana.  

Zer eskeiniko dozue maiatzaren 14ko 
kontzertuan?

Oin berrizten gabizen errepertorioko 15 bat 
kantu joko doguz, gonbidatu berezi batekin gai-

nera; sorpresa politta izango da.

“Fadua 
barneratu egin 
bihar da norbe-
ragandik urten 

deixen.”

MAIATZAK 14, BARIXAKUA

Gabeko 22:30ean Zinean

Sarrera 5 eurotan, kiroldegiko ha-

rrera-gunean salgai eguardira arte 

edo ordu erdi lehenago.  

Arianne Unamuno: ahotsa

Domentx Uzin: gitarra portugesa

Ane Ugalde: zeharkako txirulia

Jon Basauri: gitarra espainolia 

KONTZERTUA

9 erreportaia
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Alberto Arribas, 6 urte

Nun jolasten dozue? 

Neri gehixen eskolako patixuan 
txirristan ibiltzia gustatzen 
jata. Lagunak sokasaltuan 
be ibiltzen gara noizian behin 
baina nahiko gitxi. Normalian 
nere gelako neskekin jolasten 
dot, edo ondoko gelakuekin. 

Nere lagun batek joku barri 
bat asmatu dau, “Brazalete” 
deitzen dana. Brazaletian 
jokuan boteriak dittugula 
sinisten dogu eta gure artian 
burrukan ibiltzen gara, baina 
lagun moduan eta minik hartu 
barik, jolasian! Etxian play 
stationakin ibiltzen naiz bestela.

Guk gehixenetan aita eta 
ama izatera jolasten dogu 
eskolako jolastokixan. Bat 

ama da, beste bat aita, beste 
bat semia… eta hola familia 

bat egin arte. Janarixakin 
esperimentuak egittia be  

asko gustatzen jata!

Neri gehixen futbolian 
jolastia gustatzen jata. 

Normalian eskolan jolasten 
dot baina kalian be ibiltzen 
naiz lagunekin. Ez daukagu 

futbolian ibiltzeko leku 
handirik herrixan. Athletic 

taldekua naiz eta ligia 
berak irabaztia nahi dot!

Zetan jolasten dozu lagunekin?

txiki
10 ugaraxo
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zer irizten dotsazu?
Lelengo labore transgenikuak merkaturatzen hasi ziranetik gero eta azalera haundixagua 
emoten dotse nekazarixak transgenikueri, eta gero eta herrialde gehixagotan onartzen dira 
genetikoki eraldatutako barietatiak, Euskal Herrixan esate baterako. 

Elikagai transgenikuak dendetan desberdinduta 
egon biharko lirakez?

12 kale inkesta

mikel garitano 
Soldadoria

maite urtiaga
Dendarixa

myriam goenaga
Kooperatibako langilia

Julen iñurrieta
Jubilatua

Ba hobeto legoke desber-
dinduta egotia, ahora 

zer sartzen doten jakitzeko 
bada be. Guk jaki naturalak 
jaten dittugu eta oin umiakin 
arreta haundixagua emoten 
dotsat elikagaixeri.  

Bai, ze ondio ez dakigu ze 
arazo ekarriko dittuen. 

Markatuta juan biharko li-
rakez eta nundik datozen 
esan. Transgenikuak uste 
dot ondio gutxi darela bai-
na beneno lar dira gorpu-
tzandako. 

Dendetan ez dago ho-
rren informazinorik 

eta markatuta egon biharko 
lirakez zer jaten dogun jaki-
tzeko. Ni ahalegintzen naiz 
ez erosten eta ahal badogu 
gure etxian ez dogu hartzen 
holakorik.  

Bai jakina! Desberdin-
duta asko hobe. Plagen 

kontra ona dala dinue, bai-
na ez osasunandako. Gai-
nera, ez ei dau hazitxarako 
balixo eta barrixa eskatu 
bihar ei da. Urtiak eraku-
tsiko dittue kaltiak.

2010-04-30
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13 kultura

Trikitixa Egunean  
herri osoa dantzan
2010. urteko Debagoieneko Tri-

kitixa Egunak 300 trikitilari-
tik gora batu zituen herrian. He-
men irudiak:

Game Over  
taldea saritua

Hilaren 25ean II. 
Musika Modernoko 
Lehiaketa jokatu 
zen Bergaran. 
Gipuzkoako 17 
talderen artean 
Soraluzeko bik 
hartu zuten parte, 
Game Over eta Pearl 
Harbour taldeek, 
eta lehenengoek 
entzulearen saria 
eskuratu zuten 
200 euroko diru 
sariarekin batera.

Iturria: Itziar Burunza

Musika, antzerkia eta  
margolanak gozagai
Margo erakusketa: Krabelin Pin-
tura-Eskolako ikasleen margolanak 
maiatzaren 7tik 15era kiroldegiko 
erakusketa aretoan. Astegunetan 
19:00etatik 20:30era eta zapatue-
tan 12:00etatik 13.30era.
Greban gaude antzezlana: maia-
tzaren 7an 22:15ean Zinean, Larri-
kun Antzerki taldearen eskutik.
Musika tailerreko ikasleen kon-
tzertua: maiatzaren 12an arra-
tsaldeko 15:15ean frontoian. (Ipuin 
musikatua eta Musika Eskolako ma-
trikulazio kanpainaren hasiera).
Ventos de Saudade: maiatzaren 
14ean 22:30ean Zinean.
Oreka Art: Keixeta margolariaren 
erakusketa, maiatzaren 14tik 30e-
ra bitartean. Informazio gehiago: 
www.keixeta.com. 

Jaiak prestatzeko bilera
Udaleko Jai Batzordearen hurrengo 
bilera maiatzaren 4an izango da, 
martitzena, arratsaldeko 20:00etan 
udaletxeko Saio Aretoan. 

Jaietako kartel lehiaketa
Martxan da 2010. urteko Santiago- 
-Santa Ana jaietako kartel lehiaketa. 
Irabazleak 300 euroko saria jasoko 
du. Maiatzaren 31ko eguerdiko ordu 
biak baino lehen aurkeztu behar dira 
udaletxeko bulegoetan. Karteletan 
“2010 SORALUZEKO JAIAK” de-
rrigorrez aipatu behar da.

Gazta egiten giro bikainean
Dozena bat lagun batu ziren pasa den 
zapatuan San Andres auzoko Gizarte-
txean Josu Gil Eibartarrak eskainita-
ko gazta ikastaroan parte hartzeko. 
Ikastaroan, gazta egiteko tenperatu-
rak, neurriak eta produktuak zeintzuk 
izan behar diren ikasi zuten.

Trikitxa Egunaren harira jasotako eskertzak

Kaixo Soraluzetarrok.
Espero dogu egun on bat pasatuko zenduela zapatuan. Lehenik eta behin gure eskertzia jaialdi hau aurrera erua-
ten lagundu doskuzuen danori: Bolondres, Pil-Pileaneri, udaletxe, Urrats dantza taldea, apaizari, diseinatzaile,  
Xero-Xiete, taberna, dendari, banketxe, lantegi, Allegro eta Arrano elkartieri, herriko jendiari parte hartu izanagaittik 
eta Txurruka jatetxeari halako kopuru haundixari baietz esatiarren (bateron bat ahaztu baldin bajaku barkatu).

Antolakuntza

Zorionak eta mila esker Soraluzeko Gobernu Taldearen izenean larunbatean ospatu zen Deba Goieneko Trikitixa 
Egunean lan egin zuten guztiei. Zuek bezelako herritarrekin ez dago ezinezkorik. Agur bat!

Udal Gobernu Taldea



14 kirola

V. Emakume Pala Txapelketa 
maiatzean hasiko da

Soraluzetarrak Gipuzkoako  
XLI. Hirutxirlo Bolo Txapelketan

Maiatzaren 1ean hasi eta 
ekainaren 6an amaituko da 

pala txapelketako 1. fasea. Aur-
ten inoizko parte hartze handiena 
izango du txapelketak, 18 biko-
te (36 emakume) arituko baitira 
lehian San Andres auzoko pilota-
lekuan. Lehen fasea bukatuta, uz-
tailaren 10eko finala eta 3. eta 4. 
postuak erabakitzeko beste bi fase 
jokatuko dituzte. 

“Emakumeen inbisibilitatea 
alor askotan gertatzen da”

Aurtengoa txapelketaren bos-
garren edizioa da eta sorrerako 

helburu bera izaten jarraitzen 
du:  “kirolarekin gozatzea, ema-
kumeon artean kirol mailako 
harremanak bultzatzea eta osa-
sunean kirolak duen garrantzia 
ulertzea. Emakumeen inbisibi-
litatea alor askotan ematen da, 
kirol arloan bezala torturan ere 
eta emakumeok pairatzen dugun 
beste errealitate honekin ere bat 
egin nahi izan dugu txapelketa 
honen bidez” azaldu dute anto-
latzaileek. 

Sei dira guztira Gipuzkoako 
Hirutxirlo Bolo Txapelketan 

lehiatzen diharduten soraluzeta-
rrak. Azken jaurtialdia apirila-
ren 17an San Andreseko bolato-
kian izan zen eta bertan ez zen 
soraluzetarrik sailkatu.

Hurrengo jaurtialdiak:
Maiatzak 8: San Pedro (Elgoibar)
Maiatzak 15: Lastur (Deba)

Maiatzak 22: San Migel (Elgoibar)
Maiatzak 29: Asola-Berri (Eibar)
Ekainak 5: Ezozi.

Soraluzetarren sailkapena:
Bittor Nuñez (11 txirlorekin)1. 
Jose Antonio Nuñez (4 txir.)2. 
Iñaki Ariznabarreta (4 txir.)3. 
Jose Luis Larreategi (1 txir.)4. 
Jose Gabriel Nuñez5. 
Juan Kruz Arizaga (ordezkoa)6. 

EMAITZAK

pelota
Berasaluze IX – Pascual 22
Idoate – Laskurain 11

Berasaluze IX – Laskurain 22
Olazabal – Pascual 9

herri arteko txapelketa

Soraluzen jokatutako partidak
Kadeteek 22 - 6 galdu
Jubenilek 22 - 2 galdu
Nagusiak 22 - 14 irabazi
lasarten Jokatutako partidak

Kadeteek 22 - 6 irabazi
Jubenilek 22 - 9 irabazi
Nagusiak 22 - 2 galdu

FutBola
Ilintxa S.D. – Sora (Erreg.) 5 - 0
Sora (Erreg.) – Zumaiako  2 - 4
Urola K.E. – Sora (Jub.) 3 - 3
Sora (Jub.) – Urki C.D  2 - 2
Sora (Kad.) – Elgoibar “B” 2 - 5
Eibartarrak – Sora (Kad.) 2 - 3

AGENDA

pelota
Barixakua 30, 20:30ean Sestaoko 
pilotalekuan

Titin III – Arruti
Idoate – Laskurain

FutBola
Zapatua 1, 16:30ean Mendibeltzen
Getariako Keta F.T. – Sora (Erreg.)

Domeka 2, 15:30ean Unben
Urki – Sora (Kad.)

Sora (Jub.) deskantsua izango du.

mendi irteera
Domeka, maiatzak 2
Arantzazu-Enaitz-Arantzazu
Irteera goizeko 09:00etan

2010-04-30

Soraluzeko 
pilotariak 

herri arteko 
txapelketatik 

kanpo

Pasa den 
barixakuan 

bueltako partiduak 
jokatu zituzten 

Soraluzeko 
pilotariek eta 

Lasarte-Oriakoek. 
2-1 galdu eta 
txapeltetatik 

kanpo geratu dira 
herriko pilotariak. 

Kadeteek 22-6 
galdu zuten; 

Jubenilek 22-2; 
Nagusiek berriz 

22-14 irabazi 
zuten. Frontoia 

bete egin zen eta 
giro onean egin 

zuten gaua. 

Iturria: Aitor Zabala



15 zerbitzuak

zorion agurrak

jaiotakoak
Zakaria SijilmaSSi

Urko Trebiño lindelmann 

Lore Leturiondo García
Apirilaren 11n 5 urte!
Zorionak eta muxu 
handi-handi bat
etxekoen partez!

Ekain Larrañaga
Apirilaren 21ean 6 urte!
Zorionak mutil handi!!
Muxu handi bat  
etxekoen partez!!

Ander Sanchez
Apirilean urteak betetzen 
dituzulako. Muxu eta zorionik 
beroenaketxeko denon 
partez!!

Miren Narbaiza
Zorionak begi urdin!!
Muxu erraldooi bat
eta pila bat zorion
Pileko kuadrilian partez!

Garazi Prieto
Maiatzaren 13an 2 urte!
Zorionak sorgintxo eta
marrubizko muxu handi bat
etxekoen partez!

Lucia Dieguez
Maiatzaren 6an 22 urte! 
Zorionak eta muxu handi asko
ile-apaindegiko lagunen partez! 

Pau Rascon Velazquez
Maiatzaren 7an 3 urte!
Zorionak mutikote eta
muxu handi bat Onar 
eta etxekoen partez!

Garazi Jauntsarats
Maiatzaren 8an 9 urte!
Zorionak maitia eta
muxu handi bat
oen partez!

Eider Varela
Apirilaren 22an 27 urte!
Ondo pasatu zure urtebetetze 
egunean eta sekula ez galdu 
zure irribarre politx hori!! 

Jone Olamusu
Apirilaren 21ean 12 urte!
Zorionak maittia eta muxu 
handi askoetxekoen partez!

Goizane ta Eguzkiñe
Hilaren 28an 27 urte beteak
Egunsentia eta eguzkia...
oooooOOO Zorionak polittak  
Kuadrillakuen partetik

June Eguren
Maiatzaren 3an 7 urte!
Zorionak panpox! 
Milaka muxu  
etxekoen partez!

Beñat Urrestarazu
Zorionak politta,
zure lehenengo 
urtebetetzean! Etxeko 
guztion partez!

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

2010-04-16

Irabazlea: Ainhoa Astigarraga

Luis Gomez,
herriko abadea da pasa den alean  
agertzen zen soraluzetarra.

Zein ageri 

da argazki 

honetan?

Saria:
30 euroko herriko produktuen otarra

lehiaketa aurreko aleko erantzuna

hildakoak
javier abaiTU bollain



argazki zaharra

1915eko agintarixak

16 harpasuak

Ezkerretik eskumara: 
Aurrian: Jose Maria Laskurain eta Jose Sesma, 
zinegotzixak; Bigarren ilaran Jose Arizaga, zine-
gotzixa; Santos Treviño, epaile munizipala; Pedro 
Fernandez, guardia zibileko postuko komandan-
tia; Ambrosio Orueta, alkatia; Pantaleon Oregi, 
sindikua; Ignacio Aranguren, udaleko idazkarixa; 
Jose Leturiondo, zinegotzixa.

1915eko agintarixak ageri dira argazki honetan. Eusko Ikaskuntzako Euskomedia Fundazinuan artxibo 
digitalian dago gordeta eta Patxi Aizpuru plaentxiarrak topatu dau sarian.

Atzian: Bruno Maiztegi, Miguel Galarraga eta Tri-
nidad Placencia, zinegotzixak; Florencio Arrazain, 
farmazeutikua; Jose Martinez Carrillo, Ibangran-
deko kondia; Martin Maiztegi, udaltzaina; Eusebio 
Arizaga, armagina.

2010-04-30

Iturria: Euskomedia





Ventos de saudade

“Saudaderik gabe  
ez dago fadorik”




