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Zer berri Eguz!
Gaurkoan nire ikuspuntu subjektibo, baina 

halaber apolitikotik, alderdi politikoei nola gusta-
tzen zaien herritar ororengana heltzen diren heda-
bideen erabilera alderdikoia egiteari buruz arituko 
natzaizu.
Aspaldiko ohituratzat daukat etxetik 
lanera eta lanetik etxerako bidean au-
toan Euskadi Irratia entzuten joatea. 
Benetan triste jartzen nau azkenaldian 
irrati publikoan euskararekiko izan 
den folklorizazioak. Euskararen mai-
la bera pobretu eta programazioaren 
maila kritikoa guztiz deuseztatu dute. 
Politikoek azken hitza duten hedabidee-
tan hau gertatzea ohikoa izaten omen 
da. Hori esanik, bertoko, etxeko hedabi-
dean, Pil-pileanen, beste neurri batean, 
baina antzekorik gertatzea litzateke 
tristeena. Nahiz eta guztiz zilegi izan, irakurle-
goaren gehiengoarentzat apurtxo bat astuna iza-
ten hasi den fenomenoa gertatzen ari da 
aspalditxoan; udal talde politiko jakin 
batek herritarrei zabalik den gutunen 
atala kutsu elektoraldun gutunez josten 
baitu azkenaldian, gutun bakarrarekin 
nahikoa ez, eta zenbaitetan bi ere pla-
zaratzera helduz ale bakarrean, bozka 
kutxetan bere garaian galdu zutena ho-
rrela berreskuratu nahian edo.
Martini zuriarekin gertatzen dena go-
goratzea ez letorke gaizki kasuan. Bat 
edo bi gustura hartzen dira, baina 
gehiegitxo hartzeak Martiniaz nazka-
tzea dakar.
Ez dezagun orain dela 15 urte herri pluraletik he-
rri pluralarentzat sortu zen Soraluzeko aldizkaria, 
garai hartan pluraltasun hori hain zorrotz gainbe-
giratzen zigutenengandik “martini’zatu”...  

Gorka,
Ez didazu ez lan makala jarri… politika tartean 

sartzen denean, kontu! Mila iritzi desberdin atera-
tzen dira harri azpitik, txindurrien modura… 
Nik ez dakit edade kontua izango den ala ez, baina 

aspaldian martiniak sekulako alfergura 
ematen dit: “martinizatzen” uzten den 
jendeak, bizitza besteak “martiniza-
tzen” pasatzen duen jendeak… bixamu-
neko buruko mina! 
Eta ze polita den, goizean goiz jaiki eta 
kafe on bat hartzea, arnasa ganoraz har-
tzea, lasai. Eguerdiko marianito umelen 
aldean…marabillosua!
Ni, harri horien gainetik saltoka nabilela, 
harritzen nau, jendeak nola hartzen dituen 
harriak, nola besteei bota, nola ezkutatzen 
dituen komeni denean, iritziak dantzan, 
korrika. Eta beti “honek hau geizki egin 

du”, “besteak bere buruari begiratzen dio bakarrik”, 
“harek ez daki entzuten”… harritzen nau, zemalaletxe 

daukagun, hain gaizki egiten ditu besteak 
gauzak beti? eta guk ondo? gainera hobetze 
kritikak baino, besterik gabe, kritika “ez” 
izan ohi da, “besteei ez” potoloa.
Askotan gure txikiei esaten diegu “isi-
lik egon zaitte”, eta guk ba ote dakigu 
isilik egoten…
Juliak bere azken filmean egin duen mo-
dura, guk ere “jan, errezatu, maitatu”-ko 
bagenu, guk ere irabaziko genuke Oska-
rren bat, gure bizitzako pelikulan.  
Ez daukagu gainera Italiara, Indiara eta 
Balira joan beharrik, nahikoa genuke 

Karakate puntara tortila patata bokadilo bat egin 
eta konpainia onean igotzearekin.
EITBn begibistakoa da pasatzen ari dena, eta gure 
Pil-pileanen ere maitasun eskutitz gutxi aspal-
dian… martinizatuak ta patxarán…, har dezagun 
kontra-kafea, kon aroma de muuutxoamor.
Gorka, mutxa Fortaleza!

Martinizazioa

Gure Pil-pileanen 
ere maitasun 
eskutitz gutxi 
aspaldian…

Eguzkiñe Aldazabal

Triste jartzen 
nau irratiko 
euskararen 

folklorizazioak 
Gorka Prieto

Bi urte hitz egiten ikasteko; bizitza osoa isilik egoten ikasteko. 
Gotzon Garate, atsotitzak

Goguan hartzeko

1 ataiko berbak
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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.

2 zeuk esan
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Urriaren 20an izandako Kultura Batzordean, 
herriko kultur eragileek aurkezturiko eskae-

rak aztertu ziren. Beraien iharduerak burutzeko, 
udalari, zenbait  lokalen egokitzapena eskatzen 
diote. Eskaera ez da berria, jakinekoa baita he-
rrian dagoen lokal gabezia. Gobernuaren osaeran, 
kultur arloa eramaten duena, ezker abertzalea 
da. Zeintzuk eta urteak joan, urteak etorri kultur 
etxearen proiektua galdatu izan duten berdinak.
Galdatu bakarrik ez, baizik eta aurreko legeal-
dian gure taldeak aurkezturiko aurrekontuei aur-
ka bozkatzeko erabili izan duten aitzakia izan da. 
Aitzakia esaten dugu, zeren eta orain gobernuan 

1988an ikusi zuen argia estreinakoz Arra-
sate Presek. Proiektu berritzailea izan zen; 

herriko berri euskaraz emango zuen aldizka-
ria asmatu zuten AEDko -Arrasate Euskaldun 
Dezagun- euskaltzaleek. Hala sortu ziren Eta...
Kitto, BARREN, Pil-pilean, Drogetenitturri edo 
Berriketan aldizkariak Debabarrenean. 
2000. urtean, Debagoienean Goiena proiektua 
sortu zuten. Bailarako multimedia proiektua 
zen, eta aldizkariarekin batera, telebista eta 
Internet ere jarri zituzten martxan. 
10 urte pasa dira ordutik, eta haien bailara-
ko proiektu komunikatibo garrantzitsuena da 
Goiena gaur egun. Azaroaren 11n ospatu dute 
10. urteurrena, eta zorionak eman nahi dizkiegu 
gure lagunei bailararen parte honetatik. 

Azkenian Tallarra gaztetxian geratu gara, 
erresistitzen, gune libriak eta hau maite 

dittugulako. Zortzi urte hauetan gugan sinis-
ten ikasi dogulako eta beste gauza askotan ez. 
Kalia, ekintza eta komunikazio espazio moduan 
ulertzen dogu eta Tallarra barruko aldarrika-
penak bertara etaratzeko biharra sentitzen 
dogu. Guretzako, okupazioa eta autogestioa bi 
hitz baino gehiago dira. Gure inguruan desa-
lojo ugari egon da eta apurtu nahi daben mu-
gimendu honi elkartasuna adierazi nahi detsa-
gu, Tallarra horren parte be badalako. Burruka 
sozialak aldarrikatu nahi dittugu mehatxatuta 
dagozelako. Kapitalismuan itsaso zikin honetan 
astiro-astiro autogestioaz eta asanbladaz balia-

Nun dago 
herriko kultur 

etxea?

Zorionak, 
Goiena!

Tallarra bizirik 

dauden honetan, orain arte ez dute ezer ere aipatu 
gai honi buruz. Eskuartean darabilten ideia, he-
rriko zenbait lokal egokitzea da. Beraien hitzak 
erabiliz hau ez al da “partxeo” bat ? 
Gure taldeak ondorengo galdera luzatzen du: Nun 
dago herriko kultur etxea? Alkate jauna; hautes-
kunde kanpainan kultur etxearen inguruan eman-
dako hitza bete behar al duzu? Legealdia buka-
tzear gauden honetan, beste zenbait gaiekin ger-
tatu den bezala, pentsatzen dugu, kultur etxearen 
proiektua ere ez dela gauzatuko. 

Soraluzeko EAJ/PNV Udal Taldea

Eta gurean, zer? Gurean ere emankorra izan 
da herri aldizkarien ibilbidea, baina ezin gara 
atzera begira geratu. Komunikabideen arloan 
aldaketa handiak gertatu dira, eta handiagoak 
gertatuko dira. Debabarrenean hasita gaude 
bailara mailako komunikaziora iristeko lehen 
pausoak ematen. Erronka argia da: Debabarre-
nean euskarazko hedabideen indarra eta era-
ginkortasuna biderkatzea. 

Koldo Mitxelena (Eta ...Kitto-Eibar)
Egoitz Unamuno (Pil-pilean-Soraluze)
Dorleta Vidal (Drogetenitturri-Ermua)

Koldo Aperribai (Berriketan-Deba)
Imanol Larrañaga (BARREN-Elgoibar)

turik sortutako irla txiki honek bihar dittugu 
pertsona moduan aberasteko eta ez dogu udalan 
biharrik izan horretarako. Honek Tallarra gaz-
tetxia, ezer esan barik bertan behera botatze-
ko asmua euki zeban. Saiakera “trapero” honi 
asanbladak aurre egin zetsan eta lokal “kutre” 
batzuk eskaini zoskuezen. Udaleko ordezkari-
xak: duintasunik ez dukagula uste dozue?
Guzti honengaittik Tallarrari bukaera hau 
emotia nahi detsagu eta asetuta geratzen gara, 
badakigulako urte honetan danetan egindako 
lanak bere hazixak bota dittuala eta honek den-
poriakin ernaldu egingo dirala... 

Eibarko Tallarra Gaztetxea



Aurten urte emankorra izan 
da Plaentxian fruta alde-

tik eta nahi beste sagar, madari, 
intxaur… biltzeko aukera pare-
gabia emon dosku amalurrak. 
Basarrittarrak gustora nola ez, 
eta kaletarrak? Basarri mundua-
kin harremanik ez dakazuenok 
enteratu al zarie aurten milaka 
kilo sagar emon dittuztela gure 
herriko sagarronduak? Olentze-
ro oindio lozorruan egongo dan 
honetan sagarrak eurak be etorri 
jakuz kaleraino notizixa emote-
ra, baina zenbatek entzun dozue 
amalurraren deixa?
Ez naiz ni egokixena inori ezer 
esateko, ezagutzen nauzuenok 
badakizue basarrixan ez dotela 
denbora larregi pasatzen. Baina 
basarri munduakin daukadan 
gutxieneko harreman horrek 
gauza batzuetaz konturatzeko 
aukeria emoten dosta zorionez.
Mundua ziharo aldrebestuta dau-
kagunaren adibide bat gehixao da 
sagar kontu hau azken finian. He-
rriko sagarrak usteltzen dihar-
duen bittartian nungo sagarrak 
jaten gabiz plaentxiarrok?
Bakoitzak etaraizuez zuen ondori-
xuak (nahi badozue), baina geure 
osasunagaittik ez badabe ea Gaz-
tañerre Ferixia egun bateko festa 
izatetik urte guztiko festa izatera 
eruaten dogun poliki-poliki.
Parranda on danori!! Trago bat 
zure omenez Aniaiz!!

bittartetik

Unai Larreategi

Sagarrak Zeletan behera!

(entzutekuak)))) )
Edu Pombar, “Vuelve bigotillo vuelve” antzezlaneko aktorea

Nundik datorkizu antzezteko 
zaletasuna? 

Betidanik gustatu izan jata bes-
te pertsona bat izatia, izaerekin 
jolastia eta beste pertsona baten 
azalian sartzia. Terapeutikua be 
bada eta ez da topiko hutsa esatia 
lotsatixak diran pertsonentzat an-
tzerkixa oso lagungarrixa dala.  

Zer emoten dotsu antzerkixak? 
Antzerkixak barru-barrutik 

betetzen nau. Taularatzerakuan 
sortutako adrenaliniak arazo da-
nak alde batera laga eta zoriontsu 
egitten zaittu. 

Eta beste generoren bat pro-
batutakua zara? 

Lagun artian egindako film 
labur batian parte hartu neban 
eta zinia oso astuna egin jatan. 
Sekuentzia berdina behin eta 
berriz errepikatzen egon bihar 
izatia ez da erreza. Antzerki-
xan momentuko interpretazi-
nua lantzen da eta ikusliekin 
harreman zuzena mantentzen 
dozu. Beren erreakzinuak be bat
-batekuak dira, izugarrixa!

Lehenengo taularatziaz ze dau-
kazu goguan?

Lelengo aldixa, arlo askotan 
moduan, ahaztezina da. Estrei-
nakoz Abadiñoko Kultur Etxian 
jardun neban eta kirixuak dan-
tzan nittuan! Hain haundixa 
izan zan sentidu nebana, jende 
aurrian berriro be antzezteko 
gogua betiko geratu jatan.

Zeinen aurrian, nun eta ze ak-
torekin antzeztuko zenduke? 

“Vuelve bigotillo vuelve” Bil-
boko Campos Eliseos Antzoki-
xan estreinatu genduan eta nere-

tzat antzoki hau uff… pasadia da! 
Dana dala, eszenatokixari ez do-
tsat garrantzia haundirik emoten, 
edozein antzokik edo kultur etxek 
bere enkantua daukalako. Publi-
kua da antzerkixan ardatza.  

Herrixan antzeztia 
berezixa izango da 
orduan?

Badakit oso urduri 
egongo naizela eta egu-
na heltzeko desiatzen 
nao! Publikuan inork 
ez ezagutzia abantaila 
da neretzat, presino gu-
txiagokin antzezten do-
zulako. Plaentxiarrentzat lana 
atsegina izatia espero dot.  

“Vuelve bigotillo vuelve”-ren 
aurrerapen txiki bat…

Guk politiko askon anbizinua 
eta eskrupulu faltia erakusten 
ahalegintzen gara lan honetan eta 
honegaittik, PP alderdiko ordez-
kari batzuk haserre dare gurekin. 
Estatu Espainiarreko politikian 
eta politikarixen kritikia ikusiko 
dabe ikusliak, zuzeneko musikia, 
dantzia eta umoria tartekatuta.

“PPko 
batzuk haserre 

daoz gure  
lanakin”

2010-11-12

3 fiua

Bibotedun politikariarena 
egiten du Eduk.



4 zer berri

Kiroldegi gaineko lanak  
martxan 
Foru Aldundiko Lurralde eta Antola-
mendu Sailak martxan jarri ditu berriz 
ere Kiroldegi gaina zabaltzeko lanak. 
2008ko azaroan lanen arduraduna zen 
Lekber enpresak kiebra jo zuen eta lanak 
geldi egon dira orain arte. Frixi enpresak 
amaituko ditu Lekberrek bertan behera 
utzitako lanak, urte bukaera baino lehen. 
Kulturaren Mahaiak Udalari kultur lo-
kalen gainean egindako proposamenak, 
Gaztetxokoa squash gaineko lokalean 
eta ondoko terrazara bideratzeko auke-
ra jasotzen du. Udalak bere aldetik ez du 
gune honen erabilera argitu. 

Lurdes Txurruka, 
16 urtez preso
Datorren azaroaren 18an, eguena, 16 
urte beteko dira Lurdes Txurruka gar-
tzelaratu zutenetik, baita Angel Iraza-
balbeitia “Txorta”-k indar polizialekiko 
enfrentamenduetan bizia galdu zuene-
tik. Honen harira eta Lurdesen askata-
suna eskatzeko kontzentrazioa antolatu 
du Soraluzeko Amnistiaren Aldeko Mu-
gimenduak datorren eguenerako, Plaza 
Barrixan, 19:00etan.

Teknologia berriak landa  
eremura
Debemen elkarteak eskualdeko landa 
eremuetan Internet eta telefono mugi-
korren estaldura hobetzea aztertuko du, 
gabeziak kokatu ahal izateko. Horregatik, 
baserrian edo auzoan kobertura arazoren 
bat duenak Debemenera jo dezan eskatu 
dute bertatik: 943 74 40 67 edo gagirre-
go@gmail.com. 

Erlezaintza, 
txalaparta eta  

taloak aurrekari

Bihar goizerako 
prest izango dituzte 
herriko nekazariek 

Gaztañerre egunaren 
harira egingo den 

azokarako produktuak. 
Erlezaintza, txalaparta 

eta talo ikastaroa 
izan dira aste honetan 
herritarren gozagarri. 

Astelehenean gazta 
eta ardo dastaketa ere 
egingo da Bizkalekoen 

eskutik. 

Herriaren erdialdea Gabonak 
aurretik oinezkoentzat

Herriaren erdialdea autoz 
hustu eta oinezkoentzako 

izan dadin eskatzen duen propo-
samenak argia ikusiko du datozen 
hilabeteotan. Gabonak aurretik, 
egunaren ordu gehienetan ko-
txeak erdigunetik atera eta oinez-
koei emango zaie lehentasuna. Za-
malanak egiteko ordutegian soilik 
ibili ahal izango dira autoak berta-
tik, goizeko 07:00etatik eguerdiko 
13:00ra bitartean. Zapatuko eguer-
diko 13:00etatik astelehen goizeko 
07:00ak arte ere autoek ezin izango 
dute erdigunetik ibili. 

Astelehenean egokitze lanak
Proposamena gauzatzeko hain-

bat egokitze lan egin behar direla 
azaldu du alkateak eta lehenbai-
lehen egingo direla azpimarratu. 
Zentzu horretan, astelehenean, 
Gaztetxe parean (Zubi Nagusia-
ren erdialdean) pibota hidrauli-
koa jartzeko lanekin hasiko da 
Fresneda eraikuntza enpresa. Ez-
beharrak aurreikusi eta sortu dai-
tezkeen estualdiak eta larrialdiak 
saihesteko, herriko dendariek eta 
tabernariek pibotak igotzeko eta 
jaisteko mando bana izango dute, 
baita Gabolats kaleko garajeen ja-
beek ere. 

Egueneko merkatua Plaza Zaha-
rrera

Udalaren proposamen honek 
berritasunak ekarriko ditu zen-
bait arlotan. Besteak beste, egue-
neko merkatua Erregetxetik Pla-
za Zaharrera pasatuko da, Erre-
getxeko aparkaleku denak ko-
txeentzat erabilgarri egoteko. 

2010-11-12

Udalak hemen kokatuko du aipatutako pibota hidraulikoa.



5 zer berri

Maisuen Etxeetako erabilera 
arautzen
Urriaren hasieran ekin zion Udalak 
Maisuen Etxeak eraberritzeko lanei eta 
urtarrilaren amaierara arte luzatuko di-
rela jakinarazi du Jose Luis Arizaga al-
kateak. Bien bitartean, Gobernu Batzor-
deak etxeei zein erabilera eman behar 
zaien erabakitzeko ekarpenak jasotzen 
dihardu. Ekarpenen ostean, baldintzak 
eztabaidatu eta etxeak nola bideratuko 
diren arautuko du Gobernu Batzordeak. 
Behin arauak zehaztuta, Udalbatza-
rrean bozkatu beharko dira, indarrean 
jarri aurretik.  

Zeleta eta Iriarteko nagusiak 
bihar omenduak
Bihar goizean egingo den azokan, Ze-
leta baserriko Maria Ariznabarreta 
(81 urte) eta Iriarte baserriko Esteban 
Maiztegi (85 urte, irudian) omenduko 
ditu udalak. Ekitaldia Erregetxean izan-
go da, eguerdiko 13:00ak inguruan.

Adinduen zaintzaileentzat 
ikastaroa 
Udaletxeko Gizarte Ongizate Zerbi-
tzuak eta Solidaridad Intergeneracio-
nalek adinduen zaintzaile diren familia 
kideei bideratutako edota orokorrean 
adinduen zaintzaren inguruko gaietan 
interesatuta dauden pertsonei zuzen-
dutako ikastaroa antolatu du. 
Edukiak zortzi saiotan landuko dira: 
Abenduaren 1, 2 ,3 , 9, 10, 14 , 15 eta 
16an. 
Ordutegia: arratsaldeko 15:00etatik 
18:30era.
Izena emateko: Azaroaren 16tik au-
rrera Gizarte Ongizate zerbitzuetan, 
10:00etatik 13:00ra bitartean. 
Telefonoa: 943 75 00 56

Bost emakumek  indarkeria salatu 
dute aurten   

2010ean 20 eta 50 urte arteko 
bost emakumek salatu di-

tuzte tratu txarrak herrian eta 
zortzik asistentzia psikologikoa 
jaso dute. Horietatik hiruk ba-
besa jaso dute. 
Azaroaren 25a Emakumeenga-
nako Indarkeriaren Aurkako 
Nazioarteko Eguna izango da 
eta horren harira Emakumeen 
Batzordeak datuok zabaldu ditu. 
Bertan, arreta ipini nahi izan du 
“indarkeria sinboliko, leun, mal-
tzur eta ia ikusezin horretan, zei-
naren gainean eraikitzen baita 
emakumeen identitatea eta era 
berean, indarkeria fisikoa ahal-
bidetzen duen”. Bestetik, Soralu-
zeko Udalaren erronka da “udal 
politika aktibo, integral eta koor-
dinatua garatzea berdintasuna-
ren alde eta emakumeenganako 
indarkeriaren aurka”. 
Hilaren 25erako kontzentrazio-
rako deia egin du “Beldur Ba-
rik” lemapean, Plaza Barrixan, 

19:00etan. Abenduan eta urtarri-
lean tailerrak eta filmak izango 
dira gaiaren inguruan. 

Eraso edo tratu txarren aurrean: 
SOS Deiak:  ............................................................................ 112
Udaltzaingoa:  ..............................  943 75 30 24
Osasun Zentroa:  .............  943 75 22 59
Gizarte-zerbitzuak:  ...... 943 75 00 56
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Iazko azaroaren 25ean egin zen elkarretaratzea

GENERO INDARKERIA DATUAK  
SORALUZEN 2010EAN
2010ean eskatutako eta  
eskainitako baliabide mota:

Baliabide  
mota
Prestazio ekonomikoak
Asistentzia psikologikoa
Asistentzia juridikoa
Harrera pisua
Bizileku bilaketan laguntza
Interbentzio familiarra
Larrialdiko zerbitzua  

Emakume  
kopurua

3
8
2
0
3
0
1



6 euskararen arnasa

Joan zen udaberrian Euskal Herrian Euskarazeko talde-
txoan Udaleko Euskararen Udal Ordenantza aztertze-

ko erabakia hartu genuen. Ez dakienarentzat ordenantza 
honetan udalaren euskararen erabilpena zehazten da. Az-
terketa egin genuenean gure hasierako zalantzak baiez-
tatu ziren, udalak ordenantza horretako artikulu batzuk 
urratzen ziharduen. Urraketa gehienen oinarria euskarari 
lehentasunik ez ematean dago edo euskararen erabilera 
okerrean (argazkian ikusten den bezala). Ordenantzan eus-
karari lehentasuna ematea onartuta egon arren eguneroko 
jardunean bi hizkuntzak pareko trataerarekin erabiltzen 
direlako eta bestela gaztelera hutsean. 

Orain kalean dauden kartel “berri” horiek betetzen dituzte udal 
ordenantzak. Ikusiko dugu hemendik aurrera zer gertatuko den 

baina argi gelditu da borondate pixka batekin ordenantzak betetzea 
ez dela oso lan konplikatua.

Horrelako ekimenak egiteak badakigu buruhausteak sortzen ditue-
la (trafikoan gorabeherak, udal langileentzat lan gehitua…). Baina 
ekimen horiek egitea beste alternatibarik ez dugu ikusi udalean al-
daketak eragiteko.

Ea hemendik aurrera orain hartutako bidean jarraitzen duen udalak. 
Badaude herrian euskarari lotutako bestelako hamaika eginbehar eta 
ea ez daukagun zaintza lanetan gehiago jardun beharrik.

Arrazoia geneukala esan arren hurrengo hilabeteetan herrian 
jarritako seinaletika berrian udalak euskarari lehentasunik 

eman gabe jarraitzen zuen. Argazkiak bidali genituen udalera 
baina seinaleak aldatzen ez zirela ikusirik horietako bat hartu 
eta udalera eramatea erabaki genuen. Udalera eraman zenean 
idatzi bat bete genuen esanez, beraien aldetik aurrerapausorik  
emango ez balitz, beste kartelak ere kentzen hasiko ginela.

Hilabetera kartelak aldatzeke zeudela ikusirik lekutik kendu eta 
udaletxera eramatea erabaki genuen. Udaletxean aurpegi onik 
ez ziguten jarri kartelekin azaltzean baina hilabeteetan egin ez 
zutena, ordubetean egin zuten. 
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euskararen udal ordenantza  
betearazten  



7 gaztiok

Zulotik 
begira

GaZTiOk

Kaixo:

Aurten ere Soraluze BHI ikastetxeak, Eskola Agenda 21 programan parte hartuko du. Dakizuenez, ingurumenaren aldeko eki-
men honetan ikasleek, irakasleek eta irakasle-ez diren langileek parte hartzen dute. Labur esanda, eskola agenda 21 programak 
garapen jasangarria du helburutzat, eta honela laburtu dezakegu:

“Gaurko belaunaldien premiak aseko dituena, etorkizuneko belaunaldien beharrak arriskuan jarri gabe”.

Ikastetxean, honakoei heltzen diegu:

•	 Gaiari	buruzko	sentsibilizazio	kanpaina.

•	 Ikastetxeko	diagnostikoa.

•	 Hobekuntza	eta	kudeaketa	egokirako	plana	adostu.

•	 Ikastetxeko	estamentu	guztiei	egindakoa	komunikatu.

Badaramatzagu zazpi urte proiektu hau gauzatzen eta aurten-
goa zortzigarrena izango da. Gogora ekar ditzagun aurreko 
urteetan landu izan ditugun gaiak.

•	 Ura.

•	 Zaborrak

•	 Energia.

•	 Kontsumo	arduratsua
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Baserriarekin bat eginda bizi da Ezozi, hainbeste eze bere abizena baserriaren izena bera dela 
pentsatu dugun. Etxeberriatarrek beti baserrian jardun izan dute eta kate luze horri jarraitu egin 
nahi izan dio Ezozik. Bakarra da herrian bere produktuak herririk herri azoketara ateratzen dituena.  
Ez da hortatik bakarrik bizi baina hori da bere beharra eta gustura egiten du gainera, barazkiak 
eta ogi egin berria plazetan saldu.

Ezozi Etxeberria: 
“Nahixago dot basarriko 

eten bariko lana”

8 erreportaia

  
“Ohitturak  
aldatu egin  

dira, oin plazak  
geldi-geidixak 

dare”  

Gero esnia saltzia zaildu egin zan. Modak aldatzen 
juan ziran, gaztiak be beste ohittura batzuk hartu 
zittuen eta ez zeken lapikua etaratzeko ohitturarik. 
Diputazinotik multak sartzen hasi ziran eta esnia 
kentzia erabaki genduan 1995ian. 

Kontrol haundixak pasatu bihar dozuz azoketan 
postua lortzeko?
Eibarren, Elgoibarren eta beste leku danetan osa-
sun erregistrua eta esplotazio (ustiapen) txartela 
daukazun begiratzen dabe. Zumarragako ferixa-
rako izena emon dot eta han, Gizarte Segurantzako 
txartela be eskatu doste. 

Herrixan be bai?
Hemen ez dabe horrenbeste kontrolatzen, 

lau katu gara eta bertakuak garanez, ez 
dabe horrenbeste kontrolatzen, bestela 
inork ezingo leukelako posturik ipini 
Gaztañerretan.

Ze ezaugarri bete bihar dittu ogixak, 
esaterako?

Arauak Debemen moduko elkarte guztietan 
sartu dira. Neri ez zosten sekula ezebe esan aur-

ten arte. Ferixa batian sanidadekua postu guztie-
tatik pasatu zan. Ogixak danak aurrian neukazen 
eta esan zostan danak boltsetan sartzeko eta in-
dikatzeko zeinek egindakuak diran. Lelengo aldi-
xa zanez barkatu egin zostan. Penia da, baina hola 
dago antolatuta.

Zeinek erakutsi dotsuz basarriko kontuak?
Etxian ikasi dot dana, gurasuekin. Gurasuak be ba-
sarrittik bizi ziran. Hemen lana, lana eta lana egin 
da beti. Hori bai, jatekua ez da falta izan. Oin anaia 

eta bixok ibiltzen gara.

Soraluzen generua kalera etaratzen 
daben bakarrenetarikua zara. Ze 

produktu saltzen dozuz?
Alde batetik ortuak emoten dos-
kun guztia. Negutegi bat be ba-
daukagu barazki eta lorekin, 
behitegixa eta oilategixa be 
bai. Ogixa egitten dot eta fe-
rixaren bat badago ma-
dalenak, kokuak eta 
antzerako gozuak 
be gertatzen 
dittut. Gana-
dua Soralu-
zeko ferixa-
ra bakarrik 
etaratzen 
dogu. Lehen 
basarriko esnia 
be saltzen genduan 

etxietara, eta azo-
kara be egunero 

juaten ginan. 



Ezozi Etxeberria: 
“Nahixago dot basarriko 

eten bariko lana”

Horrek azoketan eragin dau?
Egixa da aldatzen dabizela. Ni lelengoz hemen-
dik urten nintzanian juan nintzan Bergara-
ra, erramu zapatuko ferixara. Berez, ne-
kazari, basarrittar eta ganadu ferixia da, 
edo hola biharko leuke. Ba, juan nintzan 
ni berdura pilo batekin eta bakar-ba-
karrik neu! Egon nintzan dana kontser-
ba artian, txarrikixak... Gaur da eguna 
berduriakin ni bakarrik juaten naizena. 
Basarrittar askori ez jakue interesatzen, die-
tarik ez dabelako ordaintzen eta ez dagualako 
premixorik be.  

Ze azokatara juaten zara?
Soraluze, Beasain, Eibar, Elgoibar, Arrasate, Zestoa, 
Deba, Donostia, Okondo, Zizurkil... Azoka pila baten 
emoten dot izena eta hilian behin edo birrittan jua-
ten naiz ferixaren batera.   

Nun saltzen dozu gehixen?
Elgoibarren, Eibarren eta Deban ondo 
saltzen da baina onduen Plazentzian, 
Gaztañerretan. Abadiñon azkenengoz 
egon nintzanian be ondo juan jatan. 

Hala ta be, plazetara doian jende kopu-
ruak behera egitten dihardu. 
Plazak dare geldi-geldixak. Ze egin baina? Etortzen 
da merkadilua eta jendia hor doia. Gainera, beste 
ohittura batzuk daukez. Lanian egun guztian eta 
ailegatzen da iluntzixa eta supermerkatu haundi 
guztiak hor dare, gabera arte zabalik. Hartu ko-
txia eta hor doiaz! Heltzen da zapatua eta egun pasa 
zentro komertzial haundixetara. Handik mobitze-
ke danetik dauke, bazkaltzeko, afaltzeko, ziniak, 
pasialekuak... Egualdi txarra badago primeran, 
umiak libre laga. Hori danian da holakotxia...

Debemenekin ze tratu daukazue? Zela laguntzen 
dotse basarrittarreri?
Ganaduakin lan egin nahi badozu eurekin egon 
bihar zara. Danera be, laguntzak lortzia oso gaitza 
da. Papeleua eragitten dotsue eta ezertarako be ez 
dau balio izaten. Guk ezin izan genduan laguntza-
rik jaso ez geunkalako bihar beste lur. 

Eta hori?
Euren arabera guria esplotazino txikixa da. Zeoze 
lortzeko gitxienez 50 puntu bihar dittuzu eta guria 
kalifikatu zeben 20 puntutan. Ez dabe baloratzen 
nun bizi zaran. Hamen ezin dozu esplotazino haun-
dixagua ipini, inguruak ez dau emoten hain-
besterako eta, hau ez da 
Arabako lautadia. 
Diputatuakin berbe-
tara be juan nintzan 
eta atzera papeleo 
guztiekin hasi nintzan 
berriro be, ezertarako 

bez. Dirulaguntzak eurek nahi 
dabenandako dittue. Hiru al-

diz errekurridu neban 
eta hiru aldiz ukatu. 

Amorru bat emon 
zoskun... ziharo 
desilusionauta ge-
ratu ginan.  

Zenbateraino 
emoten dotsu ba-

sarrixak?
Irabazteko baino, manten-
tzeko lain emoten dosku. 
Azoka batera eruandako 
dana saltzen badozu, ba-
leike zeoze irabaztia. Uztia 
be egualdixan araberakua 

izaten da. Ondo datorren 
landara bat egualdixak 

egun baten hondatu 
leike. Basarrixan, ete-
nik barik egon bihar 
dozu gainian, bedar 
txarrak kendu, landatu, 

jaso... Adibidez, oin ipini 
bihar dira babia, idarra eta 

berakatzak udabarrirako. Ba 
Gaztañerren ostian ipini eta ekainian 
hartzen dira. Egon bihar dira bost-sei 
hilabete, hortxe. Gero lau kiloko boltsa-
tan saltzen dan babiak pentsatu zelako 
prozesu luzia daukan!

Baina ze dozu nahixago, zortzi 
orduko lanaldixa ala basarriko 
etenik bareko lana?
Nik hau nahixago! Kalera juan 
nintzan bizitzera baina berriro 
bueltatu nintzan. Bizimodu hau 
gustatzen 
jata. 

9 erreportaia

 
“Ogixakin, 

reposterixiakin 
eta artisauen pos-

tuekin betetzen 
dittue aspaldi-
xan azokak”

 
“Gaztañerre-

tan saltzen dot 
gehixen”

Ikusi BIDEOA
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Kaixo Pil-pileaneko irakurleok:
Plaentxi LHIko 6.mailako ikasleak gara eta kontatu nahi dizuegu urriaren 25etik 29ra Orioko 
Txurruka  aterpetxean  egon ginela, ingelesa ikasten.
Barnetegia, Orioko hondartza txikiaren ondoan kokatua dago, ibaiaren ezkerraldean. Bertatik 
paisaia polita ikusten da. Barnetegia oso handia zen: aurrealdean kirol eremua zuen, frontoi 
txiki bat, igerilekua... Logelak handiak ziren, 12 pertsonentzako prestatuak. Ikasgelak txikiak 
ziren baina material asko zuten. Jantokia aldiz, oso handia zen.

Heldu ginenean beste hiru eskoletako ikasleekin elkartu ginen: Baldegobia, Zaldibia eta 
Gabiriakoekin.

Guztiok talde desberdinetan banatu gintuzten eta ekintza desberdinak egin 
genituen.Talde bakoitzak ingelesez mintzatzen den herria lde baten izena 
hartu zuen.

Egun bakoitzean pertsonai ezberdinak izan ginen: 

1. eguna: zientzilariak
2. eguna: artistak
3. eguna: sukaldariak
4. eguna: olinpiadak

Egunero jaiki orduko gosaldu eta 9etan klasera joaten ginen proiektu 
desberdinak prestatzera. Hamarretakoaren ondoren, lanean jarraitzen 
genuen eta bazkal ostean arratsaldeko saioan, egindako lanaren aur-
kezpena egiten genuen. Afal ondoren, beti genituen “katxondeorako” 
ekintzak: karaokea, diskoteka...

Ingelesa ikasi genuen, begiraleak ingelesak zirelako eta derrigo-
rrez beraiekin ingelesez hitz egin behar genuelako. Janaria 
oso goxoa zegoen eta monitoreak oso jatorrak ziren. 
Beste eskoletakoekin oso lagunak egin ginen.

Oso ondo pasatu dugu 
nahiz eta gutxi batzuei 
ez zaien gustatu inge-
lez hitz egiteaz aspertu 
zirelako!

UgaraxoAlbistea
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Zelako ipuinak irakurtzen dozuz? 

Neri liburuak irakurtzia 
musikia entzutia baino 
gehixago gustatzen jata eta 
beldurrezko ipuinak dira nere 
gogokuenak. Hanna Montanan 
ipuinak modan dare eta nik be 
irakurtzen dittut. 

Guk eskolan euskaraz 
idatzittako ipuinak irakurtzen 
dittugu. Nik etxian printzesei 
buruzko ipuinak irakurtzen 
dittut. Irakurri doten azken 
ipuina “Pequeña princesa” izan 
da. Dana dala nahixago dot 
musikia entzutia. 

Nik Pinotxon abenturak 
irakurtzen dittut gehixen, 

eta baitta Pepito kilkerran 
abenturak be. Gurasuak bi 
ipuin honen filmak oparitu 
zostezen eta nahixago dot 
filmak telebistan ikustia, 

entretenigarrixagua dalako.

Neri asko gustatzen jata 
ipuinak irakurtzia. Eskolan 

liburutegira juaten gara 
eta nahi doguzen ipuinak 

hartzeko aukeria daukagu. 
“Marijoseri zergatik deitzen 
diote Josemari” da irakurri 
doten azkena. Dinosauruen 
eta munstruen ipuinak dira 

baina nere gustokuenak.  

Ipuinak irakurtzeko ohitturarik badaukazu?  

txiki

denborapasa

It
ur

ri
a:

 L
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di
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ar
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zer irizten dotsazu?
Maisuen Etxeak etxebizitza sozialetara bideratzeko lanak hilabete inguru hasi ziren. 
Udalaren arabera, otsailerako bukatuta egongo dira eta dena ondo, martxoa inguruan 
hasiko da jendea bertan bizitzen. Nork eduki beharko luke bertan bizitzeko aukera? Ze 
ezaugarriren arabera?

Zeini bideratuko zontsakez etxebizitza sozialak?

12 kale inkesta

alazne arizaga
Jantokiko begiralia

Merxe perez
Ofizinistia

kepa elortza
Elkarrizketatzailia

pedro elizburu
Jubilatua

Lelengo herriko jendiari 
bideratuko notsake eta 

benetako biharrak zeinek 
dittuan ikusi biharko litza-
ke. Batzuk lana eta diru la-
guntzak jasotzen dittue eta 
beste batzuek ezebez. La-
guntza gutxien daukenan-
dako izan biharko lirake.  

Nik uste biharra dauka-
nak jaso biharko leu-

kela holako etxe bat. Zeinek 
daukan bihar haundixagua 
ez dakit, ezta zela banatu be. 
Egokixena herriko jendiari 
eta gaztieri emotia litzake, 
ze herrixan bihar haundidun 
jende asko dago.

Nere ustez lehentasunak 
erabakitzeko modurik 

onena herriko jendian artian 
berba egittia da. Izan be, he-
rrixak bihar dabena herri-
xak berak daki. Baina hori 
ideala da, eta jende guztia ez 
dago horretarako gertu.

Lelengo herrittarrak 
dira lehentasuna izan 

bihar dabenak, langabezi-
xan darenak eta nun bizi ez 
daukenak. Uste dot udale-
txian eta herrittarren ar-
tian erabaki biharko litza-
kela zeini bideratu. 

2010-11-12



13 kultura

Kontrargik XXII. Argazki 
Rallya antolatu du
Kontrargi Argazki Kolekti-

boko kideek XXII. Argazki 
Rallya antolatu dute azaroaren 
21erako. Izen ematea egunean 
bertan egin beharko da argazki 
elkartearen lokalean, Errabal 
5-1 zenbakian, goizeko 8:30etatik 
9:30era bitartean. Epaimahaiak 
Rallyra aurkezten diren argaz-
kilariek jorratu beharko dituzten 
gaiak  egunean bertan banatuko 
ditu eta parte hartzaileen argaz-
ki txartelak hutsik egon behar-
ko dira Rallya hasi aurretik. 
Bukatzerakoan gehienez parte 
hartzaile bakoitzeko 40 argazki 
onartuko dira. Izen ematea hel-
duentzat 10 eurokoa da eta gaz-
teentzat 5 eurokoa.   

Irabazlea abenduan aukeratuko da 
Epaimahaiaren erabakia aben-

duaren 10ean jakinaraziko da, San 
Andres auzoko elkartean arratsal-
deko 20:00etan egingo den batza-
rrean. Bertara gonbidatuko dituz-

Fernando Oregik irabazi zuen iazko Argazki Rallya

Errebal jaialdia hip-hop  
doinuak lantzen
Errebal jaialdi ibiltaria bere azkene-
tan da. Gaztelupeko Hotsak zigiluak 
Kase. O jazz magnetism hip-hop tal-
dearen kontzertua antolatu du Espa-
loia Kafe Antzokian eta honekin itxi-
ko dute aurtengo egitaraua. Hip-hop 
talde honek Euskal Herrian eskainiko 
duen kontzertu bakarra da. Abeslari 
ezaguna du talde honek,  Violadores 
del Verso Espainiako hip-hop talde 
esanguratsueneko kidea hain zuzen 
ere. Berak eta puntako beste lau musi-
karik osatzen dute aipatutako taldea. 
Kontzertua azaroaren 20an izango da 
gaueko 22:30ean Elgetan.

Azaroko Kultur Agenda 

AZAROAREN 12tik 21era 

ERAKUSKETA
Ralph Hortonen margolanak  
Oreka Art aretoan
Ant: Oreka Art Aretoa

AZAROAK 15, astelehena 

Ardo eta gazta dastaketa
20:15ean, Plaza Zaharreko karpan. 
Ondoren Gaztañerretako afaria
Ibai Eder Elkartean. 
Ant: Bizikale eta  
Soraluzeko euskalgintza

AZAROAK 19, barixakua

ANTZERKIA
“Vuelve bigotillo vuelve” 22:15ean, 
Zinean. 
Ant: Udaleko Kultura Batzordea

AZAROAK 20, zapatua 

KONTZERTUA
Madrileko Agrupación  
Coral El Madroño abesbatza.
20:00etan, Zinean. 
Ant: Ezoziko Ama Abesbatza

AZAROAK 22, astelehena

SANTA ZEZILIA eguneko kalejira.
18:30etik aurrera 
Ant: Soraluzeko Musika Eskola

AZAROAK 26, barixakua

ANTZERKIA
Euskarazetamol. Bikoteatroa.
22:15ean, Zinean. 
Ant: Udaleko Kultura Batzordea

2010-11-12

Sariak: 
1. multzorik onena: 100 euro
2. multzorik onena: 80 euro
3. multzorik onena: 60 euro
Herriko onena: 60 euro
Gazte saria: oparia

te parte hartzaile denak. Sari ba-
naketa berriz abenduaren 18an 
egingo du Kontrargik, 13:00etan 
kiroldegiko erakusketa aretoan.    



14 kirola
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Azaroaren 20an jokatuko da 
Karakatera igoera

Mendi taldeak amaitu du aurtengo 
denboraldia 

Mendi Taldeak bazkide eguna 
ospatu zuen urriaren 30ean, 

2010. urteko denboraldiari bu-
kaera emateko. Igotako mendien 
arabera saritu zituzten umeak eta 
ia 60 mendizalek jantzi zuen do-
mina. Aurretik baina, mendi itzu-
li txiki bat egin zuten San Andres 
auzoraino. Han babajana egin eta 
gero hasi ziren opariak banatzen.

hartu ahal izango du tontorrera 
iristeko. Antolatzaileek ez dute 
azken txanpan iturritik ezkerre-
ra doan bidezidorra garbituko.  

Aurpegirik onena saritua
Sekula baino parte hartzaile 

gehiago izan zituen iazko igoerak; 
guztira 58 lagun, tartean sei sora-
luzetar. Arrakastari eusteko, az-
ken metroak aurpegirik onenare-
kin egiten dituen partaideak saria 
jasoko du, iazko moduan. 

Elgoibarko Morkaiko Men-
dizale Elkarteak azaroaren 

20rako, zapatua, antolatu du ur-
tero egiten den Karakatera Igoera 
froga. Goizeko 11:00etan irtengo 
dira korrikalariak mendian gora. 
Parte hartzaileek ordu horretan 
Elgoibarko Plaza Handian ager-
tu besterik ez dute egin beharko. 
Izena ematea doakoa da eta urte-
ro moduan, ibilbidea ez da mar-
katurik egongo, beraz, partaide 
bakoitzak nahi duen ibilbidea 

EMAITZAK

pelota
Mtz de Irujo – Laskurain 18
Titin III – Zubieta 22

Zubiri – Atxotegi 6
Andreu – Untoria 22

Atxotegi 22
Jauregi 5

Futbola
Sora (Erreg.) – Urki 3 - 3
Sora (Erreg. B) – Eibartarrak B 4 - 0
Idiazabal – Sora (Jub.) 4 - 1
Sora (Kad.) – Eibartarrak 3 - 6
Sora (Erreg.) – Sora (Erreg. B) 3 - 0
Lazkao – Sora (Jub) 3 - 1
Sora (Kad.) – Eibar B 3 - 9
 

AGENDA

pelota
Gaur, azaroak 12, 22:15ean 
Soraluzeko frontoian
Idoate 
Merino II

Saralegi – Zubieta
Aritz Lasa – Laskurain

Futbola
Zapatua 13, 15:30ean Unben
Eibartarrak – Sora (Erreg.)

Zapatua 13, 12:00etan Ezozin
Sora (Erreg. B) – Urki

Zapatua 13, 10:00etan Ezozin
Sora (Jub.) – Urola

Kadeteek deskantsua

500 korrikalari 
Antxintxikan

Joan zen zapatuan 
jokatu zen Bergara 

eta Soraluze batzen 
dituen Antxintxika 

Krossik jendetsuena. 
Herriko hamabost 
korrikalarik parte 

hartu zuten, tartean 
Nahaira Zendoiak. 

Soraluzeko 
korrikalari azkarrena 

Zigor Esnaola izan 
zen, 26. postuan 

sailkatua.

Informazio gehiago:

Iturria: Niko Mendia

Iturria: Mikel Valero



15 zerbitzuak

zorion agurrak

Naroa Gil
Azaruan 8xan, 7 urte!
Zorionak eta muxu haundi
bat etxekuen partez ! 

Ariane Criado
Urrian 22xan, 9 urte.
Zorionak bitxo! 
Tia Rakelen partez.
 

Manex Osinaga 
Azaroaren 21ian 7 urte!! 
Zorionak Mirenen eta 
gurasuen partez!!
Beti bezain jator jarraittu!!

Leiretxoooo 
Zorionak txikilinnn eta muxu 
asko asko zuk dakizun denon 
partez!!

Beñat Calleja 
Azaruan 19xan 4 urte! 
Zorionak etxekuen partez  
eta muxu haundi bat!!

Paki Ramirez
Azaruan 21ian, 59 urte!
Zorionak etxeko danon 
partez.

Irea Rascon Criado
Azaroan 6an, 6 urte!!
Zorionak politta. 
Gorka, amatxo eta  
aitatxoren partez.

Iraitz eta Garazi Vadillo 
Urrian 11n 7 urte eta
urrian 23an 11 urte!Zorionak bikote eta
muxu handi asko familixakuen partez! 

Iker eta Miguel Angel  
Azaruan 6xan eta azaruan 3an 
urtiak bete di uzuelako…
zorionak eta muxu haundi bat
amama Marin partez!

Irabazlea: Josu Benito

Aritz Laskurain, pelotarixa da,  
pasa dan aleko argazkixan agertzen  
zan soraluzetarra.

lehiaketa aurreko aleko erantzuna

Oharra: Lehiaketako irabazlia aukeratzeko zozketia alia etara eta hurrengo barixaku eguerdixan egitten da

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

Zein ageri 

da argazki 

honetan?

Saria:
Danbaka musika 
lehiaketako mate-
riala eta bi sarrera

2010-10-29

Ane eta Marina Gabilondo 
Urrian 29xan eta azaruan 9xan 
12 eta 9 urte bete dittuzue! 
Zorionak eta patxo haundi  
bana etxekuen partez!

hildakoak
Francisco Javier esnaola intxausti



argazki zaharra

Txarri zainTzia arizaga basarrixan

16 harpasuak

1956ko argazki honetan Arizaga basarriko Isabel Etxeberria eta Angelita Ereña etxeko ataixan lanian 
ageri dira, tartian sasoi hartan zeuken txarrixa zaintzen. Gaur egun ez dabe txarririk hazten San 

Andres auzuan daguan basarri honetan, baina antzina ohikua zan txarrixa urte osuan zaindu ostian, 
azaruan 11n, San Martin egunian, txarri bodia ospatzia. Txarri bodetan urte osuan gogotsu hazittako 
txarrixa familixakuen artian hil eta urte osorako jana etaratzen zeben bertatik. Ospakizun honetara 
inguruko basarrixetako famili eta lagunak gonbidatzen zittuen arizagatarrek eta jana eta edana ez zan 
inoiz faltan izaten.

Argazkian ezkerrian: Isabel Etxeberria U 
Argazkian eskuman: Angelita Ereña

2010-11-12

Iturria: Ezozi Etxeberria

Sendiak eskerrak eman nahi dizkie euren dolumina adie-
razi dieten herritar guztiei. Horrekin batera, azaroaren 

17an arratsaldeko 19:00etan egingo den urteurreneko eliz-
kizunera etortzeko deia egiten dute. 

Sendia.

Carlos Gauba lete

i. urteurrena 
2009ko azaroaren 24an hil zen



IV. Danbaka Musika Lehiaketa

EL TRIO CALAVERA (Oñati)
Igaro apirilean elkartu ziren Luis (Poetas Muertos taldekoa), 
Ekaitz (Nos la suda taldekoa) eta Beñat (Ez! Taldekoa) gitarra 
hirukote bat sortzeko. Rumba euskalduna dela esaten diete 
baina letrak Luisenak direnez eta honek euskaraz ez dakie-
nez, ‘rumba merkea’ izendatu zuten. Errealitateko egoerei 
eta maitasunari buruzko abestiak egiten dituzte, beti ere gi-
tarra oinarriak eta gitarra bakarlariak errespetatuz.

ROCK PRIVADO (Oñati-Donostia)
German (gitarra eta ahotsa), Adriana (ahotsa), Juan Ignacio 
(gitarra), Iñigo (teklatua), Victor (baxua) eta Andoni (bateria) 
dira taldeko kideak. Pop-Rock musika egiten dute. Bi disko di-
tuzte kalean: 2008 hasieran kaleratu zuten lehena, ‘En todo 
este tiempo’; lehen diskoarekin, Madrilgo Audiciones 2008 
lehiaketan final aurrekora heldu ziren. Bestetik, Bartzelona-
ko Vilabigband 2008-n eta Danbakako hirugarren edizioan 
ere izan dira.  2010eko irailean bigarren diskoa kaleratu dute, 
‘Caras’. Taldeko abestiak Germanek konposatutakoak dira eta 
benetako istorioetan oinarrituta daude. Helburua, bere esane-
tan, ez da errima sinpleak edo melodia gogoraerrazak eskain-
tzea, mezu argi eta sakon baten bitartez, entzuleen buru eta 
bihotzetara heltzea baizik. 

FRONT MALABAR (Arrasate)
Rock Power hirukotea, 2009an eratu zen. Borja (gitarra eta 
ahotsa), Josema (bateria eta koruak), eta Aitor (baxua eta 
koruak). Urte baten buruan hamar konposizio egiten dituz-
te eta bertsio pare bat ere. Egindako kanta guztiak ingele-
sezkoak dira. Soinu berezia eta gogor samarra izan arren, 
ez dute melodia ahazten. Deustuko Mr. Jam estudioetan 
lau abesti grabatu zituzten eta Santurtziko Munich 72 salan 
euren lehen kontzertua eman zuten. 

FRONT MALABAR (Arrasate)
Abadiñoko metal taldea, 2006an sortua. Taldeak aldaketa 
batzuk izan dituen arren, egungo partaideak hauek dira: 
David (ahotsa), Roberto (gitarra), Javier (bateria), Asier (ba-
xua) eta Ivan (gitarra). Euren bigarren kontzertuan, jada, 
2006ko Aldapa maketa lehiaketa irabazi zuten (Berrizen, 
Bizkaian). 2008an ‘Apathy’ izeneko lehen Ep-a kaleratu zu-
ten, Lorentzo Recordsen grabatua. 2009an ‘Euskal Zarata 
Tour ‘09’ delakoan parte hartu dute eta Euskal Strong Fes-
tibalean ere izan dira Walls of Jericho, Hamlet edo Deathe 
before dishonor taldeekin eszenatokia konpartitzen. 



EZOZI ARIZAGA  
“Basarriko bizimodua  

gustatzen jata”




