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Kaixo Egoitz!
Zelan doiazik Gasteizko komerixak? Datorren 

hilera arte lasai hartu biharko dittuk, ezta? Bueno 
pasa dan zapatuan izan zuan Euskerian Eguna eta 
askok ospatu arren iñok etxaukak jai, astearteko 
Konstituziño Egunan gehixenok dauka-
gun moduan…
Bueno jai eta ez jai honek alde batera la-
gata, urte sasoi honetan tipikua izaten 
dan Durangoko ferixia be izan dok. Hori 
jente pilia eguana Durangoko Landako 
gunian. Euskal literaturak osasun ona 
daukan seinale batzuen ustetan, nik os-
tera, etxuat hola ikusten kontua… Ur-
tian behin izaten dok ferixia eta urtero 
salmentak gora egitten juek. Urtero li-
buru eta lan gehixago aurkezten dittuk, 
jente gehixago juaten dok ferixara eta 
diru gehixago gastatzen juek. Oin, eta 
urteko gañerako egunetan? Hor ezer gu-
txi mobitzen dok asuntua. 
Idazliak beren lanak Durangora begira 
idazten jittuek, hartara han aurkeztu eta 
ondo saltzeko. Beste garaixetan liburu 
gutxi argitaratzen dittuk. Euskal lite-
ratura sistema abenduko lelengo astian 
inguruan bizi dok, eta hortik kanpora 
hartzak neguan moduan hibernatzen 
emoten jok denboria, noiz bueltatuko 
berriz Durangoko ferixia.
Bajaok gainera, sistema honetatik kan-
po ospatzen dan ferixa alternatibo bat. 
Egun eta leku berdinetan. Durangon os-
patzen dok, gaztetxian eta Durangoko 
Azoka-Ez Komertziala moduan dok ezaguna. Ber-
tan salerosketa arau horretatik kanpoko lanak da-
gozik euskuragarri.
Aukera asko jaozik aste honetan literaturaz goza-
tzeko. Guk eskolan gai honen inguruko eztabaidak 
be izaten jittuau. Ze pentsatzen jak hiri sistema hau, 
Egoitz?

Ieupala pin pan pun! 
Ikasketak oso ondo... Azkenengo lanian 8 bat 

etara najuan, hi.
Euskararen Eguna dala eta Pako Aristik argi-
taratutako artikulu batek piztu jostak intere-

sa. Kontatzen jok Naparruako amama 
baten historia. Zela etxekuak emaku-
me hori ezagutu juen beti espainolez 
berbetan eta zahartu eta burua galdu 
zebanian hasi ei zuan derrepente eus-
keraz. ”Amona gaixoa! Zer ikara, sa-
min, izu eta mehatxu jasan ote zituen 
umetatik zekien hizkuntza hura bere 
garunean baztertzeko (...) !” galde-
tzen jok Aristik. Amaieran hau jiñok: 
” Euskararen egunak ez luke festa eta 
ospakizun eguna izan behar, bere ebo-
luzioa zapuztu zaion hizkuntzak, eta 
horren ondorioz etorkizuna oraindik 
argitu ez duenak ez baitauka ezer os-
patzeko. Euskararen egunak euskara 
ahotik kendu zieten guztien erreko-
nozimendu eta omenaldi eguna behar 
luke, kendu zigutena berriro ezarriko 
digun estrategia eraginkor baten abia-
puntua. Hori gutxienez. Hortik behe-
rakoa barre egitea da, eta barre egiten 
digutenei txalo jotzea”. 
Aurten be Naparruako amama horren 
milaka loiba euskaldun batu gaittuk 
Anbotopera. Oin 75 urte bonbak jetua-
zen zerutik eta oin euskerazko hamai-
ka liburu, disko eta sorkuntza. Badok 
zeozer. Gainera, zeozer gehixago es-

kaintzen jok oin Durangok, Ahotsenean, Irudie-
nean... Aurten be harrittuta geratu nok han eza-
gutu dotenakin. Urte guztia jakat oin horrekin 
gozatzeko.

AmAmA NApArruAkoAreN loibAk DurANgoN

“Oin 75 urte 
bonbak jetuazen 

zerutik. Oin 
euskarazko 
liburu eta 

diskuak trumilka. 
Badok zeozer.””

Unai Txurruka

“Euskal literatura 
abenduko 

lelenengo astian 
bizi dok, hortik 

kanpora hartzak 
neguan moduan, 

hibernatzen.”
Eneko Beretxinaga

1 ataiko berbak

ARITZ ARIZAGA EGOITZ UNAMUNO



Aro politiko berriak Euskal Herria argitu du. 
Hamarkadetan luzatu den gatazka politikoari 

irtenbide justua aurkitzeko eginahalean bat egin 
dute nazioarteko eragile politiko, sindikal eta hain-
bat erakundek. Ahalegin horren emaitzak begibis-
tan daude. Ukaezina da bidea egiten dihardugula 
gure herrian benetako bake eta demokrazia egoera 
batera heltzeko.
Egiteko asko daukagu eta gatazkaren konponbide 
prozesuan arretaz begiratu behar zaie gatazkaren 
sorrerako arrazoiei eta gatazkaren ondorioei. Ho-
rrek, besteak beste, euskal preso politikoen egoera 
bideratzera garamatza.
Agenda politikoan dago presten egoera. Gure aldetik 
argi dugu gerra egoeraralko diseinatutako espetxe 
politika konponbidearen gakoetara ekarri behar dela. 
Jarraitu ez dezan oinarrizko eskubideak urratzen. 

Egin  
dezagun bidea

Ezarritako zigorrak beteta izan arren espetxean 
mantentzen dituzte preso asko. Gaur gaurkoz, gil-
tzapean jarraitzen dute gaixotasun larriak dituzte-
nak eta sakabanaketak istripuak eta sufrimendua 
eragiten jarraitzen du.  Soraluzen, Peio eta Lurdes 
egoera horretan daude eta Sebas ere bai. Eurekin 
batera, euren senide eta lagunak.
Egoera larri honi amaiera emateko, Egin dezagun 
bidea! guztion artean. Horretarako bi hitzordu ga-
rrantzitsu izango ditugu datozen asteetan:
- Abenduaren 30ean ekitaldi berezia Herriko 

Antzokian.
- Urtarrilaren 7an Bilbon inoizko manifesta-

ziorik handiena.

Iraultz Arluziaga
Soraluzeko Amnistiaren  
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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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gutuNAk



Euskararen egoerari begira-
tuta, argi-ilunak ikusten di-

tugu gure herrian. 25-30 urteko 
ikuspuntuan bistan da aurrera 
egin duela euskarak. Argi-ilu-
nak tarteko, ordukoa baino ho-
bea da gure hizkuntzaren gaurko 
egoera. Egunkaria eta aldizka-
riak irakur ditzakegu euska-
raz, telebista eta irratiak ikus 
eta entzun ditzakegu euskaraz. 
Herri administrazioan ere badu 
presentzia euskarak. Euskara 
ikasi nahi duten helduek eskura 
daukate euskara ikasteko auke-
ra. Euskarak inoiz izan ez duen 
neurriko presentzia du liburu-
gintzan, CD-ROM eta DVDetan. 
Gidatzeko baimena euskaraz 
atera daiteke. Jaiotza, ezkontza 
eta heriotzak euskaraz inskriba 
daitezke herriko erregistroan, 
guraso gehienen gogoa da euren 
seme-alabak ikasketak euskaraz 
egitea, eta gogo hori bete dezake-
te eta asebetetzen dute. 
Ikasketak euskaraz egiten di-
tuzten ikasleetariko askok, hala 
ere, ikasgelatik jolastokira pasa-
tzen direnean, euskara osorik edo 
partez albora utzi eta gaztelaniaz 
egiten dute jolas. Duela 25 urte 
gutxi ziren, oso gutxi, ikasketak 
euskaraz egiten zituztenak; or-
duan, ordea, euskal hiztun izanik 
ikasketak euskaraz egiten zituz-
ten askok ikasgelatik jolastokira 
pasatzen zirenean gaztelania utzi 
eta euskaraz egiten zuten jolas.

bittartetik

Mikel Leunda
Hobea bai, baina... 

2011-12-09

(eNtzutekuAk)))) )
Gotzon Elizburu, jazarpen poliziala salatu duen herritarra.

Gotzon Elizburuk eta beste 
hiru gazte independentistek az-
ken hilabeteetan poliziaren alde-
tik mehatxuak, jipoiak eta jarrai-
penak jasan dituztela salatu dute 
prentsaurrean. Elizburuk kama-
radun auto bat izan omen du gau 
eta egun etxeko atarian eta autoa 
hartzean atzetik jarraitu izan dio-
te auto batek baino gehiagok. 

Jazarpen polizialakin presiño 
haundixa sentidu dozu?   

Ingurutik publikoki salatzera 
animatu ginttuen, baina bildu-
rra be bagenkan, salatu eta gero, 
okerrera badoia, zer? Neri presino 
psikologikua egin doste. Egune-
ro, atarixan auto bat aparkauta 
egotia kamara bat barruan dau-
kala, edo herriko poligonuan sar-
tu eta kotxe bi zure atzera ager-
tzia, nunahira zoiazela atzetik 
daukazuzela sentitzia... agobixo 
haundixa da. Azkenian, “zure 
gainian gare” esaten dabiz.    

Zegaittik gaztien gaineko 
presino mota hau?  

Gazterixia anulatzia nahi dabe. 
Zeozer balego, etorri eta atxilotu-
ta eruango nindukie. Eurak hor 
darela igartzia nahi dabe.    

Zuk zeuk, zela daroiazu? 
Gabian lo egitteko arazorik 

ez dot euki eta horrek asko la-
gundu dosta. Gazte ikuspuntu-
tik sistema anker hau aldatzeko 
gai garala sinisten dot eta Eus-
kal Herriko independentzia lor-
tzian alde lana egittia ez da de-
litu. Kontzientzia hori eukitziak 
muturreko egoera gainditzen la-
guntzen dau. Ingurukuen babesa 
ezinbestekua da.       

Salaketia eginda herrittarren al-
detik ze erantzun somatu dozu? 

Jazarpenak publikoki salatzia ez-
kutuan ezer ez daukagula esateko 
modua be bada. Holako bizipenak 
benetan sortzen daben ezinttasuna 
eta ondoeza ulertzeko gertu tokatu 
bihar dira. Babes haundixa jaso 
dot bueltan.   

Egoera politiko barrixak 
lagunduko dau hau dana 
gainditzen?   

Konfrontazio armatu bariko 
sasoi politiko barri honek bistan 
lagatzen dau holako jarrera po-
lizialak ez dirala onargarrixak. 
Herrittarrak daukagu etorkizu-
nan giltza eta bide horretan lana 
egitteko apustu politikua oso sen-
dua da. Politikoki askatasunez jar-
duteko indar polizialak baztertzia 
ezinbestekua dala uste dot. Hori 
gizarte osuak bat egin eta ahoba-
tez eskatuta lortuko dogu.

Jazarpenak sufritzen dabenen-
dako ze mezu?   

Jasaten dabizen hori publikoki 
salatzeko esango notseke eta epai-
tegixetan be bai.

 
Jazarpe-

nakin “zure 
gainian gare” 
esaten dabiz 

3 fiua



4 zer berri

Omenaldi beroa jubilatuetan 
Azaroaren 26an Ilario Iturbe (91 urte) 
eta Heraklia Maiztegi (92 urte) omen-
tzeko egindako bazkarian ehun lagun 
baino gehiago batu ziren Itxaropena Ju-
bilatuen Elkartean. Sari eta lore sorta 
bana jaso zituzten bi omenduek.  

Kontsumo taldea Arizaga  
baserrira  
Bertako produktuak kontsumitu edo 
ekoiztu nahi dituzten herritarrak Ari-
zaga baserrian batuko dira domeka ho-
netan, abenduak 11, bertako baratzak 
ikusi eta egitasmoa martxan jartzeko. 
Goizeko 10:30ean batuko dira Estazio 
kalean.  

Berbalaguna izateko izen  
ematea zabalik 
Bebalagun egitasmoa indartzeko as-
motan prentsaurrekoa eskaini zuten 
abenduaren 2an AEKk, Pil-pilean 
Euskara Elkarteak eta Berbalagun 
taldeak. Astean behin, ordubetez, hi-
ruzpalau lagun euskara praktikatzeko 
elkartzen dira. Egitasmora batu nahi 
duenak abenduaren 23a baino lehen 
egin beharko du. Horretarako euska-
ra@pilpilean.com helbidera idatzi, 943 
75 13 04 telefonora deitu edota AEK 
edo Udaleko Euskara zerbitzura jo de-
zake. Izen ematea doakoa da. 

Zorionak Josefa, 
100 urte!   

1911ko abenduaren 
7an jaio zen Josefa 

Bastarrika eta mende 
oso bateko bizitza 

ospatzeko omenaldia 
jaso zuen eguaztenean 

herritarren eskutik. 
Lagun izan zituen 

senideak, egoitzako 
eta Itxaropena Jubila-
tu Etxeko lagunak eta 
udaleko ordezkariak. 

Besarkada beroez 
gain, lore sorta bana 
jaso zuen bakoitza-

rengandik. Bejoinde-
zula Josefa! 

Kiroldegiko defizita  
murrizteko hainbait neurri
Hiart Arluziaga alkateak, Mi-

kel Argaratek eta Maria Ga-
llastegi kirol teknikariak kirolde-
giko abonatuekin egindako bileran 
kiroldegiak udalari eragiten dion 
defizita 60.000 eurotan murriztea 
proposatu zuten. Kiroldegiak urte 
osoan daukan erabilpena aztertu 
ostean honako neurriak aurkeztu 
dituzte: batetik kuotei dagokio-

nez abonuen prezioak %12an al-
txatzea, baina ikastaroen prezioa 
bere horretan lagata. Abonatuak 
ez direnei berriz, ikastaroen pre-
zioak 40 eurotara igotzea. Beste-
tik igerilekuko ordutegia murriz-
tea, 12:00etatik 15:00etara itxita. 
Egunero ordu erdi lehenago ixtea, 
hau da, 20:30ean ixtea, 21:00etan 
beharrean. Zapatu arratsaldetan 
kiroldegia itxita legoke.  

Langileei eta enpresari eskerrak 
Udaleko ordezkariek eskerrak 
eman nahi izan zizkieten langi-
legoari eta kiroldegiko enpresari. 
Lehengoari, “doikuntzen ondorioz 
egin behar izan diren murrizke-
tak murrizketa, hitzaurren berria 
aplikatzeari uko egin eta beste bi 
urtetarako hitzaurren zaharra + 
KPIa onartzeko konpromisoa era-
kutsi dutelako”.

Kiroldegiko enpresari berriz, “ha-
sieratik udalaren egoera ekonomi-
koaren larritasuna ulertu eta zer-
bitzua mantentzeko jarrera eraku-
tsi duelako”. 

2011-12-09

Iturria: Nerea Isasti

Udaleko ordezkariak  
eta abonatuak bileran.



Euskaldunon gogoeta eta  
kantu bazkaria 17an    
Pil-pilean Euskara Elkarteak 

15. urteurrena betetzeko ata-
rian dagoen honetan norabide be-
rriari ekin eta Euskara elkartetik 
euskaldunon elkarte izatera salto 
egin nahi du. Horretarako “Batu 
sutondora jardunaldiak” antolatu 
ditu abenduaren 17rako. Jardunal-
dietara hizkuntzarekiko interesa 
duten bazkide zein herritar denak 
gonbidatu nahi ditu elkarteak, iri-
tziak elkarbanatu eta euskaldunon 
elkartearen etapa berrian eman 
beharreko urratsak denon artean 
adosteko. Besteak beste, euskal-
duntasuna landuko dute bertara-
tutakoek, herrian “euskaldunon 
mugimendua” nola dagoen haus-
nartzeaz gain. Patxadaz, elkar abe-
rastuz, gozatuz… egingo dute haus-
narketa. Jardunaldiari mahaiaren 
inguruan emango diote amaiera, 
kantuan.  

Batu sutondora jardunaldiak: 
10:30ean “Pil-pilean Euskara el-
kartetik euskaldunon elkarte iza-
tera” GOGOETA berbetagai.

12:15ean HITZALDIA hizkuntza 
ekologiaz

13:00etan Amaierako agurra

13:15ean POTEOA herrian zehar

14:30ean Kantu bazkaria Allegro 
elkartean. Ostean kantu-saio bere-
zia herriko musikari eta kantariek 
lagunduta.  

Menua: Txurrukan prestatuta-
ko arrain zopa, kroketak, legatz 
frijitua, amandongilak, postrea 
eta kafea. 
Prezioa: 20 euro.
Ordainketa abenduaren 13a bai-
no lehen kontu hauetako batean 
sartu:
Euskadiko kutxa: 13035 0004 90 
0040015550 Kutxa: 2101 0062 13 
0123185746.  
Kontzeptua: Izen-abizenak.

5 zer berri

Peatonalizazioak ordutegi 
berria 
Udaltzainburuak jakinarazi du peato-
nalizazioa bermatzeko erabiltzen diren 
piboteak datorren astelehenetik aurrera 
ordutegi berria izango dutela, zapatue-
tan izan ezik. Kalea eguerdiko 15:00e-
tan itxiko da ibilgailuentzat. Zapatuetan, 
13:00etan ixten jarraituko dute. Bestal-
de, autobus zerbitzuen ordutegi osatua 
eskuratu nahi duenak udaletxera edo 
udaltzaingoetara jo beharko du.   

Herriko gazte batek jazarpen 
polizialak salatu ditu 
Gotzon Elizburuk eta beste hainbat gaz-
te independentistek azken hilabetee-
tan poliziaren aldetik jazarpenak izan 
dituztela salatu zuten aurreko astean 
prentsaurrean. Gotzonek polizia auto 
bat kanpoan izan duela salatu zuen eta 
beste gazteek mehatxuak eta jipoiak ja-
san dituztela ere eman zuten jakitera. 
Prentsaurrean Gernikako akordioko si-
natzaileen babesa izan zuten gazteek. 

Bideo osoa: 

KZguneko abenduko ordutegia 
Abenduan zehar herriko internet gunea 
astelehenetik barixakura goizeko 9:00e-
tatik 13:00ra bitartean egongo da za-
balik. Doaneko antibirus programak ins-
talatzeko azalpenak eskaintzeaz gain, 
beste hainbat ikastaro egin daitezke 
bertan; merkataritza elektronikoa edo 
Metaposta zerbitzua esaterako. IT txar-
tela eskuratzeko azterketak ere egiteko 
aukera dago bertan. Informazio gehiago: 
943 753045 edo tutor.soraluze@kzgu-
nea.net (Aitor).    

2011-12-09

Jardunaldien berri  
emateko eskuorria.

Maisuen etxeak errendatzeko 
tramiteak hastear 

data zehatzak zeintzuk izango di-
ren. Ordurako udalak prest izango 
ditu izena emateko bete beharreko 
inprimakiak.     

Udalak tramiteak hasi ditu 
alokairu sozialeko etxebizi-

tzak esleitzeko. Datozen egune-
tan jakinaraziko dira apuntatzeko 



Berbalagunen esperientzia  

6 erreportaia

Hizkuntza bat herdoiltzera ez heltzeko osagai sekretua berba bera da. Duela hiru urte, Pil-Pilean, 
AEK eta Soraluzeko Udalak Berbalagun egitasmoa ipini zuten martxan. Modu informalean, 
euskaltegietako arbeletatik urrun, euskeraz egiteko guneak sortzea da Berbalagunaren helburua, 
euskararen erabilera sustatzeko.    

Berarentzat Berbalaguna ahozkoa la
ntzeko  

tresna da eta euskalkia ikasten joate
ko bidea.

Michae la Dese rt Zenbat denbora da Euskal Herrira etorri zinela?  
Hamalau urte. Lehenengo gaztelaniaz ikasi nuen, 
lanerako. Baina logikoena alderantziz egitea izan-
go zen. Jendeak orokorrean garrantzia haundiagoa 
ematen dio gaztelaniaz ikasteari. Danak esaten zida-
ten: “Ikastazu lehenago erderaz”... Euskaltegia ago-
bio bat izan zen, ez nekien ezer, ez nuen ezer ulertzen. 
Beraz geratzen nintzen guztiz frustratuta, beti tontoa 
bezala sentitzen nintzen.    

Eta nundik atera zenuen aurrera egiteko indarra?
Ez da arraroa herrialde batean zaudela bertako hiz-

kuntza ikastea. Arraroa dena da hemengo jende 
euskaldunak euskeraz ez hitz egitea. 

Berbalagunak segurtasuna ematen 
dizu euskeraz berba egiteko?  
Asko ikasten da! Errezagoa da hitzak aur-

kitzea. Normalean astero geratzen gara, 
ordu beterako da baino luzatu egiten gara 

gehienetan. Esperientzia oso interesgarria iza-
ten ari da. 

Lortzen duzu herrian euskaraz egitea? 
Harrigarria da. Batzutan ikusten ditut bi ezagun, 
biekin normalean euskeraz egiten dut, baina eurak, 
euren artean, gaztelaniaz! Eta heltzen ikusten naute-
nean euskarara aldatzen dute! Lehen ez zegoen hiz-
kuntza kontzientziarik. Beti erderaz egiten zuten eta 
hori aldatzea oso zaila da. Baina nik dut inpresioa gero 
eta gehiago egiten dela. Herri txikietan behintzat. 

Euskaldun askok behar dugu jarrera aldaketa
Garrantzitsuena da euskara etxean ikasi dutenek 
beti erabiltzea. Eta euskaldun askori lotsa ematen 
die, kanpora joan eta erderaz, “beharbada ez du ja-
kingo eta”. Baina saiatu lehenengo euskeraz! Jende 
oso gutxik egiten du lehen berba euskaraz.  

Animatu ezazu jendea Berbalagunera!
Berbalagunekin hasi nintzenean oraindik ez 
nuen ezer ulertzen! Edo oso gutxi... Eta hori ber-
tan ikasi nuen. Eta orain nahiko ondo ulertzen 
dut herrian. Gakoa berba egitea da.

Zergatik animatu zinen Berbalagunera?
Atzerritarra izanik hitz egitea niretzat 
beti izan da besteentzat baino zailagoa. 
Normalean ez dut asko hitz egiten eta gehia-
go praktikatzeko beharra nuen. Nik herritarrekin 
hitz egin nahi nuen. Izan ere, ikasi nuen euskara 
urte batzuetan zehar, batua ulertzera arte. Baina 
ez hemengo jendea! 

 
“O so 

jende gutxik 
egiten du  

lehen hitza  
euskeraz”



7 erreportaia

Berbalaguna 2008tik. Berarentzat oso positiboa izaten ari da asteroko hitzordua, erreztasuna hartu berba egiterakoan.

P i l i Esp iga 

Zegaittik da garrantzitsua berbetan segurta-
suna lortzea?  

Euskara jakittiakin bakarrik ez goiaz ino-
ra erabiltzerako orduan oztopuak baino ez 
badittugu. Hori dala ta, euskaraz lasai eta 
inungo lotsa barik egittia eginaz ikasten 
da. Segurtasuna lortuaz euskaraz goza-

tzeraino.   

Izan be, zein da euskaltegitik kanporako errea-
litatia?
Lotsak, ohitura kontuak eta beste hamaika arrazoi 
tarteko geletatik kanpora zailtasunak baino ez di- 
ttugu topatzen euskaraz jarduteko.  

Holako ekimenak herrixa euskalduntzen lagun-
tzen dabe?  
Euskera naturaltasunez erabiltzen laguntzen dau. 
Elkar ezagutzeko aukera ederra da gainera, batak 
bestiagandik ikasteko. Azken batian, ekimen hone-
kin euskeraz gozatzen ikasten da.

Ze helburukin sortu zan Berbalaguna?
Euskerian erabileria sustatzeko mintzaprak-
tikarako sortutako erramintta da. Maila 
hobetu nahi dabenari euskeraz jarduteko 
aukeria eskainiz eta euskeraz egitera ohi-
tuta darenak lagunduta. 

Zergatik egin zinen Berbalagun?
Euskaltegian lau urtez ibili nintzen, baina beti izan 
naiz oso ixila eta hitz egiteko ez neukan erreztasunik. 
Plazentziara lanera etorri nintzenean, pixkat askatu 
nintzen baina oinarrizko elkarrizketak bakarrik eu-
kitzen nituen.  

Euskaltegitik kanpora zer dago?  
Errealitatea beste bat da. Zuk euskaltegian ikasita-
ko gero ez baduzu erabiltzen, ahaztu egiten da. Gero 
bebai, hemengo euskalkixa ikasteko balio dau Berba-
lagunak. Gure taldian danetik dao, euskalkia dakite-
nek batua ikasi nahi dabe, eta besteok euskalkixa.     

Zer eman dizu Berbalagunak?
Lotsa kendu eta segurtasuna lortu dot. Lagunak 
egin dittut eta elkar ikusten dogunean beti euske-
raz egiten dugu! Lehen hanka ez sartzeko ixi-
lik geratzen nintzan. Orain ulertzen ez du-
danean galdetu egiten dut. Nere buruaz 
harro nago, gero eta hobeto espresatzen 
naiz eta gustatzen zait nere burua eus-
keraz entzutia!  

Dendaria izanda, zelako esperientzia 
izan duzu lanean?  
Beti erderaz egin izan didate. Nik euskeraz egitean 
harritu egiten dira. Hurrengo eguna heldu eta berriro 

erderaz. Eta jende euskaldunaz ari naiz, e? Euskaldu-
nek ez badute erabiltzen, ze esperantza dugu? 

Berbalagunak euskara akademikoa ka-
lera egokitzen lagundu al dizu? 
Euskaltegian pasatzen da perfektu hitz 
egin nahi duzula, zuzen. Egunerokoan 
errezagoa da, askoz sinpleagoa da. Berba-

laguna primerakoa da euskeraz berba egite-
ko ohitura eta erreztasuna hartzeko. Maitatzen 

badozu pixkat hizkuntzia eta interes minimo bat ba-
dakazu, ez duzu gehiago behar. 

 
“Ber-

balagunekin 
euskaraz  
gozatzen  

ikasten da”

 
“Gusta-

tzen zait  
neure burua  

euskeraz  
entzutea!” 

Maite Ki ntan i l la

Berbalaguneko dinamizatz
ailea.



zer irizteN DotsAzu?

8 kale inkesta

2011-12-09

Eman zure iritzia sarean 

J.A. Artzeren esanak oso egunean daude oraindik. Euskaltegiak ikaslez beteta daude, 
eta belaunaldi gazteenak ere jakin badakite euskeraz. Ordea, kalean protagonismo 
mugatua du euskerak. Erabilpenean dago arazo haundiena eta ikasleak zein euskaldun 
zaharrak, elkarrekin berba egitean gakoa. Horretan dihardute hiru urtez hitz eta pitz, 
Berbalagunak.          

Zergatik da garrantzitsua euskeraz ikasteaz gain,  
hizkuntza erabiltzea? 

ArkAitz ArANA eDurNe orbeA  DANiel FulgeNcio mª isAbel mAriN 

Beste hizkuntza danen 
modura derrigorra da 

erabiltzia, berbalagun, bar-
netegi edo euskaltegixetan, 
bildur bare egittia da garran-
tzitsua. Herrixan oso rela-
jauta gare, jende askok daki 
baina plazan ez da asko en-
tzuten, dakigunon artian bez. 
Pilak ipintzeko sasoia da.

Erabiltzen danian entzun 
egitten da eta ondorioz 

existitu egitten da. Bene-
tako aberastasuna kaleko 
euskeran dago, euskaltegi-
xetan baino gehixago. Ja-
rrera falta jaku euskaldunoi 
eta errua geuria da lelengo, 
kalian entzun ezian, ez dala 
bizi emoten dabelako.   

Esaterako nik, ulertu bai, 
baina erabili bapez. Era-

biltzia garrantzitsua da, bate-
tik norberak dakixana man-
tentzeko, bestetik hizkuntzia 
bera galdu ez dein. Askotan, 
jakin arren errez joten dogu 
gaztelaniara. Inportantia da 
euskaldunak euskeraz egi- 
ttia eta ulertzen ez badot gal-
detuko dotsut nik!  

Hizkuntzekin daukagun 
arazua ridikuluari do-

tsagun beldurra da, baina 
segurtasuna lortzeko modu 
bakarra hori da. Aurreiritzi-
xak laga eta euskerian alde 
gehixago egin biharko gen-
duke. Gizaterixan ondaria 
da, danona eta danondako. 



9 kultura

Datozen hilabeteetan hamaika 
ekitaldi Gaztetxean  
Gaztetxeak prest du aurtengo 

“Hamabostaldi Kulturala”. 
Erreka ondoko eraikin autoges-
tionatuan abenduaren 12an hasi 
eta urtarrilaren 15era arte izan-
go dira ekimenak. Aurkeztutako 

eskaintza askotariko eta zabalak 
herriko haur, gazte zein heldu ba-
tzea du helburu. Herritar denak 
daude gonbidatuta beraz, ekital-
dietan parte hartzera  

2011-12-09

Kultur ekitaldien agenda 

Bihar, abenduak 10:  

ANTZERKIA  
“Los perfectos” Un mundo sin limites.
20:00etan, Zinean

Ant: Soraluzeko Udala

Abenduak 21, eguaztena:  

MUSIKA ESKOLAREN
GABONETAKO KONTZERTUA
Arratsaldeko 19:00etan, Zinean. 

Ant: Soraluzeko Musika Eskola

Abenduak 21, eguaztena:  

ABESBATZAREN GABONETAKO
KONTZERTUA
Arratsaldeko 20:00etan, Zinean. 

Ant: Ezoziko Ama Abesbatza

Fernando Oregi Kontrargiren 
Rallyko txapeldun
Epaimahaiaren iritziz azaroko rally di-
gitaleko onena Oregi izan da. Argaz-
kiek sei gai jorratu behar zituzten eta 
Oregik aurkeztutakoen artean “txiki-
teoa” gaiak jaso ditu puntu gehien. Bi-
garren saria Carlos de Cosentzat izan 
dira eta hirugarren saria Idoia Zearre-
ta zumaiarrarentzat izan da. Herriko 
saria Mikel Valerok jaso du. Txapelke-
tako maila ona azpimarratu dute. Sari 
banaketa datorren abenduaren 17an 
izango da kiroldegiko erakustaretoan. 

Iturria: Fernan Oregi

ABENDUA 
12- Muma Abu Jamal dokumentalaren proiekzioa.
19- Euskal zine zikloa.
20- Argentinako Korralitoaz hitzaldia.
23- Eskulan tailerra, haurrentzat jolasa.
25- Pelikula “hacia rutas salvajes” eta txokolatada.
26- Pantxika ta Txnparta (ipuin kontaketa).
28- Tertulia. ”Gaztetxearen hitoria. 70. hamarkada”.
29- Abdominal hipopresibo ikastaroa.
30- Tripa festa. Komedore beganoa. Ondoren antzerkia.

URTARRILA  
12- Pelikula emanaldia eta txokolatada.
19- Euskal zine zikloa.
20- Bertso merienda.
23- Gaztetxearen historia. ”80. hamarkada”.
25- Presoen aldeko manifa Bilbon. Gu ere joango gara!
13- Hip hop kontzertuak.
Urtarrilaren 2tik 15era argazki erakusketa egongo da.

Oharra: Ordutegi zehatzak eta behin betiko egitaraua

Olentzero eta Mari Domingi goizeko 
11etarako etorriko dira 

Abenduaren 24an Mari Do-
mingi eta Olentzero etorriko 

dira herrira. Goizeko 11:00etan 
iritsiko dira eta Plaza Barrian 
egingo zaie harrera. Handik ka-
lejiran joango dira kiroldegira eta 
Urrats dantza taldeko gaztetxoe-
nek koreografia berezia egingo 
dute. Frontoian opariak banatuko 
dizkiete umeei. Bestalde, bertara-
tzen direnentzat salda eta txorixo 
mokadua egongo da.

Oilarra txabolaren zaindari   
Plaza Barrian ipini diete jada ga-
bonetako bi pertsonaiei etxea. Aur-

ten gainera, oilarra teilatu gainean 
duela zaindari eta ortu eta guzti.       



10 kirola

Etxebe eta Gallas gomazko 
paletako lehen mailan   

aurka jokatutako bi partidue-
tan garaile izan dira. Azaroaren 
11n jokatu zuten lehena, 14-25 
plaentxiarren alde. Elgoibarko 
pilotalekuan jokatu zuten biga-
rrena, 25-11 herritarrak berriz 
irabazle. Azaroaren 25ean joka-
tu zuten finala eta ordurako, bi 
taldeek ziurtatuta zuten lehen 
mailara igotzea. Zarautz izan 
zuten aurkari, eta oraingoan, 
25-11 galdu zuten.  

3. mailatik lehen mailara bi 
urtean   
Duela bi urte hasi ziren Etxebe 
eta Gallastegi bikote paletetan 
jokatzen. Joseba Gallastegik 
adierazi moduan, “helburua 
lehen maila zen eta pozik gau-
de, bi urtean helburua bete du-
gulako. Denboraldi bakoitzean 
egin dugu gora!”. Datorren ur-
teko irailetik aurrera, lehen 
mailan lehiatuko da beraz bi-
kote soraluzetarra. 

Joseba Etxeberria eta Jon Ga-
llastegik lehen maila eskura-

tu dute paleta txapelketako fi-
nalera heldu eta gero. Finaler-
dietara aise iritsi da bikote so-
raluzetarra, lehen fasea taldeko 
buru zirela amaitu zuten. Azken 
fasean beste hainbeste. Alde 
Zaharra bikote donostiarraren 

EMAITZAK

pelotA
Retegi Bi –  Laskurain 22
Xala – Zabaleta 21

Mtz de Irujo –  Laskurain 22
Xala – Barriola 13

FutbolA
Sora (Erreg. Pref.) – Aretxabaleta 4-3
Ikasberri K.E. – Sora (Erreg.) 2-0
Sora (Jub.) – Eibartarrak 7-2
(Sora Kad.) – Bergara  2-0
Antzuola K.E. – Sora (BHI mutilak) 9-3
Bergara – Sora (BHI neskak) 3-2
Sora (Erreg. Pref.) – Ilintxa 1-1
Sora (Erreg.) – Eibartarrak B 0-2
Eibartarrak – Sora (Jub.) 2-3
Sora (Kad.) – Elgoibar 1-12
Antzuola – Sora (BHI mutilak) 9-3
Sora (BHI mutilak) – Antigua Luberri 5-1
Sora (BHI neskak) – Urki  0-7

AGENDA

pelotA
Domeka 11, 17:00etan Bilbon 
Titin III – Laskurain
Berasaluze VIII – Apraiz

FutbolA
Zapatua 10, 16:00etan Unben
Urki – Sora (Erreg.)  
Zapatua 10. 16:30ean 
Azkoagainen (Oñati)
Aloña Mendi K.E. – Sora (Jub.)

Sora kadeteak deskantsua
Sora (BHI neskak) deskantsua

2011-12-09

Bi herritar Donostiako maratoian 

Fit-boxing eskolak kiroldegian 

sailkatu zen, 02:53:47 segundutan 
helmugaratuta. Arrondo 1549.a 
izan zen, 03:39:08 segunduko den-
bora eginda.     

beharko du edo 943 75 24 66 te-
lefonora deitu. Maia Gallastegik 
abonatuei jakinarazi nahi die 
abenduaren 12tik 31ra bitartean 
tramitatuko dituztela abonatuen 
bajak eta izen emateko eskaerak.      

Azaroaren 27an Donostiako 34. 
maratoia jokatu zen eta ber-

tan izan ziren Iñaki Ruiz eta Iñaki 
Arrondo plaentxiatarrak. Ruiz 192. 

Arane kiroldegiak Fit-boxing 
eskolak eskainiz itxiko du 

2011. urteko egutegia. Eskolok as-
telehen eta eguaztenetan izango 
dira kiroldegian bertan eta ize-
na eman nahi duenak bertara jo 

Gallas jokoan. Iturria: GEPF



11 zerbitzuak

zorioN AgurrAk

2011-12-09

Irabazlea: Domentx Uzin

Ion Mendizabal, autobus gidarixa  
zan aurreko aleko argazkixan agertzen  
zan herritarra. 

lehiAketA Aurreko Aleko erANtzuNA

Zein ageri 
da argazki 
honetan?

Saria: G puntua bertso 
txapelketaren finala 
ikusteko bi sarrera.

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

Unai Gabilondo
Abenduan 5ian 4 urte!
Zorionak maitia eta
muxu pila etxeko danon 
partez!

Iñigo Astigarraga
Abenduan 11n urtebete! 
Zorionak gure baserrittar 
txikixari eta 1000 patxo 
etxeko guztion partez!

Jone Urresti    
Abenduan 9xan urtebete! 
Muxu pila aitatxo, amatxo 
eta etxeko danon partez!

Aurkene Lopez de Calle
Abenduan 8xan 8 urte!
Zorionak poxpolin eta 
muxu haundi bat etxekuen 
partez!

Aimar Perez   
Abenduan 20xan 7 urte!
Zorionak etxeko danon 
partetik, baina bereziki 
Mirarin partez!

Miren Mendia Altuna    
Abenduan 10ian 2 urte!
Zorionak etxeko sorgintxuari,
aita, ama eta Noran partez!

Ketxu Mari de Porrotiren  
debuta! Azaruan 19xan  
60 urte! Zorionak! Zoragarri  
pasatu genduan! Datorren  
urtian Ventasen!

Lander Ruiz de Luzuriaga    
Abenduan 13an 7 urte!
Zorionak potxolino, asko maitte zaittugu!
Amatxo, aitatxo eta Eneko!
Muxu haundi bat guztion partez.

Miren Osinaga
Abenduan 11n 4 urte!
Zorionak poxpolin!
Muxu haundi bat familixan 
partez!!

Zorionak Flabia eta Carlos! 
Abenduan 11n eta 26xan
12 eta 16 urte betetzen dozuezelako,
muxu pila familixakuen partez!

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

hildakoak
Maria Pilar OdriOzOla Errasti

andrEs MOrO EgurEn

Blas garcia cOrral



ArgAzki zAhArrA

Soraluzeko ametSa IkaStolako umeak

12 harpasuak

1968. urtian zabaldu zittuan atiak Soraluzeko Ametsa Ikastolak eta lelengo urte haretan berrogeita sei 
umek eman zeben izena, hain zuen, erretratuan agertzen diran honek. Urte batzuk beranduago eskola 

publikuakin batu eta gaur eguneko, Plaentxi Herri Ikastetxia bihurtu zan. Ezozi Zangitu izan zan ikas-
tolako lelengo irakaslia, oin hiru urte erretiratu zan urte askuan irakasle lanetan jardun ostian. 

Argazkixan:

Goitik hasita:
Zutik: Ezozi Zangitu

Lelengo ilaran: Imanol Mendizabal, Xabier Leturiondo, Aitor Iñurrieta, Loli Orbea, Aintzane Iñurrieta, 
Ana Mendikute, Alexander Amor, Jose Leturiondo eta Maria Jesus Iñurrieta.
Bigarren ilaran: Jabier Sarasua, Zezilia Asteazarau, Lazaro Trebiño, Ramon Solizgarai, Bakarne 
Lizarralde, Javier Muguruza U, Anton Uriarte U eta Maite Alberdi.
Hirugarren ilaran: Jose Galarraga, Juan Luis Iñarra, Jesus Mari Martino, Loli Guridi, Ana Gallas-
tegui, Patxi Igartua, Koro Zenitagoia, Ane Etxabe eta Luis Jabier Oregi. 
Laugarren ilaran: Rosa Maria Uribelarrea, Idoia Aldazabal, Nerea Zerrajon, Alberto Zarobe, Aran-
txita Aranda, Felipe Oregi eta Patricia Iriondo.
Argazkian falta direnak: Nerea Unamuno, Oskar Otxoa, Jose Garcia, Iñaki Amuategi, Beatriz Ari-
zaga eta Jose Nuñez. 

Iturria: Plaentxi Herri Ikastetxea

2010-09-17

Andres Moro eguren

2011-11-29

“Zu joan zara baina zureganako gure maitasuna ez.  
Ez ditugu inoiz ahaztuko zure ilusioa eta bizipoza”. 

Familiak bihotz-bihotzez eskertzen du herri-
tar denen partetik jasotako laguntasuna.





Berbalaguna:  
geratuko gara berba egiteko?

Jardunbide egokirako programak: helburua enpresarioen “profesionalizazioa” eta jomuga-konzientzia 
sortzea da. Euskadin Kalitate Turistikoarekin Konpromiso Diploma duten 494 establezimendu daude.

Kalitate Turistikoaren Q-a programa: bezeroen itxaropenak betetzea eta asebetetzea bermatzen dituen 
programa. Euskadin 273 establezimenduk jaso dute Kalitate Turistikoaren Q-a bereizgarria.

EFQM Bikaintasun eredua: erakundeei kalitatearekin bikaintasun mailaraino igotzea proposatzen dien 
programa. Eredu honetan parte hartzen diharduten 14 establezimendu daude Euskadin.

Eusko Jaurlaritzak eta Turismoaren Euskal Agentziak, Basquetourrek, Euskalitekin lankidetzan, behar dituen tresnak eta laguntzak ematen dizkiote enpresaburuari, enpresa lehia-
korragoa izan dadin, ondorengo programa hauen bitartez:

Gisasolak erdi aroko landetxearen egongela erakutsi digu.

Jarri Kalitate Turistikoaren Q  ziurtagiria zure 
establezimenduan!

www.turismoa.euskadi.net
www.euskalit.net

94 607 75 86
94 404 74 70

“Ziurtagiriak zerbitzu on  
bat bermatzen du” Esther Gisasola

Sosola baserriko Esther Gisasolarekin izan gara 
Q ziurtagiriak nekazalturismoaren funtzionamen-
duari ekarri dizkion erraztasunez hitz egiten. 
Euskadin honezkero 273 establezimenduk jaso 
dute turismo arloko enpresen zerbitzua, zertifi-
katzen duen Kalitate Turistikoaren Q ziurtagiria. 
Jardunbide egokirako programan, Kalitate Turis-
tikoarekin Konpromiso Diploma duten 494 esta-
blezimendu daude. Bereizkuntzak, formakuntza 
eta hobekuntzarako konpromisoa, establezimen-
duen kudeaketan dedikazioa eta zorroztasuna 
errekonozitzen ditu, kalitatearen hobekuntzarako 
planen bitartez. Helburu nagusia etengabeko ho-
bekuntza da, bezeroaren zerbitzura.

Zeintzuk izan ziren sistema honen 
alde apustua egiteko arrazoiak? 
Egiten dugun lanaren errekonozi-
mendua lortzea, hau da, erakunde 
ofizial baten baieztatzea. Ezartzen 
dudan bigarren Q-a da eta, beraz, 
sisteman sinisten dudala esan nahi 
du horrek. Buruan daukaguna sis-
tematizatuta edukitzeak lasaitasun 
haundia eta lanerako erraztasuna 
ematen du.

Zein abantaila ekarri dizkizue Q 
ziurtagiria edukitzeak? 
Hitzak dioen moduan Q ziurtagiriak 
kalitatea esan nahi du. Gauza sin-
pleenetik garrantzitsuenera enpre-
sak dena kontrolatuta duela da, eta 
horrek bezeroari konfiantza ematen 
dio. Ziurtagiriak zerbitzu on bat ber-
matzen du.

Ezarpenaren ondorioz nolako ho-
bekuntzak izan dituzue, barne 

funtzionamenduari begira? Eta 
kudeaketa gaietan? Eta azpiegitu-
ra kontuetan? 
Etengabeko hobekuntza lortzea eta 
bezeroak fidelizatzea.

Zeintzuk dira bezeroaren asebete-
tzean zuzenean eragina izan duten 
hobekuntzak? 
Q markak ematen duen konfidantza 
edo prestigioa.

Zer esango zenieke turismo arloko 
profesionalei Kalitate Turistikoa-
ren Q-aren ezarpenerako animatu 
daitezen? 
Q-a eukitzea eta profesionala izatea 
ezinbestekoa da edozein enpresa-
tan. Enpresarioen ahotan eztabaida 
sortzen da beti, kalitate sistema pa-
peleoan oinarritzen dela uste dute. 
Nahiko nuke azaldu, papelak direla 
finean norberaren eguneroko lana 
errazteko balio dutela.

Kalitate Turistikoaren Q-a proze-
suak zure erakundearen kokatze 
lehiakorragoa ahalbidetzen du?
Nik uste bezeroak Q-aren esanahia 
gero eta gehiago baloratzen duela 
horren gaineko gero eta informazio 
gehiago daukalako.

Kalitate Turistikoaren Q-aren ku-
deaketa prozesuaren barruan lan-
dutako eta ezarritako eskumenen 
artean zeintzuk azpimarratuko ze-
nituzke garrantzitsuen edo erabil-
garrien modura? 
Gure lanean etengabeko hobekuntza.

Kalitatearen kultura zure erakun-
dean bultzatzeko nolako aldaketak 
sartu dituzu edo sartzeko asmoa 
duzu? 
Bezeroaren asetasun mailan oinarri-
tuko naiz. Umilak izan behar gara 
eta ezadostasunak daudenean horiek 
onartzen jakin behar dugu.




