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Editoriala 

. 
Bai euskarari eta Pil-Pileani 
Ondiok 98 urtian gaozela konturatu barik gabiz eta horra nun beste urte barri ba

ten atian topatzen garala; EUROan urtia! Europaren urtia! Etabar luze baten urtia! 
Matxinsaltuaren urtia (kalendarixo txinuan bahintzat bai)! Baina baitxa Euskeraren 
urtiabe. 

1999 urtia Euskal Herrixan gazte eta zahar, neska eta mutil, baltz eta zuri, zatar 
eta politx, potolo eta flakuen urtia da. Baina zergaitxik hainbeste konparaziño txot-
xolo? Preguntauko dotsazu zeuri buruari Pil Pileanen irakurle maitxia? Oin arte 
izen dian mugak apurtu eta aurrera joteko Euskera herrikoian ordua heldu jaku, eta 
horrek ez dotsa edade, sexu, kolore eta pisu kontueri begiratzen. 

Dizienbreko lehenengo asteburuan Euskararen Kontseiluak organizau eban juer
gia ondiok burutik ezin kenduta gabizen honetan, nere ein biharra da, euskaltzale 
moruan, danok Anoeta estadiora juaten inbitatzia, hurrengo asteburuan eingo dan 
ekitaldi demasera. 

Eta, banoia oin, amairzeko, gaiez aldatzera. Eurixa dogu azken astiotan goitxik 
behera jo ta sua. Guardasol on bat daukanak, inoiz ez dauka bustitzeko bildurrik. Ez 
uste izan Pil-Pileanek ez duela guardasolik armarixuan, badauka, harila askoduna 
gainera (guztiz boluntario dan lantalde aparta, herriko komertzio eta denden la
guntza, Aiuntamientuan laguntza. .. ), baina hala be, zulo txiki batzuk dakaz gure te
liak, eta batzuetan txingorra eitxen dabenian, busti eitxen gara. Hala be, aurten oso 
formalak ez garanez izen, Olentzerok ez dosku eskatutako guardasol barrixa eka
rriko, horregaitxik gure aterkixari zuluak josi nahi dotsazenak (gutunen bidez, agen
darako ekintzen bidez, publizitatea ipiniz ... ) hau da gure direkziñua:
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Negua heldu da eta hotz egin arren 
pozten naiz bihotza bero dotelako eta 
zorte pixkat ere,horrela zozketa ba
tean parte hartu eta irabazi nuen saria 
eta txerri bat zenez daukadan txabola 
batera eraman eta hantxe sartu nuen , 
jaten eman, baita edateko ur garbia 
eman ere. Astero garbitzen nuen 
erreka zulo batean baina garbitu arren 
zimaurra artera sartzen zen.Higuindu 
ninduen honela, behin lagunari esko
peta eskatu eta txerriari bi tiro bota 
nizkion bete betean.Afari bat egin ge
nuen lagunartean eta ahaztu nuen txe-
rri madarikatua .Gustoko nuen men
dira igotzea eta neukan txakur batekin 
nindoala , zoro batekin topo egin eta 
ohiuka egon ondoren nazkatuta ja
rraitu nuenean gogoratu nuen irakurri
tako esaldi bat "Hobe bere kumeak 

. harrapatu dizkioten hartz batekin to
patzia eroaldi zentzugabekeriazko 
memelo batekin baino " 
mozkeatuta nindoan baina bizkor al
datu nuen jarrera eta zorionaren giltza 
bakoitzak bilatu behar duenez , orain 
ahal dotena egiten dot denbora dote
lako nahi dotena egiteko,baina zorio-
nera heltzeko bidea ez delako bakoit
zak nahi duena egitea, baizik eta ba
koitzak nahi duena gogoz egitea , saia
tuko naiz gogoz egiten egiten dotena -
pentsatu nuen menditik herriruntz 
nentorrela.Herrira heldu eta lagune
kin elkartu nintzenean bakardadean 
bizi diren gizakiengan pentsatu nuen 
eta lagunak edukitzea zorte handia de
nez, ez saldu inoiz lagun bat eta gut-
xiago egiazko anai bat,lagunak eta 
zortea desagertuko direlako. Gurasoen 
etxera heldu eta hantxe inon baino 
hobe jaten dotenez janari gehixegi 
jan, eta postrean arrozesnea jaten hasi 
eta natillak jaten ohituta nengoenez 
ixa itxo nintzen.Botaka hasi eta ikaraz 
beldurrak harrapatu ninduen , baina 
jakinduriari deitu eta honen laguntza
kin orekatu nuen gorputza ,behintzat 
une hartan , geroztik bizitza bakan bat 

Gutunak 

JASBANA 
eramatea aukeratu nuen, hobe bizitza 
behartsu bat egurrezko tetxupean os
pakizun galantak ezagunen etxeetan 
baino, esaten nuen , eta ez bata eta ez 
bestea behartsua ez naizelako eta os
pakizun galantak ez ditudalako atse-
gin .Horrela askotan burua galtzen 
nuen bizitzari zentzua ez niolako 
ikusten eta lagunartean askotan gaizki 
nire burugabekeriarengatik , lagun 
asko dagoelako dagoenean eta ba
daude galmenera eramaten duten la
gunak, baita anaiak baino zintzoa
goak ,bereizten ikasi behar , lagunarte 
edo adiskidetasun txarrak ohitura 
onak usteltzen dituztelako eta ustelt
zen hasita nengoen lagunen laguntza 
eskatu nuenean eta eskeini zidaten 
adiskidetasuna baina benetan ikasi 
dotena, nik nere burua ez badot atse
gin alperrik ematen didatela laguntza 
,lagunik onena norbera delako 
.Liburuak ditut lagun baliogarriak eta 
behin irakurri nuen anker guztiak 
dauzkela gustoko esaldi ozenak ho
nela ba esango dizuet" urrutira diho
ana ezkontzera , edo da engainatua 
edota engainatzera doa " horregatik 
eta neretzat bizitza Jainkoa delako 
eta heriotza garaipena ,argi daukat 
jaioterrian bizitzeko asmoa dotela eta 
ezta eme zoragarrietariko bat nerega
natzea gatik ez ditudala beste he
rrialde batetara urratsak bidera 
tuko.Hemen hipokrita asko gaudelako 
eta hipokritak baino okerragoak kris
tau hipokritak direla, gero eta argiago 
daukat ez direlako ez kristau eta ez 
hipokritak laukote buruak baizik eta 
laukote buruaren biziaren zentzua 
zentzu barik bizitzea natural jokaera 
baztertzea , baina sinestezina hauxe 
dela helburutzat jartzen diguten mani
pulazioa gezurra nagusi eta jakina ge
zurraren bidea motza hauxe egiaren 
garaipena ."Ez gara onak egiten dugun 
onagatik baiz-ik eta on egiten dugu 
onak gar elako "esaten zidan lagun ba
tek orain bezala gabonak gertu zire-

nean seguraski Olentzerok begi onez 
begira zezan eta opari dotoreak ekart
zeko baina beste lagun batek esan zi
dan idatzi iezaiozu Olentzerori eta 
esan oparixakjakint suen begiak itsutu 
eta bidezkoen erabakiak galtzen di
tuztela, horregatik ez diot handikeria
rik eskatuko ez delako aberats ena on
dasun gehiago duena baizik eta gutxi
kin nahiko duena , bizitzen ikasten 
datorren eran onartuz alai jokatuz , jo
kabide zintzo serixo eta irrifartxuak 
batera bidaiatu dezaketelako esango 
didate honela bizitzeko eta adostasun 
hutsa dela ,baina niretzat aitortzen dut 
opariz betetako bizitza ederrena baino 
zorion handiagoa dakarrela bizitza ba
kan batek argi eta garbi batzutan 
apaiza naizela dirudi baina nire lagun 
batek esaten zuen Jazz bluesko abes
lari eta musikagileak egiazko blues 
gizakiak barruan apaizak direla ,ez 
dut esan nahi sermoilari ustelak dire
nik zelan eta nolan izan behar garan 
hitzaldiak ematen ,baizik eta agertoki 
batera igo eta euren bizitza musika
ren bidez nolakoa den eta nola bizi 
nahi duten aurkeztea .Aztikeria somat
zen baduzu horrela gustatuko litzai 
zuke bizitza eramatea eta bestela ez 
du garrantzia handirik bainan mese-
dez ez iezadazu esan nola eraman be
har doten bizitza .Kontzertu baten 
nengoela alboan nuen neska batek be
giratu zoztan eta bururatu zitzaidan 
irakurritako esaldi bat "Ez duenak be
girada bat ezagutzen ez du elkarriz
keta bat ulertuko" begiak animaren 
kriseiluak direlako . 

Jose Ramon 



Gutunak 

ren zain gelditu ginen, baina ez zen erantzuna 
guk uste bezalakoa izan. Gure eskaria zenbait 

Soraluzeko herritarroi: aldiz saihesten saiatu ondoren, erantzuna 
EZETZA izan zen. Egia da beraien erantzunaren 

Aldizkari honek eskaintzen digun tartetxoa apro- justifikazio gisa zenbait argudio eskaini zituz-
betsatu nahi genuke Udalean jasotzen dugun tra- tela, gure iritziz erabat baliogabe eta zentzuga
tua adierazteko. Ez da lehenengo aldia P1l-P1lean beak: 
aldizkaria horrelako kritika bat egiteko erabilt-· _ edonor arrapalarekin estropozo egin eta min 
zen duguna. Baina oraingoan, soraluzetar eta hartu ezkero, nopren errespontsabilitatea den; 
soraluzetar ez diren guztiei dagokien gai bat da _ ezin dela herri guztia petatxoz bete, e.a. 
eskutitz honek darabilena. Ez dugu pentsatu nahi gure Udalak arazo hau 
Gure herrian, eta hemen bezla gamontzeko herri jasaten duten pertsonen aurka egitea helburu 
guztietan badira gurpildun aulkietan ibiltzen be- zuenik, beraz, azalpen bakar bat bururatzen 
hartuta dauden pertsonak. Gaur egun dauden zaigu: ezezkoa jaso genuela eskaera Gaztetxea
aurrerapenei esker, gero eta zabalagoa den jende ren izenean egin zelako. Benetazko azalpen bat 
multzo honek, laguntzak jasotzeko aukera du, eskatzen dugu. Gaztetxearen aurkako jarrera ho
bai administrazioaren aldetik eta baita gu guztion nen aurrean, Gaztetxea herritar guztiontzat zaba
aldetik ere. Zoritxarrez, ezin esan dezakegu So- lik dagoen lokala da eta gure ekintzak soraluze
raluzek herri bezala eta urbanistikari dagokio- tar guztioi eskainita daude. Beraz, jakin beza 
nez pertsona hauei laguntza geh1eg1 eskamtzen Udalak ez dugula onartuko horrelako jarrera 
dienik. Baina inoiz ez da berandu, eta hau diskriminatzailerik eta gure proiektuak aurrera 
ikusten, Gaztetxeak ere bere eskua luzatu nahi eramaten saiatuko garala beraien laguntzarekin 
izan die pertsona guzti hauei. Abiapuntutzat gure edo gabe. Beti ere beraien iritziak entzuteko 
lokalera sarrera erraztu nahi izan diegu, atean prest gaude, baina ez dugu amore emateko asmo
arrapala (rampa) bat ezarriz. Gure ustez, pert- rik. 
sona hauen eguneroko bizitzan normalizazioa Besterik gabe, herritar guztioi dei bat zabaldu 
eman dadin, guztiz beharrezkoa baita bere kabuz nahi diegu gurpildun aulkian dagoen pertsona 
mugitzeko gai izatea. Arrapala hau egiteko, era- batentzat bere ingurunean inolako oztopo gabe 
bilgarritasunaz gain estetika ere kontuan hartze- mugitzeak duen garrantziaz jabetu gaitezen. 
koa zela ikusirik, gure ustez oso egokia zen 
proiektu bat aurkeztu genuen Udalean. Gastu 
guztiak gure kontu hartzeko asmoarekin. Beraz, 
Udalari eskatu genion bakarra baimena ematea 
zen. 
Arrapala, Gaztetxeko atean kokatuko litzateke, 
bankuak irteten diren beste irtengo litzatekena; 
beharrezko baita gutxieneko luzera izatea pert
sona hauek beraien kabuz atea zabaldu eta bar
nera sartu ahal izateko. 
Gure uste hoberenarekin Udaletxearen baimena-



Gutunak 

Fedea ez da nahikoa 

Plazentzian badira oso leku ederrak eta askotan randilatxo bat eta farola pare bat edo ipintzea. 

ibiltzen gara gu pasiuan batean zein bestean. Orain, Ba horixe, ez dugu uste gehiegi eskatzea izango 

negua datorrela, segituan iluntzen du eta behin, denik eta horrelako lekuak ondo ipinita egoteak, 

Esoziko goiko plazatik behera gentozela, erdi ilun herritar askori mesede egingo liokela uste dugu. 

zegoen eta makina bat zailtasun izan genituen hu- Gainera, Esoziko Ama Birjiniak ere eskertuko du. 

raxe jeisteko. Alde batetik, ez genuen bidea ondo Besterik gabe eta aurretik eskerrak ematen. 

ikusten eta bestetik, han ez zegoen zeri. oratu. 

Orain, Gabonak direla aprobetxatuz, eskaera bat 

egin nahi diogu Olentzerori eta herriko alkateari: 

mesedez, Esoziko plazatik beherako bidean ba-

Esozira joaten diren andra-taldea. 

PIL PILEANEK JAI 
ZORIONTSUAK ETA 

URTE BERRI ON 
ONA OPA DIZUE 

IRAKURLE GUZTIOI 



Gutunak 

GABONETAN ERE ''TRISTURA 
ADIERAZTEKO ESKUBIDEA'' 

Gau batean, nire lagun batekin hitzegiten, azken bo
lada honetan triste samar zebilera esan zidan, ia gauza 
guztiak gaizki irtetzen baitzitzaizkion. Hori dela eta, ga
bonetan desinhibitzeko asmoa zuela adierazi zi
dan(alkohola aipatu zuen). Nire lagunaren ustetan, gabo
nak, ezin dira ulertu alaitasun giro baten murgiltzen ez ba
dira. Hau esan zidanean, nire desadostasuna adierazi nion. 
Garbi dago, gabonak, jendeak, alaitasun giroan ospatzen 
dituela, baina horrek ez du esan nahi beste egoera animi
korik ezin dugunik adierazi. Gabonak, urteko garai konk
retu bat da, udara edo beste garai bat izan daiteken bezala; 
nik ez dut ulertzen gabonetan zergatik adierazi behar dugu 
alaitasuna derrigorrez; badaude beste egoera animiko bat
zuk adierazi ditzakegunak eta hauetariko bat, lehengoari 
jarraituz , tristura da. Honi heldu aurretik esan nahi dut, 
garrantzitsuena, bizi dugun egoera animiko bakoitzari 
ahalik eta modu positiboenean aurre egitea dela, hau da, 
egoera bakoitza bizi egin behar da eta ezin dugu hau baz
tertu atseginagoa izan daiteken beste egoera animiko bate
kin amestuz, azken finean honek ez dizkigu konpentsa
tuko beste egoera animikoan ditugun hutsuneak. 

Tristurarekin jarraituz, egorea animiko honek gizar
tean kutsu negatiboa badu ere, niretzat ez da guztiz negati
boa, honi, lehen esan dudan bezala, modu positibo batean 
aurre egiten badiogu. Tristura, erreflexionatzeko erabilt
zen den aterpetxea izango balitz bezala ulertzen dut nik , 
non gure "arazoen"; esanahia aurkitzen ahalegintzen garen 
eta era berean behar ditugun konponketa psikologikoak 
egiteko aukera ere ematen digu, beharrezkoak direnak, bi
zitzari aurre egiteko. Bestaldean, beste aterpetxe bat aur-

kitu dezakegu, kasu honetan alkoholarena. 
Tristurari heltzeko, ditugun barne estimu luak akti-

batu behar ditugu bizi dugun egoerari aurre egiteko; ezin 
dugu inolaz ere tristura sentiarazten digun arrazoia alde 
batera utzi, nahita nahi ez, gure burua baztertzen baitugu. 
Hori egiten badugu, gure bakardadearen eta gutxiagotasu
naren sentzasioa areagotuko da, eta horrek depresio batera 
eraman gaitzake. 

Egoera honen adierazletariko bat obsesioa da eta 
tristura ematen dizkiguten gauzetaz arduratzea eta obse
sionatzea, horrela gure egoera animikoak txarrerantz joko 
duela garbi dago. Horregatik, tristuraren aurrean, onena 
bakoitzaren "aterpetxera" jotzea izango litzateke eta ziur 
nago han aurkituko ditugula nahiko estrategia gure egoera 
animikoari aurre egiten lagunduko dizkigunak. 
"Aterpetxe" . honetan biziko ditugun esperientziak balioga
rriak suertatuko· zaizkigula ziur nago egunerako tasunean 
alai bizi ahal izateko. 

Ikusten duzuen bezala, tristura ez da hain txarra eta 
gainera ez ditu datak ulertzen, azken finean, hau. progra
matzea izango litzateke eta gauzak programatzea askotan 
gizakiaren eskubide garrantzitsu bat oztopatzen du, aska
tasunarena, hain zuzen ere. 

IÑAKI ALBERDI 

Olentzero Maitia! 
Negu hotz hau, zure lana egi

teko eragozpena izan ez dadin, besar
kada bero bat bidaltzen dizugu. 

Zure etorrera beti zaigu oso go
xoa eta urteak pasa ahala, zoritxarrez,· 
gure eskakizuna berdina izaten du ja
rraitzen: gure etxeetan falta zaizkigun 
senideak gurekin izatea . 

Gure Herriak sufritzen ari duen 
gatazka luze honetan, preso dauden 
gure senideak eta gu geu gara zigor 
tuenak. Zorionez, Soraluzeko herrian, 
guretzako oso garratntzitsua den lehen 
pauso bat eman da; Udaletxeak, pleno 

berezian, EAJ, HB eta EA-ren botoe
kin, onartu egin du euskal presoei da
gozkien eskubideen onarpena aldarri 
katzeko abenduaren 3 lrako arratsal
deko 7'30etan Plaza Berrian 
SENIDEAK-ek deituriko kontzentra
zioaren alde egitea. 

Horregatik Olentzero gurena 
hia da; Soraluzeko herritar guztiok 
kontzentrazio honetan parte har deza
tela, gaztaka honek irtenbide nego
ziatu bat izan dezan, gure senide pre
soei dagozkien eskubideak onartzea, 
gabonetarako euskal presoak Euskal 

Herr ian izatea eta oparirik ederrena, 
maite ditugulako gure senideak etxean 
nahi ditugula. 

Zure eta guztion laguntzarekin 
lortuko dugulakoan, bejondeizula 
biho-
tzez Olentzero! 

Soraluzeko Preso eta Erre
fuxiatu Politikoen Senideak 



GIZARTEA 

ZENTRAL EOLIKOAK 
Irukurutzeta-Karakate zentral eolikoaren proietuak gure herrian sortu duen polemika dela eta Udaletxera 

eta herriko zenbait herri-mugimendutara (Mendi Taldea, Gazte Asanblada eta Eguzki) jo dugu informazio 

bila, ahal den neurrian Soraluzeko herria informatu nahian.Hasteko aipatu beharra daukagu, Soraluzeko 

Udaletxera ere jo dugula, baina esan digute beraiek ez daukatela inolako informaziorik guzti honi buruz, 

kokapenen informazio posibleari buruzkoaz aparte . Beraz Mendi Taldea, Gazte Asamblada eta Eguzki

koei,honako galderak luzatu dizkiegu beraiek duten informazioaren berri izateko. 

G:Ekologistek beti defenditu izan eta produkzioa igotzea da. energia altematiboek %50a betetzen 

dute energia eolikoa, zergatik sort- Planteatzen dute 2005.urterako gut- dute eta hemen %5-ra ez litzateke 

zen da orain oposaketa hau? xigorabehera produkzio horren igo- helduko.Noruegan Zentral nuklea

E:Lehendabizi esan behar, gure opo- era % 15ekoa izatea eta horrela rrak itxi egin dituzte.Adibidez, gure 

saketa ez dela energia eolikoaren eolikoak %3a bakarrik suposatuko bailaran posible izango litzateke mi-

aurkakoa, orain planteatzen duten luke. nihidraulikoa aprobetxatzea, gure 

Plangintza energetikoaren aurkakoa G:Eta hori zer iruditzen zaizue? herrian dagoen ur guztiarekin, askoz 

baizik. E: Alde batetik ez dela planteatzen errentagarriagoa eta ekologikoagoa 

G: "Energia eolikoari bai , baina altematiba bezala, baizik eta kont- izango litzateke eta baliteke %100 

horrela ez", lema erabiltzen du- sumo eta produkzio igoerarako eta batera heltzea ere, herri bakoitzak 

zue, horrekin zer adierazi nahi beste aldetik %3a esanahirik gabe- pare bat zentral txikirekin, inolako 

duzue? koa dela.Alde batetik Eolikoari pro- eraikuntza erraldoirik izan gabe. 

E:Energia eolikoa, eguzki energia dukzioaren % 3a G:Zer suposatzen . du gure mendi 
bezala altematiboa izan dadin, beste ematen diote, hidraulikoari %la eta gailurrean planteatzen duten erai
energiturri batzuk ordezkatu behar eguzki indarrari%0.7a Honek supo- kontzak? 
dituela.Orain planteatzen diguten satzen du benetako energia altemati- E:Proiektu definitiboa ez dugu ikusi 

politika energetiko horrekin energia boa ez dela. Adibidez, Noruegan ez dutelako kaleratu baina PTS(Plan 

eolikoak ez luke adibidez energia territorial sectorial) horrek esaten 

nuklearra ordezkatuko, planteatzen duenez ,zentral honek 4 km-tako 

duten bakarra da kontsumoa luzeera izango du , hau da, Karakate-
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EGUNKARIAK 

GOIZEAN 

GOIZ 

tik Irukurutzetaraino ia 25 haize 
errota jarriko lituzkete eta hauek du
ten zabalera 40m-takoa da, beraz 
gure mendi gailurra zabaleran eta 
luzeeran okupatuta geldituko 
da.Errota guztiek komunikazio bat 
eduki behar dute eta orduan pista 
bat eraikiko dute, zementozkoa, as
faltozkoa...... Orduan beraintzako 
errepidea egingo dutela Karakatetik 

ION IÑARRA 

HARATEGIA 
ETA 

URDAITEGIA 

Kalebarren, z/g Tfnoa: 943-751249 
SORALUZE

GABONETAN ALEGRANT 
SOLDATA ETA BAKANTZA. 
URTE BERRIZESPERANTZ . 
IKUSKIZUN EDERRA DA 
AZA ARTEAN BUZKANTZA. 

GABON-URTE BERRI JAI 
ZORIONTSU ZORIONTSUA 



Gizartea 

Honek esan nahi du Karakatetik 
Irukurutzetaraino beraientzako 
errepidea egingo dutela. 
Proiektu honek mendigailurretan 
burutzea du helburua eta goraino 
60 tonatako poste erraldoiak igot
zeko bideak eta inguruak errefor
zatu beharko dituzte eta posteak 
eramaten dituzten gruak etab-ekin 
erraz gerta daiteke istripu ugari. 
Mendiak gure kulturaren barne 
daude.Euskal herriaren kulturan 
zati garrantzitsua baitira, mendirik 
gabe ez dugu gure kultura osorik 
betetzen. 
Eraikuntza erraldoi honek gure 
mendien industrializazioa suposa
tuko du. 

eolikoa ordezko be
zala planteat
zen.Eskatzen die
guna da, alde batetik 
energia hori altema
tiboa izatera bultzat
zea eta beste aldetik, 
lan garrantzitsu bat 
egitea jendea sensi
bilizatzeko, energia 
kontsumoaren mu
rrizketa izan dadin. 
Pertsonalki, denok 
konpromezua hart
zea murrizketa egon 
dadin gure lurrarekin 
bukatuko dugu
lako.Birziklapena 
ere bide bat izan dai
teke, Europako he

2005.urterako lau zentral eolikoe
kin proiektuak planteatzen dituzte 
eta hauetatik hiru gure bailaran ko
katzen dira. 

rrialde batzuetan era-
biltzen dute, sortzen duten beroare
kin ura berotu, baporea sortu eta 

G:Duela gutxi akanpada eta horrek turbinak mugitzen ditu, 
mendi martxa bat antolatu zenu- energia sortuz.Badaude bideak et
ten , nolakoa izan zen, zeintzuk- xebizitzetan energia murrizteko 
ziren helburuak? elektrodomestikoek izugarri kont-
E:Akanpada denok oso ondo balo- sumitzen dute baina badaude bere
ratu dugu.27 kanpidenda eta 70 la- ziak gutxiago kontsumitzeko, 
gun egon ginen eta mendi martxan baina garestiak dira eta administra-
250 inguru.Hitzaldi bat egon zen , zioak subentzionatuko balitu, bide 
gure oposaketaren zergatia azalduz bat izango litzateke murrizteko. 
eta gure helburua,egin nahi duten Bukatzeko esatea, proiektu hau 
zentral horren aurka mobilizatzea Euskal Jaurlaritzak Iberdrola en
eta gure postura zein den zabaltzea presa pribatuarekin egin zuela eta 
zen. Informatu eta mobilizatu. azken hauek ez dutela besteekin 
G:Bukatzeko zer planteatuko ze-
niokete administraziori? 
E:Guretzako proiektu hau ez dela 
altematiba bat, ez dutelako energia 

pentsatzen, baizik beraien interese
kin.Beraz, bultzatu behar dena, 
eolikoa eta eguzki indarrak guztiz 
bultzatu baina era desezentralizatu 
eta autogestionatu batean. 
Etxebizitzak. .. eraikitzeko orduan 
eguzkiaren kokapena eta horrelako 
gauzak kontuan izatea garrantzit
sua izan daiteke, eguzki indarra 
aprobetxatu ahal izateko,azken fi
nean energia altematiboak aprobet
xatzeko. 

Larraitz Lakuesta 
Maite Etxeberria · 
Eduardo Pombar. 

PASCUAL CHURRUCA, S. A. 
TORNILLERIA ESTAMPADA SAN ANDRES 

ERREKALDE 21 
Telef. (943) 751600 eta 7.51604 

F axa (943) 752461 

20 _590 SORALUZE 

(Gipuzkoa) 

ITURGINTZA - GASA BEROGAILUA 

Rabal, 2 Tlf: 751646 
SORALUZE 



Gaurkotasuna 

Soraluzek Bai Euskarari!. 
Euskararen Gizarte Erakun

deen Kontseiluaren, Bai Euska
rari kanpainaren barruan, Sora
luzen ere Euskal Herriko beste 
herri askotan bezala euskararen 
aldeko batzorde bat sortu da.· 
Batzorde honek herriko talde 
(kultural zein sozial) gehienen 
partaidetza eta babesa lortu du. 
Batzorde honen 
eginkizuna Kon
tseiluaren oihart
zuna herritar guz
tiei zabaldu eta he
laraztea da. 

Kontseilua joan 
den abenduan sortu 
zen eta bere baitan 
hartzen ditu euskal
gintza munduko 
erakunde eta en
presa gehientsue
nak. Izakera des
berdineko 50 enti
tatek, 100.000 baz
kide baino gehia-
gok eta 5.000 langilek osatzen 
dute. Elkargune honen helburua 
gure hizkuntzaren normalkuntza 
bultzatzea da. Kontseiluaren 
iritziz duela 20 urtetik hona eus
karak berebiziko aurrerapausoak 
egin dituen arren, oraindik urruti 
dagoen etorkizunari bizkortazun 
haundiagoz heldu behar zaio, 
gure hizkuntzaren geroa ez bait 
da bermaturik, ez lurralde osoan, 
ezta erabilera - eremu guztietan 
ere. Orain dela 20 urte gizarteak 
"Bai Euskarari" lemapean bate-
ratu zituen indarrak eta horrela 
etorkizunerako prozesu erabaki
garriari ekin. 

20 urte geroago, guztion konpro
mesua agertu nahi da 
XXI.mendeko akordiaoa:Bai 
Euskarari kanpainaren bitartez. 

Kanpaina honekin bat eginda 
batzordeak ekimen desberdinak 
burutu eta burutuko ditu , eki
men hauen adierazgarri dira gure 
herriko kale, denda, taberna eta 

lantegietan Bai Euskarari lema
pean ageri diren kartelak, eta 
baita Azaroaren 27 eta 28-an an
tolatu ziren ekitaldi ugariak ere. 
Asteburu horretan era guztietako 
ikuskizunak izan ziren herrian, 
aurrentzako jokuak, txapelketak, 
pelota partiduak, kontzertuak 
eta amaiera emateko afari herri
koi eder bat. Ekintza guztiak jai 
giroan burutu ziren, eta batez ere 
pelota partiduak eta afariak era
karri zuten jende gehien (bes-
te ekitaldietan ere jendearen par
tehartzea handia izan bazen ere). 

Kanpainaren bukaera moduan 
abenduaren 26 -an Euskal He
rriko bost toki desberdinetan 
(Anoeta, San Mames, El Sa
dar, Mendizorrotza eta Agi
lera) izango diren ekitaldi 
erraldoietara joateko gonbida
pena ere luzatu dute herriko 
taldeek. 

Hauek dira he
rriko batzordeko 
partaideak: Pil-pi
lean, AEK, Soralu
zeko F. T., Plaentxi 
HI, Soraluzeko 
B.HI., Gaztetxea, 
Dantza Taldea, Pi
lota Taldea, Abes
batza, Musika Es
kola, Mendi Tal
dea, Bizikleta Tal
dea, Ludoteka, 
Beti-Prest, Itxaro
pena ... 

Batzordeak Soraluzeko Udala,· 
herriko elkarteak, dendak eta 
tabernak; eta parte hartu du
ten gainon-
tzeko guztiak eskertu nahi ditu 
emaniko laguntzagaitik. 

Bai Euskarari! 



Gaurkotasuna 

Ezoziko Ama Abesbatza eta Mu
sika Eskola "BAI EUSKA
RARI" kanpainan antolatu zen 
emanaldian. 

Herri Ikastetxea, Ludoteka
eta Beti Presten haurrekin 
bai euskarari kanpainan 
murgilduta 

Soraluzeko Euskararen 
Kontseiluaren batzordeak 

antolatuta. 

BAI EUSKARARI!!! 



Gaurkotasuna 

Ipuin kontalaria gaztetxean 

Polikiroldegiko afarian 220 lagun bildu ginen 

Afalostean giro aparta sortu zen dantza taldearen saioarekin 



Kirola 

Badira urteak, 17, hain zu
zen ere, Jesus Atxaren oroime
nez Soraluzen ospatzen dela las
terketa bat.Jesus Atxa, bere ga
raian Euskadi mailan zegoen ko
rrikalari onenetarikoa zen; Jesus 
Atxa istripu batean hil zen 36 
urte zituenean eta harrezkero 
bere oroimenez, esan dugun be
zala; urtero 10 km-ko lasterketa 
bat ospatzen da; lasterketa ho
netan parte hartu dugun soralu
zetarrok asko izan gara, baina 
gutxik dakite zertxobait Jesus 
Atxari buruz (nola hasi zen, non 
entrenatzen zuen, bere afizioak, 
etab). Berari buruz gehiago jaki
teko asmoz, bere anaiarekin el
kartu ginen berak prestatutako 
afari goxo goxo bat dastatuz eta 
solasaldi baten bitartez, Jesus 
Atxari buruz gauza asko ezago -
tzeko aukera izan genuen. 

Jubenil zein afizionatu mai
lan ezaguna izatera iritsiko zen 70 
kg eta 1.83 m-ko mutil honek, 
1943 urteko Gabon egunean ikusi 
zituen bere baserritik egunaren le
hen argi izpiak. 

Gaur egungo hainbat kirola
riren artean hain ezagunak egin di
ren anabolizante edo EPOak ez 
zioten beldurrik eragingo. Horreta
rako lasterketa aurretik esnea edan 
eta ogibitartekoa dastatuz,hor aur
keztuko zen irteera lekura ilusioz 
beteta. 

Garai hartan tartaneko ·pista 
gutxi baina horren ordez abarkak 
jantzi eta 16 urterekin Maltzatik 
Arratera 18miriututan baietz apos
tua egin eta gero, hantxe hasiko 

zen ezagutzen lehian aritzeak zer 
suposatzen zuen.Egun hartan, jarri
tako denbora baino 33 segundu le
henago iritsiko zen helmugara be
giraleen txaloen artean. Ordain be
zala Eibarko Klub Deportibokoek 
ateak irikiko zizkioten beraiekin 
entrena-
tzera joateko esanez. 

Entrenatzen hasi eta denbora 
gutxira lasterketetan parte hartzen 
hasi zenean,berehala hasiko ziren 
garaipenak etortzen.Horren adie

kirola afizionatu moduan eta parte 
hartzea gustatzen zitzaion. 

Ausarta eta era berean lotsa
tia; trebea eta arrunta. Jubenila zela 
lasterketa irabazi ondoren, eman 
zioten kopa txikia omen zela eta, 
argazkilari bat hurbildu zenean ira
bazitako saria ezkutatzeko ahalegi
netan ibili zen, erakusteko saria ez 
zelako. 

Beste behin, Madridera joan 
zen lasterketa batean parte har
tzeko asmoz eta, pentsatu ez ho-

razle Gipuzkoako Jube-

nil txapelketan bigarren JESUS ATXA 
postua lortu zuenean 
Miguel Azkunaren atze
tik izan zen. 

Ezagunak egin di
ren hainbatprobatan 
parte hartu zuen.Esate 
baterako Elgoibarko 
Mugerza krosean, non 
hirugarren helmugatzea 
lortuko zuen jubenile
tan.Edo Lasarten,garai 
haietan hain ezaguna 
izan zen Gamoudirekin 
lehia gogorrean ibilita
koa izan zen Jesus. 
Beste batean, Espai
niako txapelduna izatera 
iritsi zen Fernando Agi
larrekin batera Bartzelo-
nako Jean Bouin laster
keta ezagunean bere ba
lendria erakutsiko zuen. 

Jesus , Mugerza Memorialean 

Ez zen bakarrik krossean 
aritu Jesus. Ez zuen gehiegi behar 
izaten beste edozein kiroletan ere 
parte hartzeko. Berdin zitzaion aiz
koran edo peiotan; bizi egiten zuen 

rrenbeste hotzik egingo zuenik. Es
kerrak plaentxiar batzuk han 
azaldu zirela dardaraz zegoen gaz
teari beroki bat erosteko. 



Kirola 

honetan. Pil-Pileanetik guztiok 
Aurten ere, partaidetzari da- parte hartzera animatzen zaituz

gokionez, marka guztiak hautsi di- tegu. 
tuen Behobia-Donostiak Soraluze-
tar batzuk izan ditu bertan. Hauen 
ustez, eguraldiak asko lagundu ez 
zuen arren(bero haundia egin 
zuen), lasterketa korritzeak merezi 
izan zuela diote. Joan ziren guztiek 
lortu zuten froga amaitzea; dudarik 
gabe hau izaten da helburu nagusia 
horrelako lasterketetan. Hau ho
rrela, ziur gaude, igandean Soralu
zen ospatuko den krossean, Beho
biara joan zirenetaz gain, soraluze-
tar askok parte hartuko duela froga 

3. Iñigo Gabilondo 1:41: 29 

4. Bittor Trebiño 1: 49: 42 

5. Moises Altuna 1: 49: 49 

6. Roman Elorza 1: 55: 34 

7. Aitor Artolazabal 2: 05: 53 

8. Iñigo Mendia 2: 05:54 

NEREA RODRIGUEZ: GIMNASIA 
ERRITMIKOAN PUNTA-PUNTAN 

Nerea Rodriguez gaztea, gim
nasia erritmikoa egiten Soraluzen 
hasi bazen ere, gaur egun Eibarko 
taldean dago eta bai bakarka eta tal-
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■ 
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Nerea Rodriguez. 

PALMARESA: 

1. Euskadiko Txapelduna (Bakarka) 96an. 

2. Euskadi eta Gipuzkoako Txapeldunak 
(taldeka) 96an. 

deka lortzen ari den emaitzak bene
tan ikusgarriak dira . 

Kirol mota honek, denok daki
gun bezala, ezaugarri zehatz batzuk 
izatea eskatzen du, asko entrenat
zeaz gain, eta dudarik gabe, Nereak 
garbi utzi digu, berak badituela. 

Lortutako arrakastak asko izan 
dira eta azkena orain dela gutxi Ei
barko San Andresetan lortu du, tal
deka ospatu den txapelketan biga- 
rrena atera zuelarik bere taldekidee
kin batera. 

3. Euskadiko eta Gipuzkoako Txapeldunak 
(Taldeka) 98an. 

4. Euskadiko Txapelketako (Bakarka) lehen 
fasean lehenengoa eta bigarrenean azpi txapel
duna (hirugarren fasea ospatzear dago). 



Kronologia 

III. GAZTAINERRE AZOKA 

ATXOLIN TABERNA 
Pintxo bereziak, hotzak eta beroak 

Elizburu kalea 1 Tlfnoa: 75 21 31 
Soraluze 

Kontulan Aholkularitza, S.L. 
Asesor(a Empresarial 



Kronologia 

Eibar-Gasteiz autopista martxan 
Azaroaren 27an, Eibar-Gasteiz autopista egiteko le
henengo pausu argia eman zen herrian. Goizeko 
10:30etan, lurrak; espropiatzera etorri ziren. Udalari 
dagokion lur zati bat eta beste hiru partikularrenak 
espropiatu zituzten. Gallastegi Torreko tunela 
izango denari dagokion zatia, hain zuzen ere. 
Eguzki taldekoak, herriko Gazte Asanbladakoak eta 
Mendi Taldekoak hantxe egon ziren ekintza sala 
tzen. Talde hauetako kideek jakinarazi digutenez, 
Bergaran ere hasi dira lurrak espropiatzen. 

Haurrek hitza izan zuten 

TABERNA 

Azaroaren 2lean, Soraluzeko 8tik 11 urtera bitarteko haurrek, euren iritzia azaltzeko 
aukera izan zuten UNICEF elkartearen eskutik. Izan ere, aurten, Giza-Eskubideen 50. 
urteurrena dela eta, NBEko zati den UNICEF elkarteak, haurrek nahiago duten eskubidea 
aukeratzeko bozketak antolatu zituen Euskal Autonomi Erkidegoko  herrietan . 

Plazentzian ere, txintxo-txintxo 
joan ziren neska-mutil gazteak 
udaletxeko osoko-bilkura are
tora. Goizeko 11 :00etatik arra -
tsaldeko 18:00ak bitartean, bo
toa postontzian sartu, eta guztien 
artean, familia aukeratu zuten 
eskubide garrantzitsu bezala. 
Hantxe, herriko gazteak zeuden 
bolondres laguntza emateko. 

Santa Zezilia Eguna 
Ohitura den bezala aurten ere , Santa Zezilia Egunaren 

inguruan , musika ospakizunak egin dira Soraluzeko Mu
sika Eskolak antolatuta.Azaroaren 21-ean larunbat goizal
dean atera ziren Musika Eskolako ikasleak kalez-kale he
rria doinu eta kantuz alaitzera. Kalejira eder bat egin eta 
gero, bukatzeko kontzertua eskeini zuten elizpean.

Aupa Santa Zezilia ! 

Iturgintza ITUR 
Iturgintza, gas eta kalefakzio instalazioak 

Santa Ana 20 Tlf: 751241 
SORALUZE 



Berbak 

PLAENTXIKO BERBAK· 

IPURSALTO: Astoek atzeko hankekein egiten duten saltoa. 
Adb. A zelakotxe ipursaltua ein daben astuak! ! ! 

KATAMIXAR: Katagorria. 
Adb. Lehenguan mendira juan ginanean katamixarra pasau zan pare paretik. 

ESAMOLDIAK 

ISILIKOETAN JARDUN: Marmarka ibili. 
Adb. Horrek isilikuetan dihardue beren txokotxuan. 

ISIL POLTSA: Inork jakin gabe gordetzen den diru kopurua, garai ba
tean senarrak gordetzen omen zuen emazteak ez zekiela. 
Adb. Isil poltsan sartik diru hori gero afaitxon bat ero eitxeko. 

Gabon zoriontsuak 
dizkizu opa Bataioak, Jaunartzeak 

ERA GUZTIETAKO OSPAKIZUNAK 

Ezozia Auzoa 11 Tf noa: 75 10 02 

SORALUZE 

ETXEBARRI® 

ALAITZ TABERNA Barra kargadore automatikoak 
Tuerka roskatzaileak 
Ranuratzaileak 
Makina bereziak 

ETXEHUN, S.A.L. EZOZI ETORBIDEA 
TFNOA. 7511 90 

Estazioa 7, Posta Kutxatila 62 
Telefonoa(943) 75 18 91 20590 SORALUZE - PLACENCIA SORALUZE 
Faxa 75 18 91 (Gipuzkoa) 



Zein da zure ustez Gabonetarako planik onena? 
Cristina Solagaistoa 

65 urte 

Jubilatua 

Betidanik gabonak tris
tura haundixa emon doste,ez ja
taz gehixegi gustatzen eta orain 
nere semiakin bakarrik naua
nez, Canariasera j oatia pentsau 
dou, eguraldi txarrak eta tristu
rak hemen lagata, horretarako 
urte guztia egongo da eta. 

Iñigo Mendia 

22 urte 

Gabonetan etxian egotia 
gustatzen jata, deskantzatzen, 
baina benetan deskantzatzen, 
ez ikasten eta holakuetan. Egun 
pare bat juergarako be lagako 
nituzke. Gainera holako egual
dixakin, nun egongo gara et
xian baino hobeto? 

Alberto Sudupe 

52 urte 

Administraria 

Planik onena pentsatzen 
jata familixiakin egotia, etxian . 
trankil zerbait irakurtzen ... 
Gero, kalera urten lagunekin txi
kiteatzera... familixan trankil 
pasau. Lehen urtetzen ginuan, 
baina orain etxian egon biharra 
dao. 

Marisa Tornos 

34 urte 

Irakaslea 

Egun batzuk senarrarekin 
bakarrik pasatzia gustauko ja
tan, bixok bakarrik , alaba ba
rik, baina ezin da lana ein bihar 
dot. Ez da betiko lana, guraso 
elkartiarekin lana tokatzenja ta, 
baina lana azken finian. 

AKELARRE TABERNA 
Bokatak, pizzak eta kazuelitak 

Tlfnoa: 753102 SORALUZE 

Jose A. Nuñez 

Plan onena, etxean ego
tea familiarekin. Afari on bat, 
tertulian egon, eta zergaitik 
ez, juergatxorenbat ere bai. 
Noizbait eduki izan dut kan
pora irtetzeko tentazioa, baina 
eskiatzera baino gehiago 
eguzki bila Canarias aldera . 

A. Fernandez 

Gabonetarako plan 
haundirik ez daukat. Fami
lixiakin egon, afari on baten 
inguruan danok elkartu eta 
gero gabian urten. Ez dao eit
xeko gauza haundirik. 

ZORIONAK 
ETA 

URTE 
BERRI 

ON! 
S ORAL UZE 

1 



Musika 
Kontuak 

'' MUSIKAZ BETETAKO URTEA 
,, 

Ba doa hau ere. Azkenengo hamarkadako 
garrantzitsuenetarikoa edo, agian garrantzit
suena izan daitekeen urteak agur esaten digu. 

Garrantzitsua izan da bai, oso, arlo asko
tan. Eta musika kontuetan ez da gutxiagorako 
izan. Gure herrian hainbat eta hainbat 

aukera izan ditugu urtean zehar musikaz gozat
zeko. Hauetariko batzuen berri aurreko 
aleetan eman dizuegu, baina beste pilo bat artxi
boan gelditu ziren. Azkenengo ale honen bitartez 
laburpen bat egingo dugu Soraluzetik pasa dire
nak gogoratzeko. 

''1998'' 

Urtarrilean "7 Eskale "ren bisita 
izan genuen. 

lanbrotute ikustot" esan zigun 
Maiatzan . 

rri zen, eta gure herrikoek oso maila altua 
erakutsi zuten. 

Rogelio Botanz Ekainean egon zen. Argazkian 
bere anaiarekin. 

Tel. 943 / 75 17 79 
20590 SORALUZE 



te Musika 
Kontuak 

Alaitz eta Maider San Andreseko 
jaietan. 

"La Parranda" taldekoek mexikar 
ikutua jarri zuten Santixauetan . 

"Duo Plaentxik" Andramixak alaitzen ditu. 

ren eskutik. Gaztetxean egon ziren Jrailan. Ubeda anaiek bere proiektu 
berria aurkeztu zuten Urrian. 

Musika Eskolako neska-mutilak gogor ibili 
dira urte osoan. 

HORTZ KLINIKA

JAVIER ALONSO CELAYETA
Mediku Estomatologoa koi. zb.434 

IONE BEITIA ARRIOLA
Odontologoa koi. zb. 523 

Atxuri1 1 goa esk . Tlfnoa: 943 75-16-13 

Soraluzeko Txaranga kaleak alait
zen. 

Ezoziko Ama Abesbatza Azaroan eskeinitako kontzer
tuan. 

Gabonetan ere musika 
oparitu ezazu urte berria 
ezinhobeto hasteko, 



Sukaldaritza 

JOSE GIL 

Gabonak gertu dira eta egun 
hauetan guztioi . gustatzen zaigu, nola 
ez, gauza goxoak jatea . Euskal Herriko 
etxe askotan bada oraindik galdu ez den 
ohitura bat, Gabon zaharretan 
"Intxaursaltsa "jatea hain zuzen ere. 

Jose Gil nahiko ezaguna da he
rrian ekintza askotan duen parte hartze
arengatik, eta sukaldean ere oso ondo 
moldatzen omen da, batez ere umeen 
kanpamenduetan pertsona askoren
tzako janaria prestatu beharra dagoe
nean. Berarengana jo dugu eta bere 
etxean "Jntxaursaltsa" nola egiten du
ten erakutsi digu. 

Intxaursaltsa 

Osagaiak: Elaborazioa: 

1 

-litro bat esne
Lehenengo intxaurrak ondo-ondo xehetu behar dira. 
Beste aldetik, esnea, kanela eta azukrea nahasten dira. 

-750gr intxaur 
-5 goilarakada azukre 
-kanela apur bat 

Nahasketa hau su motelean utziko da eta apurka apurka intxau
rrak gehituko zaizkio dena ondo egosi arte. 

Azkenean krema arin bat geratuko da. 
Beroa serbitzatu behar da. 

EZOZIA 
B" Ezozia, sin - Tel 943-751001 - SORALUZE 



Iazko Gaztañerre Azokan eman ziren sa
riak, adibidez, artisau mailakoak izan zi
ren. Garrantzitsua da jendeak eskulanei 
daukaten balorea ematea. 
Azken finean, artelan hauek irtenbide ko
mertziala izan dezaten beharrezkoa da 
instituzioek eta jendeak artelanak erostea. 
Gainera, esan beharra daukat, nik egiten 
ditudan eskulan guztiak originalak eta 
esklusiboak direla, nik ez dut moldeekin 
lan egiten; eta hau ere baloratu egin behar 
da. 

Aurkezten zara keramikan egiten diren 
lehiaketetara? 
Bai, baina oso zaila da irabaztea. Izan 
ere, nazioarte mailako lehiaketak egiten 
dira eta sari bakarra egoten da. Eta noski, 
mundu guztiko oso maila altuko jendea 
aurkezten da horrelakoetara. 
Dena dela, iazko Zarautzen egin zen le

hiaketa batean, ikuslego eta epaileen 

Sutondoaren epelean 

aipamen berezia jaso nuen Lizardiren omenez 
eginiko eskultura batengaitik. 

Zer esango zenioke jaioberri den artista 
bati? 
Gustuko duen arte hori ikastera animatuko 

nuke . Beti aurrera jarraitu behar da, azkenean 
beti agertzen da zerbait. 

Ezagutu dugu bada zerbait mundu honi 
buruz, baina gehiago jakin nahi badu norbai
tek, Terek zabalik dauzka bere tailerreko 
ateak. Arratsaldez egiten du lan Sagar Erre
kako 1. atarian, beraz, berarekin hitzegin eta 
tailerreko lorategian dauzkan eskulturak po
zik erakutsiko dituela jakinarazi zigun. 
Noski, jakinda urriaren 15ean bere eguna izan 
dela, ezin gara agurtu Tere zoriondu gabe. 

BITXIKERIAK 

Irailaren 28an, Jose Larrañagak ia hiru 
kilo pisatzen zituen txanpinoia topatu · 
zuen Arrona inguruko mendietan pase
oan zebilela. Txanpinoi erraldoi honek 
37 zentrimetotako altuera zeukan. Ezo-
hiko tamaina eukaten beste perretxiko 
mota batzuk ere topatu omen zituen. 
Itxura denez, azkenaldian eginiko egural
diaren ondorioz , euskal mendietan nor
malean baino haundiagoak diren perretxi
koak agertu dira. 
Badakizue orduan, tortila eder bat jatea 
nahi duenak, igandean motxila haundi 
bat hartu eta mendira joan, baina bada
ezpada ere eraman aizkora ... 



Horoskopoa . 

LIBRA: 
Osasuna:Mitxelintxo pare bat zenuela 
eta horrelako erregimena!Ez zaude bu
rutik sano,zentzunaren neurona dozu 
zuk baldartuta eta gizen-
duta,atrofiatuta!Jan neurrian! 
Dirua:Dietetika eta horrelako aldizka

rietan hainbeste gastatu ordez hobe zenuke euskal 
"label"dun produktoak erosi.Garesti baina osasuntsu. 
Maitasuna: Denean zabiltza neurria hartu ezinik!Zer 
demontre dozu baina!ito behar dozu hain motz lotuta. 

SAGITARIUS: 
Osasuna: Hezetasunak zimeldu -zaitu 
eta artritisak joko zaitu ez baduzu 
konponbiderik jartzen. Saunak hartu, 
ur hori aterako dizu eta berotuko. 
Dirua: Harrapatu zenuen aberats hura 

jadanik ez dela aberatsa ? dena xahutu al diozu? zu 
bai zu eskuzabala zeure kapritxoetarako! 
Maitasuna: "Nire nobiyua Txori herrikua, praka za-
rrak baina dirua nahikua". Bigarren aberats txepela
ren bila jardun beharko duzu. Erreza duzu zalame
ruori! 

ACUARIUS: 
Osasuna: Ez dozu inolako arriskurik 
izango sexu harremanetan izan ezik, 
erabil ezazu behar bezela eta kitto! 
Zer erabili? Kondoia jakina! 
Dirua : Lan berri berezi horrek diru 

iturri handiak ekarriko dizkizu eta batek daki geroak 
ez ote duen gehiago emango. 
Maitasuna: Ez nahastu lana eta maitasuna, beka
rioak Jaurlaritzan egoteak ez du Etxe Zurikoa egite
rik eskatzen! 

LAKU ESTA OPTIKA 
OPTIKO-OPTOMETRISTAK 

IKUSMEN ARAZOEN FROGAKETA ARGIBIDEAK 

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON! 

SANTA ANA 22C 
Tel. 943 753059 

20590 SORALUZE 
(GIPUZKOA) 

ESKORPIO: 
Osasuna.-Hankak eta burua siku eta 
epel izatea, gripe eta katarroei atea 
ondo ixtea. Neguko zapatak erosi, 
ganorazkoak; eta txapela? ... ausartzen 
bazara ... 

Dirua: Langile onak ez du ogirik faltan eta zu trebea 
zara benetan! Okindegian ezagun ezaguna zara eta 
gorantziak eman Leireri nire partetik. 
Maitasuna: Joan egin zaizu urrutira denboraldi bate
rako, baina lasai itzuliko da eta a zer gozatua! 

CAPRICORNIUS: 
Osasuna: zeure gaixotasuna denetaz 

arduratzea izanik, herriko euskara har 
ezazu babezean, zelako lasaitua har
tuko duten Pil-Pileanekoek, Aek-koek 
etabar. 

Dirua: Inbertitu zenuen esan nizunean eta abisatu 
aurretik baita etekinak atera ere. Ederra irabazia eh! 
eman ezazu zerbait laguntzetan. 
Maitasuna: Orain arteko guztia horrela eginez gero 
neu nauzu zure kuttuna! maite zaitut! a zer txolloa 
zaren!. 

PISCIS: 
Osasuna: Beti arrazoi dozun uste hori 
ere, gaixotasun bihur liteke aurki, be
raz albokoei entzun behintzat! .Burua 
intxaurrak apurtzeko ere erabil zene
zake! 

Dirua: Gabonetako loterian tokatuko zaizu, seguru
seguru, baina ez dakit zenbat. 
Maitasuna: Animalitxo maitagarri hori hainbeste 
laztantzen badozu edo ito edo mamotuko dozu beti
rako eta gero, zu bakar bakarrik, kopetilun ! 

fundazioa 
fundación 
• • • • • • • 



Txiki txoko 

Egun berezia Herri Ikastetxean 

Herri ikastetxean egin zen zentzen ginuan taldia. 
egun bereziaren berri jasotzeko -Zelako mezuak zabaldu di-
arduradunengana jo genuen eta txuxue? 
beraiek kontatu ziguten nola Euskeraldunak,Euskal Herrian 

letak etab ... 

-Ze iruditzen zaizue egun 
hau? 

moldatu zuten *Onena, polita eta be-
egun borobil eta rezia ume tartean egon 
polita. garalako, 
-Zer egin duzue *oso ondo pasau dou, 
gaur egunean ze
har? 
Lehenengo taldie
tan bildu gara, tal
diari izena jarri eta 
marraizkixak eta 
euskal bertsuak ein 
eta gero pasiloak 
apaindu ditxugu. 
-Noiztik dihardu
zue hau presta
tzen? 
Oin dala hiru egun hasi ginan 

prestatzen 
-Zenbat laguneko taldeak egin 
ditxuzue? 
Hamabost laguneko hamar 
talde eta talde bakoitzian adin 

euskaraz eta kitto, ez ezkutatu 
euskera!, lehen ,orain eta gero 
euskeraz egunero ... 

Zer nolako marrazkiak egin 
dituzue? 

. . 
gamera gu izan gara 
begiraleak 
* dibertigarrixa ,hola 
ez dugu matematika 
eta ein 
* berriro errepikatzeko 
modokua ... 

Egun zora.garria 
izan da berriro 

errepikatzeko mo
dokua! 

ezberdinetakoak genden, nauxi- Igela, tximinua,asto bat etzanda, 
xak begiraleak ginan eta guk zu- neska mutilak, loreak eta txime-

EGUN BEREZI ETA ZORAGARRIA 



Txikitxoko 



Txiki txoko 

BORONDATE EZINHOBEA 

MITCH hurakanak eragin izateko gutariko norbait ber- lagun guztien artean, aste bu-
zuen sarraskia Ertamerikan, tara joan beharraK kosto handia kaerako pagatik, batzuk baita 
gehien bat Honduras eta Nika- suposatuko luke.Hobeto ez. itxulapikotik aterata ere, 
ragua herrialdeetan, ikusi Zer egin? 104.705 pzta batu genituen 
,entzun eta irakurri ondoren te- Talde humanitario guztiak diru Ondoren BBV banketxeko 
lebista, irrati eta egunkarietak eskaera egiten ari zirela ohartu kontu batean sartu genuen, 
albistegietan laguntza eskaint- ginen, beharrezkoena dirua Mugarik Gabeko 
zea pentsatu genuen. medikuena 

Laguntza hori (Medicos sin 
nola bideratu ezta- fronteras hain 
baidatzen aritu gi
nen: arropoak, jana
ria, sendagaiak, jos
tailuak bidali edo 
beraiek guregana 
ekarri.Era askotako 
arazoak aurreikusi 
genituen: 

*Bi milioi pertsona 
nola ekarri, non jarri 5.A gelako ikasleak 
bizi izaten, nola ja
ten eman eta, nahi izango ote 
zuten beren herrietatik aldegi
tea leku arrotza batera? Ziur 
asko ez. 
*Jostailuak preminazkoak ote 
ziren egoera latz hartan?Ziur 
asko ez. 
*Janari eta sendagai batzueta
tik pilaketa handia lortuko zen 
baina, ez ote ziren beharrez
koagoak beste batzuk? Agian 
bai. 
*Guk bil genezakeen guztiaren 
zuzeneko banaketa egin ahal 

zela inguruko herrialdeetatik 
premiazkoena erosi ahal iza-
teko. 
Horrela bada erabaki genuen 
dirua biltzea, gure pagako diru
tik apurtxo bat biltzea. Baina 
gure gelakoena gutxi izango 
zela eta eskutitz bat idatzi ge
nien eskolako gela guztiei gure 
asmoa azalduz, eta beraiek ere 
partaide izatea nahi bazuten 
beren pagatik zertxobait ekar
tzeko esanez. 
Ezin genuen sinestu, eskolako 

zuzen ere, be-
raiek erabili ahal 
izateko hango 
biztanleak 
apurtxo bat zo
riontsuago egi
ten. 

Eskerrik asko 
gure eta 

beraien partez 
5.Ako 



Hormatzulotik 
begira 

JAIOTAKOAK 

- Itsaso Ramirez De Albiz ( 98-09-29) 
-Ion Ordax Zabala ( 98-10-15 ) 
- Ainara Juaristi Ariznabarreta ( 98-10-16) 
- Felix Heras Yanguas ( 98-10-19) 
·- Juan Heras Yanguas ( 98-10-19) 
- Ane Gabilondo Calleja ( 98-10-29) 
- Eider Ariznabarreta Elgeta (98-11-29) 

HILDAKOAK 

- Luis Angel Aranceta Urries 
- Bernardo Deza Alvarez 
- Agapita Luarizaristi Albisua 
- Ainhoa Iglesias Alvarez 
- Felix De Los Rios Gomez 
- Antonio Altuna Larreategi 
- Serapia Bergaretxe Urrutia 
- Engracia Blasco Oliveras 
- Maria Chanca Morales 

aras s.A.L. 

• 

, 

Aurreko aleko ( 11. zenbakia) 
lehiaketaren irabazlea 

JOSE LUIS 
NIETO 

izan da 

TXOKO 
KAFETEGIA 

Kafe ederra 
hartzeko txokorik 

onena! 

Kalebarren 22 behea 
tlnoa: 75-17-89 

A 

LAUDIN, S. A. L. 

lndustr,aldea, z/g 
138 Postokutxa 
Tf.: (943) 75 21 50 
Faxa, : (943) 75 21 18 
SORALUZE 



Lehiaketa 

LOSINTXA LEHIAKETA 

Idatzitako piropua 
euskaraz idatzi be
harko da eta esaldi 
batez adieraziko da: 

* ..................................................... 
.................... •· ................................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ordulariko 
orratz txi-

kia izan 
nahi nuke 

orduoro zu-
rekin el
kartzeko 

SARIA: Bi lagunendako afaria Soraluzeko 
taberna edo jatetxe baten. 
Oharra: Jasotako piropo guztiak argitaratuko 
dira hurrengo alean. 

Zure izena eta telefo-
Bidali 27. 

posta 
kutxatilara noa .... • • • • • • • • 

BATZOKI 
TABERNA 

• • • • • • • • • • • • 

HNOS. BENITO 
ANAIAK 

MUEBLES-ALTZARIAK 
Kalebarren 26 Tlf: 75-12-12 

Santa Ana, 26 • Tel. y Fax (943) 75 20 47 • 20590 SORALUZE-PLACENCIA (Gipuzkoa) 

SORALUZE 



Ajenda 

GABON KULTURALA SORALUZEKO GAZTETXEAN. 
Abenduaren 17 -tik Urtarrilak 10 -era. 

Abenduak 17 Osteguna 

Abenduak 18 Ostirala 

Abenduak 19 larunbata 

Abenduak 20 Igandea 

Abenduak 22 Asteartea 

Abenduak 23 Asteazkena 

Abenduak26 Larunbata 

Abenduak 27 Igandea 
Abenduak 30 Asteazkena 

Urtarrilak 2 Larunbata 

Urtarrilak 3 Igandea 

Urtarrilak 4 Astelehena 
Urtarrilak 7 Osteguna 
Urtarrilak 8 Ostirala 

Urtarrilak 9 Larunbata 

Urtarrilak 10 Igandea 

21: 00 -etan Zine emanaldia 
- Full Monty. 

23:00 -etan KONTZERTUA 
- "Basqure Country" . 

9:00 -etan Mendi irteera 
- Urkiazelain salda eta txorizoa. 

23:00 -etan KONTZERTUA -Sleeepers (Frantziatik) 
-Lisabo (Hondarribitik) 

19:00-etan ANTZERKIA 
- La Tirili. 

21: 00 -etan Zine emanaldia 
- El dia despues. 

19:00 -etan HITZALDIA 
- EHGAM (E.H. -ko gay askapenerako mugimendua.) 

22:30 -etan KONTZERTUA - Assholes (Bergaratik) 
- Nuevo Catecismo Catolico 
- First Fucking (Lazkaotik) 

12:00 -etan Gaztetxeko Taila erakusketa 
17:30 -etan BIDEO EMANALDIA (perkusioa) 

!9:00 aldera, perkusio saioa Gaztetxeko beheko lokalean. 
23:00 -etan KONTZERTUA - Piztiak 

- Sasoi Ilunak 
22:30 -etan KONTZERTUA -Fly Shit (Bergaratik) 

- KAFHA (Eibartik) 
- Eraso (Zarautz) 

12:00 -etan Bertsolariak, Harrijasotzaileak, Soraluzeko Dantza 
Taldea eta Txalaparta . 

- Bertsolariak: Leire Bilbao - Harrijasotzaileak: Ander "Poti" 
Joseba Arza Eñaut Larrañaga 

21:00 etan Bideo emanaldia, Okupazioa. 
21 :00 -etan Diapositibak (herriko mendizaleen eskutik) 

21:30 -etan AFARI HERRIKOIA. Ondoren txiste kontalaria. 
-Gillermo Segurola 

22:30-etan KONTZERTUA 
-NAUN 

18:30 -etan Bieo eta Txarla ("HIES Ekimena" -ren eskutik) 



Ajenda 

*EZOZIKO AMA ABES- teak antolatua, Soraluzeko 
BATZA, abenduaren 19an, Udalaren laguntzaz. 

*KONTZERTUA. Pil
Pileanen eskutik, Iron mai
den, Metallica eta AC/DC 
Urkiazelain abenduaren 
28an. Autografoak sinatuko 
dituzte ondoren apaizaren 
etxean. 

larunbatean, Gabonetako 
kontzertua eskainiko du. 

- Gaueko 1 0etan elizan 
izango da .eta bertan, Ezo
ziko Ama abesbatzaz gain, 
Elgoibarko Itxaropena ko
ma ere arituko da. 

* PILOTA PARTIDUAK 
abenduaren 24an. 

- Gabonetako torneoa, 
arratsaldeko Setan kirolde-
gian. Bi maila: 

+kadeteak: *ATXOLIN, IKASLEEN 
Txurruka-Azagirre GURASO ELKARTEA-
Alberdi-Jauregi REN GABONETAKO 

- Abenduaren 2Sean, Ezo- + Nagusiak: EGITARAUA. 
ziko Ama Abesbatzak meza Laskurain-Idiakez - Abenduaren 28an 
nagusian abestuko du. Ubera-Elorriaga 4'30etatik 7etara Plaza Be-

* OLENTZERO rrian eta Zaharrean BETI 
- Abenduaren 3 lan, Ezo- 24an etorriko da arratsal- PREST taldearekin haur jo-

ziko Ama Abesbatzak El- deko Setan (AEK eta Pil pi- lasak. Atsedenaldian txoko-
goibarko elizan kontzertua 
eskainiko du, arratsaldeko 
S'30etan, Elgoibarko Itxa
ropena Abesbatzarekin ba-
tera. 

lean) latea banatuko dute. Euria 
* MUSIKA egingo balu polikiroldegian. 

ESKOLA - Abenduaren 30ean, 
- Gabon kontzertua eskai- Estitxu ipuin kontalaria. To-

niko du musika eskolak kia Baltegietako lokaletan. 
abenduaren 27an arratsal- - Urtarrilaren 4an eta 

* MEMORIAL ATXA deko zazpietan kiroldegian. 7an, Euskal Zinea poliki-
LASTERKETA abendua- Bertan, musika eskolako roldegian arratsaldeko 
ren 20an, igandean. bandak eta abesbatzak parte Setan. 

hartuko dute. * BETI PREST. 
- Lasterketa goizeko * SORALUZEKO GAZ- - Urtarrilaren Sean, 

hamarretan hasiko da. parte TETXEA errege kabalgata. Arratsal-
hartu nahi izanez gero izena - Abenduaren 26tik ur- deko 7etan Txurrukenen ha-
ordu erdi lehenago eman tarrilaren 2ra arte zenbait siko da eta elizpean buka-
beharko da Soraluzeko Gaz- txapelketa egongo dira: tuko da. Bertan haurrek, 
trian eta horretarako norta- Pin-pon, futbolina, aje- erregeei, beraen eskariak 
sun agiria erakutsi beharko dreza, back gamon mus eta egiteko aukera izango dute. 
da. tute txapelketak. 

- Proban bost kategoria - lau eta bost pertsone-
egongo dira eta sari bana- tako taldeak izan beharko 
keta Plaza berrian izango dira. Izen ematea, Gazte-
da. txean bertan. 

Kirolaren lagunen elkar-



Kaixo umeok! 
Banator beste Gabon batzuetan be

rriro zuen opariak ekartzera! 0 h, 0 h, 
Oh, Oh! Txintxoak izan al zarete? Ez 
dakit, ba ... 

Bueno ba, horrela izan baldin baza
rete lasai, egongo bait da zuentzat 
oparirik. Hori bai, honek ez du balio: 
"Nik nahi dut plaimobil, sheliy dult
zesueinos, pinipon karabana, eska
lestri, patinete ... ". Pasa gabe, txi
kito! 

Formalak izan bazarete, ekarriko 
dut opariz zakua bete bete! Abenduan 
24an arratsaldeko 5 etan, Plaza 
Berrian, ez ahaztu eskutitzak! 

OLENTZERO 

ORTO-LAGUN 
ORTOPEDIA 

* Faja prebentiboak eta bizkarreko minarentzako 
* Gurpildun aulkiak 
* Buruko zerbikalak 
* Belaunetakoak 
* Atsedenerako neurriko planti 
llak oin ortopedikoak,oin lauak eta 
era guztietako oin minduentzat. 
* Oinetako ortopedikoak 
* Zuekoaklanerako 
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