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LOTSAGARRIXA DA 

Baserrixak gora, baserrixak bera, eta 
azkenian zer? Ba, bertarako bidiak 
konpontzeko be borondaterik ez. 
Lotxagarrixa da San Andreserako 
bidia dauan egoeran egotia. Kanpotik 
etortzen dan jentia konturatzen da, 
baita herritik ixotzen dabena be, baina 
bene-benetan konturatu eta kaltiak 
sufritzen ditxuan jentia, auzoko 
baserrixetan (Bertan) bizi dana. 
Egunero - egunero etxeruzkuan eta 
kaleruzkuan autuari tratu txarra 
emotiaz aparte, bidia dauan egoeran 
ikustiak pena emoten dotxenak. 
Batxeren bat edo beste balitz 
bakarrik , baina ... ez dira batxe batzuk 
bakarrik, ez litzake gezurra esatia, ez 
dauala batxia besterik. Ezin leike 
onartu, hain bide garrantzitsua izanda 
( bai kotxian eta bai bizikletan jende 
askok erabiltzen baitau) halako 
egoeran egotia. 

Denok dakigu nola dauan eta ez dao; 
gehixao esan biharrik. 

Diputazinuan zeregina ei da, ta 
horregaitxik eskatu nahi dotxet ( nahiz 
ta eskatzia be ez litzaken biharrezkua 
izan bihar) lehenbailehen konpontzeko 
eta bihar dan moduan ganoraz 
jartze ko. Bada ordua ta!! 

Laguntzailea: 

SORALUZEKO UDALA 
• • •·· · 



EUSKAL PRESOAK 
EUSKAL HERRIRA 

Azaroaren 16an Euskal Presoak Euskal 
Herrira plataforma sortu zen 
Soraluzen. 
Bertan 46 pertsonak sinatu zuten 
euskal presoei elkartasuna adieraziz 
eta jasaten ari diren egoera larria 
salatzeko, halanola Euskal Herrira ekar 
ditzaten · eta dagozkien oinarrizko giza-
eskubideak errespeta diezazkieten 
eskatzeko. 
Kontuan hartu behar da hiru 

soraluzetarren egoera ez-legezkoa 
dela: 
- Joxean Arluziagak kondenaren hiru 

laurdenak beteak dituenez kalean egon 
behar zela orain urte t'erdi. 
- Pedro Jose Mallorcan eta Lurdes 

Txurruka Carabanchelen 
espetxeraturik daudela. 
Ez-legetasun hauei aurre egiteko 

plataformako kideak hainbat ekintza 
burutzen ari dira Udaletxe mailan eta 
baita kale mailan ere. 
Hau dena aurrera eramateko, 

Soraluzeko herriari dei egiten diogu 
guztion artean Euskal Presoak Euskal 
Herrira lema gauzatzenparte har 
dezan. 
Denok batera legea bete artean. 

Euskal Presoak Euskal Herrira 
Soraluzeko Taldea 

PAUSOAK EMATEKO 
ORDUA DA 

LABek urteak daramatza eguneroko 
egoera salatzen, orain irtenbideak 
proposatzeko ordua da.Langabezia eta 
esklusioaren aurkako pausoak ematea 
premiazkoa da. LAB sindikatoak, 
egoera ezin larriago 

honekin lehenbailehen amaitzeko 
konpromezuarekin eguneroko lan eta 
borroka etengabeari ematen dio 
hasiera. 
Egungo egoera gordin honek baditu 
arduradun eta errudunak, baina horiek 
ez dute arazoak konpontzerik nahi. 
Orain, proposamen zehatz eta 
egingarria izango dute mahai gainean 
eta neurri hauekin aurrera egiteko 
prest dauden ala ez erakutsi beharko 
dute.

ENPLEGU POLITIKA BA TERAKO 
PROPOSAMENA 

- Ordu extrak desagertarazi. 
Lan indarren trafikanteak eta 

lanpostuen prekarizazioaren errudun 
nagusiak diren ETTak desagertarazi. 
- Jubilazioak 60 urterekin. 
- Lan jardunaldia astean ordubetez 
murriztea. 

- Emakumea lan merkatuan erabat 
sartzea. 

Langabeziatiko · laguntzaren 
unibertsalizazioa. 

Nafarroan zein Baskongadetan 
enplegu eta gizarte asegurantzarako 
erakunde propioak gauzatzea 
- Lan harremanetarako eta babes 
sozialerako euskal esparrua 
gauzatzeko legegintza ahalmen osoa 
izatea Iruñea eta Gasteizko gobernuak. 
- Enpresa bakoitzean behin-behineko 
kontratazio erregimenean langilego 
osoaren % 1 0etik behera izatea 
derrigorrez. 

ORAIN 

Zenbat egun horma barruan, zenbat 
bizitza isladatuta ? Zergatik? Zeinek 
daki sistema honen jokaera zikina? 
Demokrazia? 



Soberan daude hitzak, jokoa beti 
berdina. Boterearen makinaria, 
diruaren esklabutza. Kontsumoaren 
denbora, dena salgai, denok . erosle. 
Progresoaren izenean, era · edo bide 
kaltegarri batean sartu nahi gaituzte, 
irrifar batekin, yankien erara noski, 
ilusio maltzurrak saltzen dizkigute, 
plastikozko neska hutsak, ordenadorez 
egindako ametsak, kotxe zoragarriak, 
etxe faltsuak, dirudunen etxeak. 
Eskaparateko paIsa1a, kanporuntz 
dizdira, barruan ezer ez. 

Gizakiak betidanik egin dituen 
galderak: Nondik gatoz? Nora goaz? 

Honela segitzekotan, ez dakit zenbat 
gehiago iraungo duen jaioterriko ama-
lur honek. Etsai asko datorkio 
mesprezatzen, bortxatzen, lapurtzeko 
asmoarekin. Denbora gutxitan, diru 
kopuru haundiena . Horixe litzateke XXI. 
mendean · sartzeko gaudenean," homo 
estudipo · ke no sapiens", daukan 
bizitzeko legea : Gizon gaixoen lege 
txoroa. Naturaren heriotza, lehen 

· Jainkoa eta lege zaharra baziren, orain 
boterea, makina eta dirua; "God save 
the pyramidal sistem" 

Legealdiaren hasieratik eskubide osoz 
hasi ginen lanean Hirukoaren 
akordioaren ondorio bezala. 
Gaur egun akordio hori Alkate Jaunak 
apurtu du. EA-k Gobernu Batzordean 
egon denetik-1995ko ekainetik 1997ko 
apirila bitartean- lan egiteko 
seriotasuna zorroztasuna eta ilusioa ,. . 

erabili izan . du. Aldaketak eraman nahi 
izan ditu Udalera, estilo · berri bat, 
berari enian zaizkion lan - alorretan. 
Eusko Alakartasuna-k herritar guztien 
zerbitzura jardun izan du, inolako 
bazterketarik egin gabe, are gehiago, 
edozein ekimen edo proiekturen 
aurrean entzuten jakin izan du. 
Hau da gure lan egiteko era. Eta seguru 
egon, Gobernu Batzordean egon, . edo 
kanpoan, soraluzetar guztien bizitzaren 
kalitatea defendatzen jarraituko dugula 
orain arte bezala. 

ELA, BERRIZ ERE; 
SORALUZEN

Joan den maiatzaren 30etik aurrera, 
Gila zubian ELAk duen egoitza, 
astelehen eta asteazken arratsaldetan 
zabalduko dela jakinarazten dizuegu. 
Edozein lan-kontsulta, errenta aitorpen 
edo zalantzaren bat argitu nahi izanez 
gero, bertara gerturatzea besterik ez 
duzue izango. 



Ditxosozko azterketak 

Egun hauetan batzuk hor 
ibili ko zarete buru-belarr i liburu 
artean. Beste batzuk, ordea, 
atzeari utziko zenituzten 
azterketak eta ez zarete gutxi 
izango uda partean ikasten 
arituko zaretenok iraileko 
azterketak gaind itu ahal izateko. 
Hemen ondoikasteko hamaika 
trikimailuen berri izango duzue. 

Adituek diotenez, badira ondo 
ikasteko jarraitu beharreko 
pausuak. Baina gai honetan 

jakintsuenak ikasleak direnez, 
Soraluzeko . ikasleen artean 
azterketatxo bat nota jarri barik, 
jakina . egin dugu ikasteko 
orduan erabiltzen duten teknika 
edo estrategien berri izateko. 

Beti zaratarik gabe 
edo irratia piztu gabe ikasi behar 
dela aholkatzen dute adituek. 
Hemengo ikasleek, ordea, 
bereizketa egiten dute gaien 
arabera: matematika, fis ika, 
marrazketa, e.a. ikasi behar 
badute musikak ez die trabarik 
egiten; beste gaietan isiltasuna 
behar izaten dute. 

INDUSTRIAS GOL S.A. 

Tornileria-Estanpazioa 
eta Extrusioa hotzean 

Tfno:(943)752100 
Telex: 38665GOL-E 20590 SORALUZE 

Eskemak egitea eta liburuetako 
ideia nagusiak azpimarratzea 
beharrezkoa da, bai adituentzat 
bai Soraluzeko ikasleentzat. 

"Utz ezazu mahaia garbi eta 
txukun. Aldizkariak, egunkariak, 
kaseteak ezkuta itzazu" 
aholkuarekin bat ez datozenak 
aurkitu ditugu. Batzuk beti trastez 
inguratuta egoten dira : 
aldizkariak , janaria, argazkiak, 
erlojuak, fetitxeak, kasetak. 
Erlojua, adibidez, behar0 

beharrezkoa da bere buruari 
erronka eginez ikasten 
duenarentzat, hau da, ordutik 
ordura gai gehiago ikasten 
saiatzen denarentzat ("ordu 
honetan · 2 gai ikasi ditut, ea 
hurrengo ordubetean 3 edo 4 
ikasteko gai naizen"). 

Ondo ikasteko laugarren 
puntua hauxe izango litzateke: 
"eseri aurretik prestatu dena 
ondo: koadernoak, liburua, e.a. Ez 
jaiki txitean -pitean zerbait 
bilatzeko, lagunari deitzeko, 
zerbait jateko. .. Utzi hori 
atsedenerako. Konzentratu!" 
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Badugu gure artean puntu hau 
betetzen dutenek eta baita eserita 
minutu batzuk besterik ematen ez 
dituztenak ere. Azken hauentzat 
zutik ikastea da metodorik onena, 
gelan bueltak emanez, irakurritakoa 
ozenki errepikatuz ikasten baitute. 
Atsedena hartzea komenigarria 
denez, teleb ista ikusi, jan edo edan, 
komunera joan, marrazk iak egin, 
dutxatu, kirola egiten e.a.etan 
ematen dugu denbora; badago 
atsedena aprobetxatzen duena 
aldizkariko zerbait irakurtzeko, gero 
jaiki eta gaia ozenki azaltzen du, 
bigarren atsedenaldiaren ostean bi 

gai azaldu eta horrela dena bukatu 
arte. 

"Anima zaitez eta gogoz ikasi. 
Baztertu ideia txarrak: Zertarako 
ikasi, gero langabezian egoteko ... 
Asko ikasita gauza txar horiek gerta 
daitezke baina ikasi gabe seguru 
gertatuko dire la. Eta hauxe esaten 
diogu geure buruar i Plaentxin: "Hau 
gainditzen badut, opor onak 
pasatuko ditut". "Lasai, beti egoten 
naiz horrela eta hau ere pasatuko 
da." 
Bukatzeko, azken aholkua azalduko 
dizuegu: "Ez ikasi dena azterketaren 
bezperan. Ikasi egunero egunero 

poliki eta plan zehatzaz." Hau 
betetzen dutenak banaka batzuk 
besterik ez ditugu aurk itu. Gehienek 
azkenengo egunetarako lagatzen 
dute ikasi beharrekoa. Badaude gai 
batzuk ikasi gabe joaten direnak 
eta azterketa aurreko orduetan 
ikaskideei galdetuz, ikasi gabekoa 
jasotzen dutenak ere. 

Ez dakigu aholku hauek baliagarri 
izango dituzuen. · Beharbada 
norbaitentzat lagungarri bai. Hori 
bai, azterketetan ZORTE ON denoi! 

LAUDIN 
PROIEKTU ET A DISEINU INDUSTRIALA 

LAUDIN, S. A. L 
Industrialdea, z/g 
13 8 Posta kutxa 
Tf.: (943} 75 21 50 
Faxa.: (943) 75 21 18 
SORALUZE 



UDALTZAINAK: HERRIA ZAINTZEN DUTENAK 

Pil Pilean: Zenbat 
udaltzain zarete eta zein 
da zuen ordutegia? 
Udaltz.: Goizez edo 
arratsaldez aritzen gara eta 
bost udaltzain gara. 
P: Eta zein da zuen 
betebeharra? 
U: Kezkak azaldu jendeari, 
herrian gaizki ikusten 
duguna, publikoa zein 
partikularra; adibidez argiak 
, etxeen fatxadak jausteko 
arriskutan dauden ala ez, 
trafikoa, urgentzietara 
azaldu, istripuak, txoferren 
arteko istiluak konpondu 
edo behintzat saiatu 
baretzen, .... e.a. 
P: Zure ustez eta zuen 
arloari dagokionez, zein 
da arazo nagusiena 
Soraluzen? 
U: Jendeak izan ohi duen 
"komodidadea"; nahiz eta guri 
lana eman, azkenean herriaren 
kalterako izaten da. Adibidez 
trafikoaren gaia aztertuz gero, 
nik · ez dut uste Soraluzen 
aparkalekurik ez dagoenik , 
gertatzen da jendea oso 
komodoa dela. Beste arazo 
bat txakurren ingurukoa da: 
jende asko kexatzen da 
hauen kakaz. Eta azkenik 
bizikletak dauzkagu: oso 
arriskutsuak dira ez 
dituztelako semaforoak 
errespetatzen. 
P: Badaukazue zeldarik 
hemen? 
U: Bai, badaukagu. Eta 
erabiltzen dira? Noizbait 
erabili izan dira. 

P: Zuk uste duzu udaltzain 
gehiago behar direla herri 
honetan? 
U: Bai, nire ustez bat gehiago 
behar da. · 
P: Zer pentsatzen duzu zure 
lanari buruz? 
U: Alde batetik, gu hemen 
sartu ginenean, txapela eman 
ziguten eta kitto, hortik 
aurrera hor konpon. Nire 
ustez, prestakuntza behar 
beharrezkoa da , gauza asko 
jakin behar dira eta ez guk 
egiten dugun bezala, 
borondatez. Gure .arazorik 
haundiena da udaletxeak 
baztertu egiten gaituela, 
baztertzeko besterik ez dira 
gutaz gogoratzen. Uste dugu 
gehiago ahal dugula eta gai 

garela funtzio gehiago 
betetzeko. Ze funtzio gehiago? · 
Ba , batzuetan jendea 
etortzen zaigu et a ezin dugu 
behar den moduan atenditu 
bitartekoak ez ditugulako. Bai 
bitartekoak, bai prestakuntza 
oso defizitarioa da. 
P: Borrokaren 
dagoenean zer 
duzue? 

bat 
egiten 

U: Ba, sortzen denean, sartzen 
gara borroka baretzeko. Inoiz 
"kobratu" izan dugu, baina 
gutxitan, jendearekin oso 
harreman onak ditugulako. 
P: Zer lan gustatzen zaizu 
gehien? 
U: Jendeari poza lortzen 
laguntzen diozunean. 



MEREZI OTE. ? •• ••• 

Ohi bezala, herri erdiko edozein tabernatara sartu 
naiz nire lagun · edo ezagunen baten bila. 
Solasaldirako inor aurkitzen · ez nuenez; kafesne eta 
aldizlcari baten aurrean bizitza honetako gogoetak 
etorri zaizkit burura. 

Kalean zehar ikastolatik irten berri diren bi 
neskatila igaro dira liburuz josita berriketa batean. 

gimnasia, klase 
partikularrak ... 
Umetatik 
konpromezu 
ugari jasan 

arazten zaie onuragarri izango delakoan. 
Taberna atetik bikote gazte bat ageri da; pareko 

mahaiean ezarri zaizkit · zurita banarekin. 
Begibistakoa zait elkarrekin dauden une honek, 
egunak dakarkien betebehar guztietatik aldentzen 
dituela. Tabernetara jotzen dute leku hoberik ezean, 
hala ere honek mugapen batzuk ekar liezazkieke, 
jende aurrean lizunkeria gisa agertzen bait dira 
beraien maitasunaren adierazleak. Merezi ote 
pribatizazio honek? 

Horman itsatsita dagoen ohar baten arabera, 
intsumisioaren aldeko hitzaldia emango da hurrengo 
egunetan . herriko kultur elkartean. Gizabanakoen 
ahotan pil-pilean dagoen gai zahar honek, buru 
hausteak besterik ez dakartzan arazo bat da. Urte bat 
galdu behar izanak bizitzan erabaki.or izan daitezkeen 
hainbat ate itxiaraz ditzake. Denboraren poderioz 
legitimitatea lortu duen gazteen presio, indar, eta 
udalen eskuhartzea dela medio. 

Merezi ote intsumisioari . buruzko onarpen sozialak, 
gizaki eskubideen murriztea eman behar baldin bada? 

hoztu 
Jadanik 

kafesnea 
delakoan, zabalik 
dagoen 
egunkarian ezarri 
dut arreta. 
Ehundaka dira 
aurten ilegalki 
Euskal Herriko eritetxeetari 
burutu diren abortoak, kasu hauetaz gain asko dira 
mugetatik at joan direnak, hainbat abantailek 
bultzatuta. 

Egun, beronen legaltasuna erabakitzea dagoen 
beste arazoetariko bat da. Zein puntutaraino merezi 
du deskonf ormitate edo ziurtasun gabeko egoera 
honek? 

Bapatean 
begiak malkoz bete 
zaizkit; baina ez da 
ez, arazo hauen 
irtenbidea nire 
eskuetan ez 
dagoelako, albotik 
datorkidan 
''kanutoak" 
zabaltzen duen 
usain eta ke 
kondentsatuagatik baino.Arraioa!hamaika galdera sor 
ditzakeen beste gai bat dut begien aurrean.Familia 
artean konfusioa eta inkomunikazioa ekarri ditu ordea, 
guraso eta seme-alaben arteko muga zein punturaino
heltzen den gehien indarzten duena. Egia da bai, adin 
bakoitzak bizitzeko era bat isladatuko duela, baina ez 
al da gogorra adinari pisu guztia leporatzea? Adina eta 
balore sozialak garrantzitsuak diren arren, hauek ez 
dute inolako baliorik izango, besteen gaizki esanak 
ardurarazten gaituzten bitartean.Ez al gara bada gizaki 
arrazionalak? 





OKINDEGIA OPILDEGIA

PINTXO ETA OGIBIT ARTEKOEN 
ESPEZIALITATEA 

Atxuri 9 SORALUZE Tlf: 75-15-71 

BATZOKI 
TABERNA 

Kalebarren 2 6 Tlf: 75-12-12 

SORALUZE 

San Francisco, 4 • ELGOIBAR• 1:t 74 07 35 
Rabal, 15 ·SORALUZE, 75 22 81 
Bidebarrieta, 24 • EIBAR • 70 04 07 

Santa Ana, 22C 
20590 SORALUZE 

Arpla C.B.
Ferreteria- Bazar

Tfnoa. 752522 
Fax. 752522 



SAN JUANETAKO TRADIZINUA PLAZENTZIAN 
GALTZEN DOIA? 

Izena: Javi Balentzia 
Adina: 43 urte 
Langabezian 

Ez dakit zer esan, baina uste 
dot baietz . Alde batetik galdu 
dogula nahiz ta osorik ez izan. 

Txiki tan gogoratzen dot auzo guztiek eitxen zebela 
sua eta gaur egunian hori galdu ein da. 

Izena: Piedad Gonzalez 
Adina: 43 urte 
Etxeko andrea 

Bueno, nik San Juan suak 
hemen ez ditut ezagutu baina uste 
dot bastante galdu dala. 

Plaentxirako oso tristia iruditzen 
jata holako ohitura bat galtzia. Antzinako tradizinoak 

berriro bueltatzia gustauko jatan. 

Izena: Iker Aldazabal 
Adina: 20 urte 
Ikaslea 

Bai, galtzen doiaz San 
Juanak herrixan, ze bakarrik 
estazinuan eta Baltegietan eitxen 

da. Nik uste dot tradizinuak mantendu ein bihar 
diala eta udaletxiak al daben moduan zeozer ipini 
bihar zeban. 

ITXAROPENA 
TABERNA 
SORALUZE 

Etxaburueta, 4 - Telefonoa 75 23 30 

Izena: Zigor Gallastegi 
Adina: 22 urte 
Ikaslea 

Bai, konpletamente galtzen 
doia. Ia, ez dao lekurik pe ogerak 
eitxeko eta ezta jende gaztia 
mobitzen dana be. San Juanak 

Eiharren izaten dia eta hara juaten naiz urtero. 
U daletxiak ganorarik ez dakala pentsatzen dot. 

Izena: Alazne Etxabe 
Adina: 31 urte 
Zerbitzaria 

Tradizino guztiak doiaz 
galtzen eta geruo ta komoduaguak 
gara. Generalian jendiak 

ohituretatik asko pasatzen dau. Oin artian egon dan 
gauzia ez dakagu zertan galdu urte gutxitan. Denon 
artian berrezkuratu bihar dou. 

Izena: Cristina Morales 
Adina: 19 urte 
Hostalaritza ikaslea 

Azkenian saltsan sartu 
nauzue! Nik uste dot ohiturak ez 
diala _ guztiz galdu baina ez dia 
lehenguak: Pertsona nagusi bat 

behar da sua  zaintzeko eta ez dau inork kargu hori 
hartu nahi. Eta noski! gustatuko jatan aurten eitxia . 

JUAN MARI
ARRAINDEGIA

ARRAIN FRESKO-FRESKUAII 

TFN: 75-24-40 SORALUZE 



Ekintza fisikoak:
adina, oztopo bat? 

Badago nagusi talde bat 
Soraluzeko polikiro/egian ekintza 
fisikoak egiten dituena. Goiko 
galderari erreferentzi eginez, 
hauentzako adinak ez du suposatzen 
inolako oztoporik kirola egiteko 
orduan. Talde honen funtzionamendua 
hobeto ezagutzeko Joxeanengana io 
dugu, nagusiei ikastaroa ematen dien 
monitorearengana hain zuzen ere. 

Orain dela zenbat urte hasi zinen 
gimnasia ematen? 

Gimnasia ematen 
baina Soraluzen 
laugarrena 

Joxean monitorea. 

orain dela asko 
aurtengoarekin 

Zenbat urte ditu gazteenak, eta 
nagusienak? 

Gazteenak 59 eta nagusienak 82. 



Etxean hau zer den jakin 
gabe gelditzen diranak 
animatzeko arrazoi 
batzuk? Jende asko 
etortzen dela uste al duzu? 
Zenbat pertsonek osatzen 
dute taldea? 

Jende nagusiaren 
gorputza ateetako 
zerrailak bezala, ez 
erabiltzean bere 
funtzionamendu egokia 
oztopatua ikusten da. Hau 
galerazleko 
ezinbestekoa 
da gorputzak 
aktibitate bat 
mantentzea. 
Bai, jende 
asko etortzen 
da baina 
gehiago 
etorriz gero 
material 
aldetik 
arazoak 
edukiko geni-
tuzke. 35 
izan arren, 
normalean 

Zer motatako ariketa eta 
kirolak praktikatzen 
dituzue? 

Ba, danetik; aerobik, 
koordinazio ariketak, 
saskibaloia, eskubaloia, 
etab, baina gure neurrira 
egokituak. 

Asko kexatzen al. dira 

28 inguru 
etortzen dira. 

Adineko pertsonen kirol taldea. akoan? 

abaritzen zaio betidanik 
kirola egin duenari? 

Bai, asko nabaritzen 
zaio baina duela 20 urte 
bezala ez daudela 
ulertarazi behar zaie. 

Onura fisikoaz gain, 
beraien psikologian ere 
nabaritzen al da eraginik? 

Bai, asko nabaritzen 
da. Gainera horrelako 
talde batean aritzeak 
erlazio sozialak 
mantentzea suposatzen du 
eta hau beren 
psikologiarentzako oso 
onuragarria da. 

Lesio larririk izan al dute? 
Ez, ez dira kexatzen eta 

ez dute inoiz lesio larririk 
eduki beroketa ariketa 
egokiak egiten ditugulako. 

Hasi nahi duen bati, 
zenbat kostatuko litzaioke 
besteen erritmoa hartzea? 

Kurtso hasieran hasiz 
gero, ezer ere ez baina 
erdi inguruan hasiz gero, 
agian hilabete bat edo bi. 

Ekintza hauekin batera, 
zeintzuk dira kirolik 
onuragarrienak · 
nagusientzat? 
Igeriketa eta paseatzea. 

Ekintza hauek egitera 
etortzen den jendeak 
elikadura asko zaintzen al 
du? 
Errekonozimen-duak 

zenbatero egin ohi 
dituzte? 
"Osasun arazoak" 

· dituztenek bakarrik, 
adibidez, kolesterola, 
azukrea, etab. Normalean 
bi aldiz, haseran eta 
erdialdean, honetaz 

bakoitzaren 
mediku-burua 
arduratzen 
delarik. 
Bestelako froga 
fisikoak nik 
egiten dizkiet 
( erresistentzia, 
koordinazioa, •• ) 

Zein aholku 
emango zenioke 
osasun egokia 
izan nahi duen 
bati? . 
Zoriontsu 
izatea. 

Nola ematen dituzu 
klaseak, euskaraz ala 
erderaz? Zergaitik? 
Normalean erderaz; denek 
ez baitute euskara 
ulertzen, baina bakarka 
hitzegitean, euskaraz 
badaki, euskaraz. 

Anekdotarik. 
Kalean elkar agurtzen ez 
zuten pertsonak 
elkarrekin afari eta 
bidaiak egiten amaitu 
dute. 
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Klaudio Landa Amek seme bihurri bezala 
ikusten naute.

Euskal Herri osoa zoratzeko 
puntuan jartzen duen 
pertsonaia dugu Klaudio 
Landa. Horrela bada, irrati eta 
telebistan lan egiten duen 
showman honi buruz 
Soraluzetarrok gehiago jakin 
dezagun Bilboraino bideratu 
ginen Pil Pileaneko kazetariok, 
gure aurpegi ezagunei buruzko 
atal bonetarako. Solasaldi oso 
atsegina izateko aukera eduki 
genuen berarekin: 

Nola izan zen zure hasiera 
kazetaritza munduan? 
Ikasketen bidez? 

Batez ere baneukan etxean 
erreferentzia. Nire anaiak 
klaseak ematen zituen Leihoan, 
kazetaritza fakultatean, euskal 
alorrean gainera, eta hark 
animatu ninduen. Gainera niri, 
komunikabideen arloa beti 
gustatu izan zait 

Zer izan nahi zenuen txikitan 
baundia zinenerako? 
Txikitan, gogoratzen dut, amari 

esaten niola arkitektoa izateko 
karrera egin behar nuela. 
Geroago, marinela izatea nahi 
izan nuen. Azkenean konturatu 
nintzen umekeriak zirela eta 
kazetaritza egitea pentsatu nuen. 

Badakigu Praim Taim-en oso 
lanpetuta ibiltzen zarela 
egunero, baina ba al daukazu 
beste proiekturen bat esku 
artean? 

Proiektuak bai, gauzatu arte 
proiektu hutsak dira. Badago bat 
nik espero dudana ... 

(beranduago jakin abal 
izan dugu datorren · 
denboraldiko ETB1-
erako izango den 
eguneroko umore 
telesailean paper bat 
izango duela) Mundillo 
honetan sartu baino 
lehen entzuten nuen: 
'Suerte txarra dakar 
horretaz hitzegiteak', eta 
nik esaten nuen: 'a zer 
txorrada'. Baina, orain 
jada erabat eszeptiko 
bihurtu naiz eta nahiago 
dut oraingoz ezer ez 
komentatzea. 

Irratia ala telebista? 
Biak. Eta hoiez gain badaude 

beste komunikatzeko era batzuk 
ere. Esate baterako, bideo artista 
batzuekin harremana izateko 
aukera izan dut, eta hor ere 
badago niri asko interesatzen 
zaidan alor bat; 
bideo kreazioarena eta ... 
Antzerkiarena ere betidanik 
gustatu izan zaidan asunto bat 
izan da. 

Inoiz pelikula serio edo 
dramatiko baterako eskaintza 
luzatuko balizute, onartuko al 
zenuke? Ikusten al duzu zeure 
burua zinean? 
Egin, egin didate. Baina ... 
oraindik uste dut... Dena dela, 
telebistan egin ditudan lanetan 
ere antzezle lana ere nagusi izan 
dela uste dut, bai Kale Gorria-n 
baita Goenkale-n izandako 

zenbait kolaboraziotan ere. 
Filmeetarako izan nuen aukera 
bat eta egia esan beldurra ematen 
dit Baina dena dela, espero dut 
aukera gehiago izatea. 

Etxekoandreek berdin 
begiratzen al dizute etxeetan 
sartzen ibili zinen eta gero? 

Berdin ez noski. Gertatzen dena 
da, nik Euskal Herriko amak asko 
maite ditudala, batez ere, Euskal 
Herriko amaren figura 
orokorrean, nire ama asko maite 
dudalako, jakina. Eta nahiz eta 
oso lotsagabea izan, lotsa aspaldi 
galdu nuen gauza bait da, amek 



esaten dute; beitu, lotsagabe bat 
da, baina badauka bere puntu 
sinpatikoa, ez? Eta saiatzen naiz 
maitagarr ia izaten heientzat. 
Badakit amek kalean ikusten 
nautenean seme bihurri bezala 
begiratzen didatela, ez? Baina 
hori gustatzen zait. 

Jende askok aprezioa dizu, 
baina beste askok gorrotoa eta 
ezinikusia; zer dela eta uste 
duzu gertatzen dela 
k ontrobersia hau? 

Telebistak eragin haundia 
dauka horretan , horrelako 
sentimenduak sortarazten 
dituelako. Eta garrantzitsuena, 
pertsonaiaren perfilagatik; 
pertsonaia bera epela ere ez 
delako, beroa da , beroegia 
batzuentzat. Ausarta den 
neurrian, horrek bere arriskuak 
ekartzen ditu. Eta gainera, orain 
art e euskal panoraman inoiz 
agertu ez den pertsonaia izan da; 
lotsagabea , ausarta, 
ziri katzailea... Dena den, 

kontrako eta aldeko iritziak 
enkajatzen ikasi egin behar da. 

Zergatik ematen diezu 
n eskei irratian telefonoz roilo 
g ehiago mutilei baino? 

Ez dut uste hor irizpide 
sexistarik dudanik. Ez diet 
neskei, emakumeei edo amei, 
gizonezko bati baino txanda edo 
roil o gehiago ematen. Niri 
j endearekin kontaktua izugarri 
gustatzen zait. Nik uste saltsa 
guztien perezil izateko 
edozeinekin moldatu behar 
zarela ondo . 

Zein da inoiz esaten dizuten 
hitz edo esaldi 
mespretxugarriena? 

Izango da ni piskat jipi
naizelako, baina normalean 
horrelako gauzak ahaztu egiten 
zaizkit. Horrek ez du esan nahi 
egon ez denik. Gutxitan, esan 
behar dut, eta hori egia da. 
Gutxitan jasan ditut jarrera 
txarrak. Batzuk egon dira eta 
eskubide osoa daukate nire 
jokuan ez sartzeko. Hitz 
konkreturik ez dut gogoratzen. 

Eta piropo politena? 
Batez ere begien inguruko 

gauzak esaten dizkidate. Ileari 
buruz ez didate piroporik 
botatzen, oso gutxi bait daukat 
Normalean, gainera, piropoak ez 

MARISA· 
ILEAPAINDEGIA 

Tfnoa. 752243 

dira nire fisikoan oinarritzen , 
tipo katxondoa naizela esaten 
didate. 

Noiz pasatu duzu lotsarik 
haundiena, inoiz lotsatu 
baldin bazara? 

Lotsarena urtez urte galdu 
dudan zerbait da. Lehen 
gogoratzen dut noizbait gorritu · 
nintzela. Baina orain ezin dut 
gogoratu noiz gorritu nintzen 
azkenengo aldiz Generalean, 
nigatik lotsa sentitu baino, lotsa 
ajenoa sentitzen dut. 

Zer aldatu da zare bizitzan 
ospea edo fama heldu 
aurretik eta gero? 

Aldatzen da, eta tontakeria 
bat izango litzateke ez dela 
aldatu ezer esatea. Ez dakit 

Erretegi

Jatetxea

ESOZIA
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jendeak zer uste duen, baina 
oraindik ere, eta honek asko 
pozten nau, jendea oso era 
normalean hurbiltzen da nigana, 
nik ematen dudan irudiagatik 
izango da seguraski. Eta horri 
esker, gauzak ez dira 
gehiegi aldatu, 
piskatxo bat bakarrik 
zentzu horretan. 

Gaitza al da juerga 
bat botatzea zuretzat, 
hau da, ezaguna 
izateagatik? Txapa 
ematen al dizu 
jendeak? Edo ostera, 
gehiago ligatzen al 
da? 

Ni nahiko 
parrandazalea naiz, 
asko gustatzen zait. 
Parrandak egiten 
jarraitzen dut. Gauza 
aldatzen da, jendeak 
ezagutzen zaituelako. 
Txapa inoiz ez didate 
ematen, niri gustatzen 
bait zait jendearekin harreman 
zuzena izatea. 

Irla desertu batera 
eramango zenituzkeen 3 
gauza? 

Oso galdera orijinala da; 
(Barre algarak) Ba... irratia, 
telebista eta liburu bat. 

Eta telefonoa? 
Jada dagoeneko pixkat nazkatu 
egin naiz telefonoari lotuta 
egoteaz. Eta gainera, gauza 
materialeez aparte, nire 

akonpainantea, laguna edo 
bikotea ere eramango nuke. 

Oporretarako, Euskal 
Herria edo atzerria? 

Euskal Herria asko maite dut 
eta gainera aukera asko ematen 
dituen Herria da; berez handia 
eta ezberdina delako. Baina 
egia esan, azken bolada 
honetan kanpora jotzen dut. 

Eta bizitzeko, Ea edo 
Bilbo? 
Galdera zaila... Jo ... (Harrapatu 

dugu!) Begira, biekin daukat oso 
harreman berezia. Bilborekin 
daukat amodio eta gorrotoaren 
arteko 

harremana, zeren Bilbo gogorra 
izan daiteke bizitzeko, baina 
zoratzeko (zentzu onean) moduko 
hiria ere suerta daiteke. Ea; 
hemendik gutxira dago eta 
bertara salto batean joan naiteke 
nere amari bisita bat egitera, edo 
aspaldiko lagunak ikustera. Gaur 
egun Bilbon bizi naiz, eta 
kontentu nago, eta momentuz ez 
nuke aldatuko. 

Esan duzun azken 
gezurra? 

Elkarrizketa honetan ez dut 
gezurrik esan. Je, je, je. Hori argi 
utzi nahi dut. Eta, azken 
gezurra... Niri gezurrak esatea 
asko gustatzen zait, txantxak 
egitea eta holan. Gaur goizean · 
esan dut azkena, oporretarako 
planak egiteko pertsona 
batzuekin bildu behar nintzen eta 
eskakeatu egin naiz "por ei 
morro"; zeren baneukan beste 
plan bat, eta "B" plan hori 
atseginagoa zen, barnean afaria 
sartzen zelako besterik beste . 
Elkarrizketa hau neukala esanez 
eskakeatu naiz, je, je, je ... 

Agur berezi bat luzatuko al 
zenioke Soraluzeko herriari? 
Jakina. Praim Taim, Kale 

Gorrian, Hau da Marka eta 
Arralde saioei esker eta nere 
lanari esker Soraluzeko jendea 
ezagutzeko aukera izan dut eta 
horretaz aparte ezagutzen nituen 
"pieza" batzuk batez ere. Eta 
"pieza" heientzat eta Soraluzeko 
herri guztiarentzat; 'Aupa zeuok 
eta ia egunen baten zuen herrira 
joateko aukerarik daukadan. 
Aupa Soraluze!' 

Iturgintza /TUR GILA TABERNA 
Iturgintza, gas eta kalefakzio instalazioak OSO GIRO ONA!!! 
Santa Ana 20 Tlf: 751241 SORALUZE 

SORALUZE 



DEABRUAK TEILATUETAN 
SORALUZEN 

Pil-Pilean: Azalduko 
diguzue taldearen 
sorrera nola eman 
zen? 

Imanol: Ikastolan 
gela berdinean 
genbiltzan, musika 
gu statzen zitzaigun 
et a ensaiatzen hasi 
gi nen eta gustoko 
genuenez 
jotzeari 
genion. 
ab eslaria 
Ander-ek 
jotzen 

bateria 
kitarra. 

P-P: 
gain 
ekintzarik 
al duzue? 

zuzenean 
ekin 

Haritz, 
da, Jon 

baxua 
du,Iñigok . 

eta nik 

Musikaz 
beste 

burutzen 

Imanol: Beno, 
ikasi eta lana 

egiten dugu 
ja,ja .. Lana egin 
txapa batzuekin, 
dultzainero 
batzuekin ••. Ez,ez 
Haritz biologia 
ikasketak egiten ari 
da,Ifiigo turismo eta 
nik eta Jon Ander-ek 
kazetaritza 
ikasketak 
ditugu,"Entzun"aldiz 
karia ere ari naiz 
lanean.Iñigo eta Jon 
Anderrek ere Andoni 
Tolosaren (Morau) 
diskoan partehartzen 
dute. 

P-P: Musikari 
dagokionez, berriz, 
ikasketarik baduzue, 
ezta? 

Imanol: Ifiigok 

Etxabe harategia
Euskal txahalkia - - Bildotsa

Merkatu plaza, 6-7 postuak - SORALUZE 
Tfnoa: 752375 

bakarrik,gu ez gara 
musikariak ••• Nire 
aitak esaten du 
solfeoa ez dugula 
ikasi eta orduan ez 
garela musikariak. 
Ifiigok solfeo ikasi 
zuen txikitan eta 
orain _ bateria 
ikasten ari da. Guk, 
musika entzuten 
dugu, gutxi gora
behera autodidaktak 
gara. 

P-P:Zein musika 
sartuko estilotan 

zenukete 
iharduera? 

zuen 

ez nuke 
zein 

sailkatu. 

Ifiigo:Nik 
jakingo 
estilotan 
Joseba Martinez-ek 
lehengoan esaten 



zuen gu ginela "la 
nueva 
del 
Vasco". 

generacion 
Rebell-Rock 
Baina nik 

esan nion hori 
berak inbentatutako 
etiketa bat zela. 
Etiketak jartzea ez 
zait . hoberena 
iruditzen 
. Uste dut 
gainera 
eragin 
asko 
ditugula 
eta oso 
zaila 
dela 
estilo 
batean 
sartzea .

P-P: 

zein 
izan du 

Eragin 
hitza 
aipatu 
duzunez, 
taldek 
eragina zuengan? 

Ifiigo: 
musikan 
talde 
beharbada 

Euskal 
badaude 

batzuk 
gugan 

eragina izan 
dutenak, ba "M"-ak, 
"Negu Gorriak", 
"Bap"... Ez dakit, 
beste askok. 
Jon Ander: "Morau". 
Morauren diskoa 

atera 
abesti 
buruz 

zenean nik 
guztiak 

ikasi 
nituen,ja,ja...

P-P:Bestalde, 
zein publikotatara 
zuzentzen zarete 
gehienbat, aurretik 

mugatutako 
al da? 

zerbait 

Imanol: Ba ez 
dakit; ez daukagu 
aurreiritzirik Guk 
egiten dugu egiten 
duguna eta 
gustatzen zaiguna 
irtetzen da. Baina 
ez daukagu 
norengana joan 
behar garen 
ezarrita. Bilatzen 

duguna gu gustora 
gelditzea da; eta 
guregana hurbiltzen 
dena, ba primeran. 
Ez dago publiko 
fijo bat. 

P-P: Lehenago ere 
Soraluzen izanak 

zarete, 
ezta? 
Zelako 
esperient 
zia izan 
zen? 

Imanol: 
Beno bai, 
"Bide 
Hertzean" 
taldeare
kin; Jan 
Ander 

Iñigo eta 
Andoni 
Tolosa 
(Morau) 
izan 

ginen. Gaztelupe 
tabernan jo genuen 
eta baita 
polikiroldegian 
ere, gainera 
lagunak etorri 
ziren eta gustora
sentitu ginen, oso 
kontentu. 

P-P:Kontzertuak 
egiteko orduan zer 
duzue gustokoago; 
plaza batean jotea, 

aras s.A.L. 
TORNILLERIA DECOLETADA 
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Gaztetxeetan, 
tabernan ... 

Imanol: 
ditugu 
txikiagoak; 

Nahiago 
leku 
gure 

naturala ingurune 
da. Kontzertuak 
naturalagoak dira; 
publikoa hurbilago 
duzu. 

P-P: Abestiak 
direla eta zein da 
hauek sortzeko 
erabiltzen duzuen 
formula? 

Imanol: Normalean 
k itarrarekin doinu 
bat ateratzen dugu, 
gero doinua sartzen 
diogu eta ondoren 
l etra sartzen da. 

P-P: Oso erraza 
dirudi horrek, 
baina zeintzu gai

 

al 
Arrakasta 
zarete? 

Imanol: 
zerrendan 
baina ez 

Ez, 
gaude 

dut 
baina 

dauka, 
guretzako 

jarraitzen; 
garrantzia 
eh. Beno, 
poztekoa 
primeran ...

da; 

zerrenda bat da eta 
guri interasatzen 
zaiguna jotea da 
eta gustora egotea. 
Ez dakit; jendearen 
errekonozimendua 
gustatzen zaigu, 

Kontulan Aholkularitza, S.L. 
Asesoria Empresarial 

20590 SORALUZE 
(Gip uzk oa) 
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z 

eta hau pista bat 
da ez, hor ikusten 
da jendeak segitzen 
gaituela eta hau 
poztekoa da ez ...

P-P: Udara begira 
ze asmo du zuen 
agendak? 

Imanol: Ba bueno, 
jairik-jai joko 
dugu; hemendik 
gertu dagoen 
Osintxuko jaietan. 

P-P: Amaitzeko 
zerbait gehi tu nahi 
izango bazenute. 

Imanol: Ba asko 
estimatzen dugula 
Gaztelupeko 
kontzeru eta giroa, 
eta ondo pasatzen 
eta pasarazten 
saiatuko garela. 
Gaztelupe tabernari 
eskerrak eman nahi 
genizkioke. 

P-P: Beno, gaur 
musikari bezala 
hurbildu zarete, 
agian oraindik 
kazetari bezala 
aurkeztuko zarete 
aldizkari honetan .. 
Imanol: Ja,ja ... beste 
posibilitatetariko bat 
izan daiteke 
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Ezoziko agerpenarena

Orain urte asko-badira mila bat urte- Ama 
Birjina lrigoien baserriko ugazabari agertu 
zitzaion bere lurretan eliza bat eraiki zezan 
eskatuz. 

"Aida, txuri eta hori 
ateraiozu begia 

begira ari den horri" Gizona paraje polita bilatzen saiatu zen 
eta uste izan zuen ez zegoela Arritxa 
baserriko zelaia bezain ederrik, hain garbia 
eta laua berau. 

Honela ba, 
inguruko 
baserrikoei 
kontatu zien 
gertatutakoa eta 
denak bat 
Arritxako zelaian 
hasi ziren lanean. 

Baina egunez 
eraikitzen zutena, 
gauez botata 
aurkitzen zuten 
eta gainera harri 
eta egur guztiak 
Ezozin agertzen 
ziren. 

Goizero
goizero harriak 
Arritxako zelaira 
igotzen zituzten 
berriz eta lanean hasten ziren, baina beti 
gauza berdina gertatzen zen: harriak 
behean agertzen ziren. 

Azkenean, kokoteraino eginda, 
frigoleneko baserritarrak gauean zaindari 
bezala geldituko zela erabaki zuen. 

Eta han zegoela, zera ikusi zuen: Ama 
Birjina, zilarrezko jantziaz, harriak Ezozira 
eramateri bi behien laguntzaz eta behiei 
honela esanez: 

Ezozia Auzoa 11 Tfnoa:75 10 02 
SORALUZE

Ondorioz, lrigoieneko ugazabak begia 
galdu zuen eta ordutik hona hamaika bat 
belaunaldik begian gaitzen batjasan izan du. 

N. de Gantxegik 1920an kontatua,"Antologfa 
de fabulas y leyendas del Pafs Vasco" 

Luis de Barandiaran lrizar 

Itzulpena: Ubane 
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PLAZENTZIAKO BERBAK ETA 
ESAMOLDEAK 

BERBAK 

ESAMOLDEAK 

BOLIA TABERNA 

ETXEBARRI® . 
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Roscadoras de tuercas 
Ranuradaras 
Maquinas especiales 
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ZllAZAra bidaia 

Goizeko 9:00rak 
dira eta denok 
autobusean gaude. 
Autobusa martxan 
jarri da, abiatu gara. 
10:15 dira, 
Zuazarantz joateko 
barkoaren zain 
gaude, heldu da. 
Beste aldera 
iritsitakoan, 
bakoitza bere 
kanpamendura joan 
da. Dena ondo jarri 
eta buelta bat 
ematera joan gara 
bazkalordurarte. 
Bazkalondoren 
bainujantziak jantzi 
eta ur ekintzak 
egitera joan gara, 
hauek dira egin 
ditugun ekintzak: 
arrauna, windsurf-a, 
optimis-a eta 
pedaloiak. Ur 
ekintzen ondoren 
kanpamendura joan 
eta ekosistemari 
buruzko lan bat egin 

eta afaltzera joan 
gara 20:30etan. 
Afariaren ondoren 
17 pertsona irlan 
zehar buelta bat 
ematera joan gara 
eta gero ohera, 
baina ez lotara, 
zeren eta 2ak arte 
ez baikara ixildu eta 
zigor bezala 
kanpora irten behar 
izan dugu 10 
minutuz eta goizeko 
7:30etan irlari 
buelta bat eman 
behar izan diogu 
korrika. 
Kanpamendura 
heldu garenerako 
· denok nekatuta 
geunden eta aldatu 
eta gosaldu ondoren 
Zuazatik irten gara, 
Gasteizera joateko. 
Gasteizera heldu 
garenean animalia 
disekatuen museo 
bat ikusi dugu, 
baina ez zaigu bat 

ere gustatu zeren
eta animalia mordo 
bat zegoen hilda eta 
gu horren kontra 
gaude eta 
horregaitik 
protestatzen dugu. 
Museotik irten 
ondoren, 
Mendizorrotzan 
bazkaldu, beste 
museo bat ikusi eta 
Soraluzera etorri 
gara denok lotan 
oso nekatuta 
geundelako, bahia 
aldi berean, oso 
pozik, ondo pasatu 
dugulako. 

Nerea 
Mendia 
Gizane Mendia 
Aintzane Exposito 

SORALUZEKO EUSKALTEGIA 

EUSKERA IKASTAROAK 
EKAINAREN 27tik UZTAILAREN 24rarte 

Hemen daukazu EUSKERA non ikasi!!! 

Maisuen etxea Tlf.: 75-14-34 - SORALUZE. 



Aitziber Aldazabal. 19 urte. sukaldaria 

Non ikasi duzu? 

Elgoibarren, bost bat hilebetetan zihar eta gero Ezozin praktikak ein nitxuan 
eta oin bertan nabil larrian. 

Zein da zure espezialitatea? 

Reposterixia. politxena da itxeko baitxa jateko be bai. 

Zeintzuk dira zure helburuak? 

Oingoz sukaldaritzari buruz aldan eta gehixen ikasi. Oingoz ondo nao Ezozin, ez. daukat prisarik nere 
negosixua sortzeko, diru asko bihar da horretarako. 

Osagaiak: 
-Ura 1 / 4 1 
-Mantekilia 125gr 
-Hirina 125gr 
-4 arraultza 

Urajartzen da ontzi batean gatz 
piskabatekin eta mantekila guztiakin, su 
bajuan jarrita. Mantekilia urtzen danian, sua 
altutu eta irakiten dauanian hirina golpian 
bota eta nahastau. Ertzetan ez danian 
pegatzen, beste ontzi batera bota (sutatik 
aparte). Bota arraultzak banan banan ondo 

nahastuz. Labera sartzen dan plakan mantekilia emon eta mangiakin pelota 
batzuk ein. Laba 150-175. 
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PAGOBEDEINKATUKO MELKIADES 
AZTIAREN HOROSKOPOA 

ARIES 
Osasuna: Aspaldiko arazoak direla 
eta ez zara tripetatik oso txukun 
ibiliko, zaindu ezazu urdaila 
gutxiago edanez eta gauza garbiak 
janez. 
Maitasuna: Haserretzeko joera hori 
ere! Zazpikia zara gero! Infusio 
batzuk oso onak dira lasaitzeko, ea 
horrekin baretzen zaren! 
Dirua: Hartzeko pronto eta emateko 
tonto! Zuk eman eta nik hartu hori 
ez da pekatu ... 

Osasuna: Memoria arazoetan jausi 
nahi ez baduzu atentzio ugari behar, 
ez dut uste "amnesia" izatera 
helduko zarenik halere. 
Maitasuna: Ez duzula gogoratu 
berarekin zenuen zita?! Eta nor den 
gogoan al duzu? Arreta gehiago!!! 
Dirua: "Ez da asko irabazten duena 
aberatsena, bai ostera gutxi behar 
duena" (aberats batek esana). 

Osasuna: Oda parte honetarako azal 
arazoak ez izateko kontuz ibili 
eguzkitan! Beltzaran jarri nahi 
baduzu goizetan eta arratsetan hartu. 
Maitasuna: Ederra zaude benetan! 
Zer gehiago behar duzu bada? 
Txapela buruan ... 

Dirua: Lan egin beharko duzu udan 
zehar, txanponik ere ez duzu eta. 
Irailetik aurrera aldatuko . zaizu 
zoria. 

Osasuna: Estresak jota ibiliko zara 
uda hasieran baina jairik jai joanez 
Tapiaren atzetik animoa altzatuko 
duzu. 
Maitasuna: Zuk nahi duzun hori ez 
da batere egokia zuretzat. Oiloek 
txita egin arte soltero jarraitu . 
Dirua: Ditxosozko dirua ... ! Inoiz 
oporretan ganoraz ezin joatea ere! 
Sorpresatxo bat izango duzu baina!! 

Zuk ere lasaitasuna behar 
duzu, ez beraz parrandarik, bidai 
estresaturik... Atsedena helburu 
izanda kultur bidaia edota 
bainuetxea. 
Maitasuna: Ez bazaude batere 
gustora bere ondoan alde egin, 
beldurrik gabe! ... baina orain maitia 
lehen baino lehen aska gaitezen. 
Dirua: Aurreratu duzun dirutza 
horri etekina atera, ez izan horren 
esku-itxia eta xahutu ezazu, dena 
den lehentasunei ere begiratu. 

Osasuna: Hobetuko zaizu egoera 
orokorra eta epeltasunarekin batera 
guztiz bizkortuko zara. 

ALAITZ TABERNA 

EZOZI ETORBIDEA 
TF NOA. 75 11 90 

SORALUZE 

Maitasuna: A zelako erabakiak 
hartuko dituzun sasoi honetan, 
aldaketa izugarriak, baina hoberako 
hauek ere! "Bihotzak agindu, 
tristurak arindu"! 
Dirua: Hiru gauzak batera ezin 
denez izan honako honetan dagokizu 
oraingoan makal eta txiro ibiltzea, 
baina gaitzerdi! 

Osasuna: Orokorrean ondo zabiltza 
baina ikusmenean arazotxo batzuk 
konpondu behar ( ez baduzu ulertu 
ondorengoarekin argituko duzu ). 
Maitasuna: Hain erakargarria, 
ederra, polita... da! Honela ikusten 
baduzu, miopia arazoak dituzulako 
da. "Itsu-itsuan maitatzea, 
maitalearentzat kaltea" 
Dirua: Pesetak, liberak,euroak ... 
dena delakoa . jarrita ere ez duzu 
arazo handirik izango, hain kantitate 
urria izanik berehala moldatuko zara 
eta. 

Osasuna: Aspaldian edan txarrekoa 
zara eta ez dago zure ondoan 
egoterik. Zaindu arazo bihurtu 
aurretik. 
Maitasuna: Paseo berri eta dotore 
horretan paseoan dabilen horri 
hainbeste begiratu ondoren, erreka 
usaina atxeki zaizu. 



Dirua: Begira eta begira buelta eta 
jira, tabernetan sartuz gero sosak 
gastatzen dira, lagunak 
gonbidatuko zaitu eta tira! 

Zure aposturako joera 
horri frenoa jarri behar diozu, zer 
da hau, hainbeste porra, kiniela eta 
demonio!! 
Maitasuna: Orain Giroaz 
maitemindu, ondoren Tourra, ba al 
duzu ba astirik beste inorentzat! 
Dirua: Xahutu duzun guzti hori 
gorde izan bazenu, zoratu ezer ere 
ez, baina oporretarako beste izango 
zenuke. " Urruneko heltzia urrez, 
etxeratu orduko lurrez". 

Ez bazaude zure 
gorputzarekin konforme kirolari 

ekin, gainera zirkulazio arazo 
horiek ere arinduko zaizkizu. 
Maitasuna: "Sardina bat lan, 
sardina bat jan". Ez baduzu 
zeuretik ematen zer espero duzu 
jasotzea? Zabaldu bihotza!!! 
Dirua : Gutxi zenuela eta izateko 
asmoz zenuena jokatu! " Burua 
saldu eta txapela erosi " 

Osasuna: "Kakalarritasun mental" 
horri aurre egiteko "kontrol" 
ikastaroetara apuntatu, ea zer nahi 
duzun argitzea lortzen duzun. 
Maitasuna: Ez zara oso urruti 
helduko garai honetan, eta ez itsuan 
inorengana jo, badakizu "oilo 
ibiltari azerien janari". Dirua: 
Premia duzunez gero, dirua 
lortzeko lan egin behar. Hori beti 

egin duzula? eta nik eta hark, 
denok egiten dugu!!! 

Sano-sano zabiltza arlo 
guztietan eta horrek osasun 
fisikoari ere freskotasuna ematen 
dio. 
Maitasuna: Handitzen zarenean, 
ikusiko duzu, ixilik egoteak zenbat 
balio duen ... Entzun gehiagotan eta 
ahoa zabaltzerakoan kontu eduki, 
batzutan min ematen duzu. Dirua: 
Zu bai ederki! soldata jaso, loteria 
tokatu, eskupekoak ere ugari... Ez 
dela ametsa ez, disfrutatu! 
Dagoenean bonbon eta ez 
dagoenean... EZ EMON! 



Hau da duda-muda!!! 
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MUTILEN DANTZA TALDEA OSATZEKO 3 

PARTAIDEREN BILA GABILTZA. 
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