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1 ataiko berbak

Gabon gabonete

Badatua gabonak Domi, famili eta lagun ar-
tian pasatu ohi dittugun egunak. Etxakixat 
hik ze sentimentu eukitzen duan honek egu-
notan; triste jartzen haizen,  pozik 
edo urte barrirako promesak egitten 
hasten haizen, tabakua laga edo eta 
aquagym ikastaroan izena emotia, 
adibidez. Nere aldetik, esango dus-
tat umetatik gustatu izan jatazela 
gabonak, batez be egun seinalatue-
tan etxian sortzen zuan giruagaittik. 
Goguan jakat lehengusuekin gaiztakerixak 
prestatzen genduazela afalosterako. Ziga-
rruetako petarduak edo doministikua eragi-
tten juen hautzak aireratzia txuma-
txa zuan. Egun horretan, gainera, 
dana baimendua jeguan. Helduak, 
piripi jartzia eta gaztetxuak aitta-
ren purutik zupada bat hartzia. Ha-
rek egunak harek, Domi. Hala eta 
be, badaok momentu bat magikua 
nere oroitzapenetan, hain zuzen be Ekialde-
ko Erregiak gure etxetik pasatzen ziranekua. 
Bizperan ilusinoz  baina zalantzak jota ohe-
ratzen nintzuan. Goizian, amak esnatzian, ilu-
sinoz baina zalantzan juaten nitzuan pasiluan 
barrena zapaterixa inprobisaturuntz. Beka-
rrak kendu, eta nere begiratua arka zaharre-
ra zuzentzen zuan. BAI, hantxe jeguan froga. 
Hantxe jeguazen hiru edalontzixak, ardo on-
darrez, eta etxeguan han bizperan gameluen-
dako lagatako bedarrik. Magia!

Zein dok hire gabonetako oriotzapena, 
Domi? 

Erros errosete Jonba!

Flipatu egin dot bai, zure haurtzaruakin. 
Baina, holaxe dia gehixenontzat. Nahiz ta as-
kok ez dittuen hola bizi, edo ezin daben.

Neretzat be gabonak opor ma-
gikuak zian. Goizian, “Abenduak 
gaur 24.na” eta abesten, kalejiria. 
Iluntzian Amama Rosarionera jua-
ten ginan. Danok afaldu, girua, fri-
tuak eta! Gero hasten zan onena: 
Aittitta Pakok lurrundutako kris-
taletatik begiratu eta esaten zeban: 

“Aiba, uste dot zeoze ikusi dotela... Txaratik 
behera argi bat dator.” Eta arrebia eta bixok 
ahozabalik. Ta beranduago, postre inguruan, 

Olentzeron astua ikusi zebala ez-
kinatik ezkutatzen, eta laste eto-
rriko zala. Ai ene! Orduan hasten 
jakun bildur, eta desio eta nerbixo 
eta danak batera! Baina etxoin egin 
bihar genduan Aittittak esan arte. 
Gero azken probia zetorren. Desia 

tzen egon arren, bildurgarrixena. Pasillo luzia 
ilunetan egoten zan, eta arrebia eta bixok (ni 
beti atzerago geratzen nitzan) bukaeraraino 
jun bihar ginan argixa piztera! Nik Olentze-
ron begi gorrixak imajinatzen nittuan, eta han 
badago? Argixa piztutakuan, dana azkar pa-
satzen zan, balkoia zabalik, baso hutsa, eta ohe 
azpixan begiratzian ERREGALOZ BETETA! 
Bua, pasada bat zan haura! Sukaldera danon 
erregaluak eruaten genduzen, eta bukatzeko 
Kinan jolasten genduan. Bertan lo egin, esne 
sopak gosaldu eta erregaluekin jolastera!

Gabon Gabonete, erros errosete

Helduak piripi 
eta gaztetxuak 

puruari 
zupadaka

Jon Basauri

Neretzat gabonak 
opor magikuak 

zian

Domentx Uzin

Urte barri, txarri belarri, dakanak ez dakanari,
nik ez dakat eta neri.
Esaera zaharra

Goguan hartzeko

JON BASAURI DOMENTX UZIN
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Gutunak

2 zeuk esan

Presoek, senideek, edo presoen lagunek ondo 
dakite sakabanaketa helburu jakin batzuk lort-
zeko asmo gaiztoekin pentsatu zela; espetxeetara 
bisitan doazenei presoenganako maitasuna adie-
raztea zein zaila egiten zaien dakiten bezala.

Presoek, senideek, edo presoen lagunek ondo 
ezagutzen dute harresi sendoak eraiki nahi  iza-
na, gatibu dauzkatenei gertukoen sentimenduak 
hel ez diezazkien; sentimenduak irribarre bate-
kin iristen zaizkiela dakiten bezala.

Presoek, senideek, edo presoen lagunek ondo 
dakite estatuak beraiekin erabiltzen duen hi-
zkuntza mendekuarena dela; agintean daudenen 
jokabidea, kapritxoen arabera, bisitarik gabe 
utziz, etxerako bidea hartzea zer den dakiten 
bezala. Presoek, senideek, edo presoen lagunek 
ondo ezagutzen dute  zein egoeratan bidaiatzen 
duten espetxeetara hurbilen dituzten senar- 
emazteak, gurasoak edo lagunak; pertsonak 
tratatzeko kodigorik hedatuena amorrua dela 
dakiten bezala.

Huelvako 
Juana

Politika 
ustelduta 

dago

Bidezuzen 
estatua

Presoek, senideek, edo presoen lagunek ondo 
ezagutzen dute elkartasunaren hizkuntza uni-
bertsala; Juana bezalako lagunek eskaintzen 
dieten hurbiltasuna noraino den zintzoa dakiten 
bezala. Presoek, senideek, edo presoen lagu-
nek ondo dakite normaltasun politikora iristeko 
mota guztietako gehiegikeriak alde batera utzi 
beharko ditugula; Juanak sinisten duen justizian 
oinarrituko den herri libre bateko bizilagunak 
izan nahi dutela dakiten bezala. Presoek, seni-
deek, edo presoen lagunek ondo dakite  Juanari 
asko zor diotela; arazoei irtenbide duin bat eman 
nahi baldin bazaie negoziazioari heldu beharra 
dagoela dakiten bezala.

Presoek, senideek, edo presoen lagunek bihot-
zez eskertzen dute Huelvara iritsi  eta autobuse-
tik jaitsi orduko Juana han ikusi eta edozein dela 
bidaiaria, bere laguntza eskainiz, edozertarako 
gertu ikustea; dakiten bezala ezinezkoa egingo 
zaiela horrenbesteko duintasunari maila berean 
erantzutea.

Bittor Trebiño

SORALUZEKO
UDALA
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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.

Momentu honetan bertan
Euskal Herriko gazte abertzaleak
atxilotuta daude.
Estatuko Segurtasun indarrek
kartzelara bidali nahi dituzte.
Lehendakariak hitz egin nahi du,
eta politika kaka izaten hasi da:

Gure Euskal Herriko arazoak
ez dauka bukaerarik…

Baina fatxen manifak legezkoak dira
eta euskal abertzaleei 

Botere banaketa omen. Epaile, politiko, zein 
polizi. Danak bat ez? Botoak ere banatuta omen. 
Danak bat ez? Egunkariak ere Correo Español, 
Diario Vasco, El Mundo, El País zein ABC. Da-
nak bat ez? Editorialak ikusterik baino ez dago. 
Amen!

Mikel Larrañaga

gomazko pilotak eta kezko potoak
botatzen dizkiete.
Espainiaren burokrazia ustela dela!
Egia da!
Hauteskundeak iristear daude 
eta politikariak asko hitz egiten ari dira,
baina gezurteroak dira,
denak tronuaren bila doaz!

Euskal Herriak aske izan nahi du.
Hau kriston katxondeoa da.
Guk ez dugu barkatuko,
Ezingo dute inoiz gurekin.

Gabriel Galan

ZUZENKETAK

Aurreko alean akats batzuk kaleratu ziren 
erreportaian. Kapilla ez da kultur areto 
bihurtuko, nahiz eta irekia den hainbat ekintza 
sozial eta kulturalentzako, baldintzapean beti 
ere. 1999 eta 2004 arterako emandako gastua, 
2001ari zegokiona zen. 
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Paula Alonso bere 
etxean harpa jotzen.

3 fiua

Bizitzea tokatu zaigun sasoi 
honek badu ezaugarri bat: presa. 
Orokorrean denok antxitxika bizi 
gara. Gure gizartearen helburua 
edozer gauzaren kontsumoa dela 
badakit, eta horretarako korrika 
egin beharra dago; bestela, agian 
merkatua agortu egingo da eta 
gure helmuga deuseztu, behe-lai-
nozko egunetan paisaia bezala. 

Hainbeste jendek gustuko ez 
dituela dioen gabonotan presa 
handiagotu egiten da eta kontsu-
moaren amaiezineko lasterketa 
zoroa hasten dugu. Gure helmu-
ga ez da ospatzea, ez; erostea da, 
berdin da beharrezkoa den ala 
ez. Pelotoiaren hasieran jarrita 
bakarrik lortu ditzakegu jakirik 
onenak (barkatu, garestienak), 
oparirik deigarrienak eta bidai-
rik exotikoenak. 

Paradoxa bat: Gabonetan jaio-
tza ospatzen da, bizitza berri ba-
ten hasiera izateko aukera. Gera 
dezagun lasterketa eta goza gure 
denbora familiarekin, lagunekin, 
bizilagunekin. Ez kontsumitu.  

Jakinguraz betetako umeak 
izan gaitezen berriro eta begi-
ra dezagun ingurura, gure on-
dokoen alaitasun eta poztasun 
nahiak topatzeko, presa gabe, 
kontsumoaren helmugan pentsa-
tu gabe. Niri Gabonak gustatzen 
zaizkit.Zorionak eta urte berri 
on denoi.

bittartetik

Angel Catalan

Gabonak

Paula Alonso

Harpa kontzertua emango du urtarrilean

Noiz ikusi zenduan lehenen-
goz harpa bat?

Kontserbatorixuan sartzeko 
probetara juan nintzanian ikusi 
neban. Andra batek joten zeban, 
nahiko zaharra zan, baina gero 
juan egin zan eta beste irakasle 
batzuk etorri dira. 

Zela auleratu zinuan 
harpia?

Hasieratik gus-
tatu jatan harpia. 
Ez neban beste 
instrumentu bate-
kin be zalantzarik 
euki.

Noiztik zabiz harpia 
joten ikasten?

2004an hasi nintzan ikasten 
Donostiako kontserbatorixuan. 
Ane Artetxe da nere irakaslia. 
Oso ondo joten dau berak. Oina-
rrizko mailako 4. mailan nago 
eta gero erdi-mailara pasatuko 
naiz. Oinarrizkuak 4 maila 
daukaz eta erdikuak sei. Nere-
gaittik danak egingo nittukez. 
Gero unibertsitatia be egoten 
da, goi-mailako ikasketak, bai-
na beste eskola baten da.

Goi-mailara heldu nahiko 
zenduke?

Hori zaila izango da, baina 
gustatuko jatan. Baina erdi-
mailara pasatzeko azterketia 
oso zaila da. Albun potoluak eta 
partitura asko ikasi bihar dira. 
Ahalegina eginda eta asko ika-
sita heldu leike… 

Hrpajole famaturik ezagutzen 
dozu, adibidez, Olatz Zugasti?

Ez. Bueno, uste dot telebistan 
ikusitta daukatela. 

Zelako kantuak joten dozuz?
Gehixenak klasikuak izaten 

dira baina gabonetako kantuak 
eta taldian jotekuak be 

eukitzen dittut. Oste-
gunian adibidez, tal-
dian jo neban eta 
rock bat jo genduan 
kontserbatorixoko 
gabonetako kon-
tzertuan. Nere le-

henengo kontzertua 
izan da harpiakin. Ko-

ruakin Bilbon egon ginan 
lehengunian. Solfeo eta abesba-  
tzako klasiak be eukitzen dittut. 

Elizan joko dozu laster.
Bai, urtarrilan 12xan. Nere 

amari deittu zotsen gonbidatze-
ko eta pozik juango naiz. Kantu 
klasiko bi joko dittut. Bat nahiko 
berezixa da, erritmuakin jo bihar 
dalako harpan bertan. Rondel 
izena daka. Eta bestia Romance 
izango da. 

Neregai-
ttik, goi-
mailako 

ikasketak 
be egingo 
nittukez.

(entzutekuak)))) )



2007-12-21

te gutxienez jasoko du Udaletik. 
Diru hori liburutegiko fondo/bil-
duma bibliografikoa berritzeko 
eta gaurkotzeko erabiliko da, bes-
teak beste, gaiak jorratzen dituz-
ten materialak (liburuak, DVD, 
CD-ROM), fikziozko liburuak 
(ipuinak eleberriak, poesia, ant-
zerkia eta abar.), entziklopediak, 
hiztegiak, pelikulak(DVD, VHS), 
musika (CD) eta aldizkariak.

4 zer berri

Bi hildako utzi zituen   
asteburuko istripuak

Soraluze eta Maltzaga bitartean 
bi ibilgailuk aurrez aurre jo zuten 
zapatuan, horietako batean sora-
luzetarrak zihoazen. Ezbeharrak 
hildako bi eragin zituen, 37 urte-
ko gizonezkoa eta 3 urteko umea, 
ermuarrak eta senideak biak. Lau 
zauritu ere izan ziren.

Santa Anatik frontoirako 
igogailua badabil

Martxan da Santa Ana eta frontoia 
lotzen dituen igogailua. Oraindik in-
dustria baimena falta zaion arren, 
behin-behineko erabilpena izango 
du.

Ezozi Bideko txabola   
bota dute

Salaketa bat dela medio, Ezoziko 
futbol zelaiaren ondoan zegoen txa-
bola beren jabeek bota dute, Udalak 
hala aginduta. 

Olentzero eta 
Mari Domingi 

zuhaitzaren 
lekuan

Aurten ez 
dago pinurik 

eta bonbilarik 
Plaza Barrixan 
gabonak direla 

aditzera emateko. 
Olentzero eta 

Mari Domingik 
estalpean hartu 

dute haren 
tokia, baserriko 

tresna eta jakiak 
aldamenean 

dituztela.

3.666 euro jasoko ditu 
Udal Liburutegiak Eusko 
Jaurlaritzatik 

Urtero Eusko Jaularitzako 
Kultura Sailak  diru-la-

guntzak ematen ditu Euskadiko 
Sistema Nazionalaren barruan 
dauden liburutegietako titula-
rrak diren Euskal Autonomia Er-
kidegoko udalei, beren liburute-
gietako liburu-multzoak berritu 
edota handitzeko. 

Aurten, 3.665,79 €ko diru-la-
guntza jaso du Soraluzeko Udal 
Liburutegiak eta beste hainbes-

M
. V
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5 zer berri

Aratusteak antolatzeko  
bilera Udalean

Urtarrilaren 3an, eguena, 2008ko 
Arastusteak antolatzeko ideiak eta 
ekarpenak jasotzeko Udaletxean 
egingo den bilerera joateko deial-
dia luzatu die herritarrei Udaleko 
Kultura Batzordeak. Helbide ele-
ktronikoa ere jarri dute ekarpenak 
helarazteko: udala@soraluze.net 

Euskaltzaleei epaiketa

Soraluzeko pertsona batek, bes-
te hamaikarekin batera, epaiketa 
izan du justizian euskal hiztunen es-
kubideak aldarrikatzearren. Bost 
urteko kartzela zigorra ezarri nahi 
zaio. Sententziaren zain dago.

Kiroldegiko bazkideentzat 
oharra

Udal Kiroldegiak jakinarazi du ba-
zkidetza utzi nahi dutenek hilaren 
31a baino lehen jakinarazi eta kar-
neta itzuli beharko dutela. Bestela 
zuzenean karneta berrituko zaie.

Gaztelekua martxan da

Asteburu arratsaldetan egongo da 
zabalik, kiroldegiko erakusketa 
gelan eta liburutegiko atarian. Jo-
lasak, irakurtzeko eta barriketan 
egoteko

Jendez bete zen Eliza 
inaugurazioan

Abenduaren 15ean zabaldu 
zituen ateak Andre Maria 

Zerura-tzearen Elizak, meza be-
rezi batekin. Ehundaka herritar 
hurbildu ziren ekitaldi berezian 
parte hartzera. 

Ordubete lehenago joandakoek 
lekua izan zuten jarlekuetan, 
Udaleko eta Foru Aldundiko or-
dezkari politikoek bezala. Gai-
nontzeko askok zutik entzun zu-
ten ordubete eta erdi iraun zuen 
meza.  

Argazkian ageri diren apai-
zak izan ziren meza ematea-
ren arduradun, tartean, herrian 
apaiz izandako Don Benantzio, 
Sabin, oraingo apaiza Luis eta 
Juan Mari Uriarte Gipuzkoako 
Gotzaina. Tarteka Ezoziko Ama 
Abesbatzak abestu zuen, bai-
ta Iñigo Alberdik organoarekin 
kantuak lagundu ere.  

Orain egunero dago Eliza zaba-
lik, bertaratu nahi duen edozei-
nentzat. 
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6 euskararen arnasa
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Euskara autoeskolan!
Gero eta denda eta saltoki gehiago dira herrian euren izena euska-

raz jartzen ari direnak. Euskara eta euskaldunonganako errespetua 
adierazten dute eta horrek jendea erakartzen du. Bejondeizuela!

Zabaldu atea euskarari!
Gure ate eta zerrailak konpondu nahi dituztela diote iragarki hone-

tan baina iragarkia emakumeei bakarrik zuzentzen diete eta gainera 
gaztelera hutsean dago. Iragarkia etxejabe guztiei eta euskaraz ere 
eskaini izan balute, itxura hobea emango zuketen.

Zer egin?

Ze hizkuntzatan 

idazten dittuzu 

mezuak? Emaile-

tan, txatetan, sms 

mezuetan… erabi-

li deigun herriko 

euskara!

Egoera formaletan euskara ba-
tuago bat erabiltzea logikoagoa 
den moduan, erabat logikoa da 
hurbileko lagun edo ezagunekin 
dihardugunean geure euskalki 
edo hizkeran (mendebaldekoa) 
berba egin eta idaztea. Harre-
man informaletan, ederra da 
mezuak norberarengandik hur-
bilen dagoen euskaran bidaltzea. 
Adibidez; “Gr gban krstna bt bhr 
jnau! Torri hri kguen!”. Gogora-
tu euskararik txarrena egiten ez 
dana dala.

Euskararen eskubideen urraketak salatzeko / bideratzeko

Behatokia 902 19 43 32
www.euskararentelefonoa.com

Elebide 012
www.euskadi.net/elebide

albisteak
Euskaraz bai!

Euskararen Gizarte Erakun-
deen Kontseiluak 10. urteurrena 
ospatu zuen asteazkenean Bil-
boko Euskalduna Jauregian egin 
zuen ekitaldian. Bertan, hainbat 
eragile sozial, ekonomiko eta ad-
ministratibo izan ziren, euskal-
gintzako beste hainbat ordezka-
rirekin batera. 

Ekitaldian ‘Euskaraz bai’ 
adierazpena aurkeztu zuen 

Kontseiluko idazkari nagusiak. 
“Adierazpen honekin bat egiteko 
eskaera luzatu nahi diegu Euskal 
Herriko eragile guztiei, ‘Euska-
raz bai’ esatea eta egitea denon 
erantzukizuna delako”, azaldu 
zuen Xabier Mendigurenek. 

Bukatzeko, Kontseiluko ida-
zkari nagusiak etorkizunerako 
aipamena egin du: “ ‘Bai euska-
rari’ intentziotik ‘ Euskaraz bai’ 

konpromisora abiatzeko unea da, 
euskararen alde egoteaz gainera, 
euskara ikasi eta erabili egin be-
har da”.Horretaz gainera, eus-
kara lehentasunezko hizkuntza 
izatea lortu behar dela aipatu 
zuen, «horrela ziurta baitaiteke 
euskaldun eta biztanle guztien 
hizkuntza eskubideak bermatu-
ta izatea». 
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2007 URTEKARIA
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10 2007ko Urtekaria

Urtarrila
PLAZA BARRIXA: irisgarritasuna hobetzearren, arrapala bat egitea 
erabaki zuen Udalak, plazaren berezko egiturari zati bat kenduta. 
Herritarren kexengatik berezko egoerara itzuli zen plaza maiatzaren 
hasieran.

Martxoa
KORRIKA: 15.edizioa izan zuen euskararen aldeko Korrikak. 
Euskararen transmisioan eta mantenuan duten garrantziagatik eta 
ezinbesteko funtzioagatik, euskal emakumeak omendu dituzte aurten. 

Otsaila
AUTOBUSEN AUZIA: 2006ko irailan hasi zen autobusen auzia. Garraio 
publikoaren aldeko herri plataforma bat sortu zen eta egoerari buelta 
emateko lanean jardun zuen. Martxoan Mankomunitateak eta Aldundiak 
adostasuna lortu zuten.

Apirila
HAURRESKOLA: 0 eta 2 urte arteko umeentzat Haurreskolak ateak ireki 
zituen Ikastola Zaharreko azpiko lokal berrietan. 8 ume hasi ziren orduan. 
Gaur egun gehiago dira.

Ekaina
DANTZA TALDEA: 50. urteurrena 
ospatu zuen herriko dantza taldeak. Ehun 
dantzaritik gora batu ziren Erregetxean 
dantzan, txistularien laguntzaz. Bazkaria, 
omenaldia eta erromeria izan ziren gero. 
Dantza Taldearen DVDa kalean da.

Maiatza
ALDAKETAK UDALEAN: 
Hauteskundeen emaitzen ondorioz, 
guztiz aldatu zen Udaleko konposizioa. 
Boto gehien lortu zituen EAE-ANVk 
alkatetza (Jose Luis Arizaga) eskuratu 
eta EArekin batera Udal-gobernua 
osatu zuen.

2007 URTEA ARGAZKITAN
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11 2007ko Urtekaria

Abuztua
IRUREKO JAIXAK: Aspaldiko partez ospatu ziren Irureko jaiak. 
Meza, luntxa eta dantzaldia izan ziren festaren oinarri, trikitilariek 
lagunduta. Hamarnaka lagun batu ziren.

Urria
MARRASKILO TOUR: Soraluzeko I. mendi ibilaldiak 120 lagun batu 
zituen lehen edizioan. Iristen aurrenak izan zirenek 5 ordu eta erdi 
behar izan zituzten; azkenengoek 10 inguru. Denak pozik iritsi ziren, 
antolakuntza zorionduz.

Uztaila
BAI EUSKARARI: 25 elkartek Bai Euskarari ziurtagiria jaso zuten 
Ziurtagiria elkartearen eskutik. Bai Euskarari planean parte hartzen 
diharduten guraso elkarte, kirol eta kultur elkarte zein elkarte 
gastronomikoak izan ziren bertan.

Iraila
ZUBIKO LANAK: Izartu plana jarraituta, Zubi Nagusiko eraberritze lanak 
hasi ziren; hasieran Udaletxe parean, gaur egun Gila tabernaren pare 
inguruan. Lau hilabete daramatza zubiak itxita. 

Azaroa
ERASO SEXISTAK: Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Kontrako 
egunerako Udaleko Emakume Batzordeak elkarretaratzera deitu zituen 
herritarrak eta 300 inguru batu ziren. Egun batzuk lehenago eraso fisikoa 
jaso zuen herriko emakume batek.

Abendua
ELIZAREN INAUGURAZIOA: Urtebete itxita egon ostean ireki zituen 
ateak Elizak. Eraberritzean berezko egitura eta koloreak mantentzeaz gain, 
toke modernoa dauka. Ehundaka lagun izan ziren meza berezian.

2007 URTEA ARGAZKITAN
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12 gabonetako kultur eta ekitaldi gida

Barixakua, abenduak 21
22:30ean liburutegiko atarian, 
Antzerkiola Imaginarioa “Kaputen 
kanta”. (Pil-pileanek antolatuta) 
22:30ean Gaztetxean, On Benito   
eta Gora Japon taldeen kontzertua
(Topaguneak antolatuta)

Zapatua, abenduak 22
18:00etan frontoian, Poxpolo, 
Mokolo eta konpainia pailazoak. 
(Udalak antolatuta) 
20:00etan Elizan, Ezoziko Ama 
Abesbatza eta Canta Cantorum(Gasteiz)
22:30etan Mendata tabernan, 
“All Jazz Era” musika taldea.
(Pil-pileanek antolatuta)

Domeka, abenduak 23
17:00etan kapillan, “Olentzero, 
gabonetako ipuina”, zinea.
(Atxolin Guraso Elkarteak antolatuta) 

Astelehena, abenduak 24
11etatik aurrera herrian zehar, Plaza 
Barrixan amaituta, Olentzero eta Mari 
Domingi. (Plaentxi Ikastetxea, Pil-pilean 
eta Musika Eskolak antolatuta). 
19:00etan, Plaza Barrixan hasita, euskal 
preso eta iheslarien aldeko Olentzeroa 
(Askatasunak antolatuta)

Eguaztena, abenduak 26
16:00etan, DBHko ikasleentzat, 
kapillan, zinea.  (Ant.: Keixeta Guraso 
Elkartea) 
18:00etan liburutegiko atarian, Angel 
Magoa. (KUTXAK babestutako ekintza) 

Eguena, abenduak 27
10:15ean geltokitik, 1. eta 2. mailako 
ikasleentzat, Eibarko PINera irteera 
(Atxolin Guraso Elkarteak antolatuta) 

Barixakua, abenduak 28
16:30ean DBHko ikasleentzat 
kapillan, zinea. (Keixeta Guraso Elkarteak 
antolatuta) 
18:00etan Plaza Zaharrean, kale 
animazioa. Detraka Animazio Taldea 
(Udalak antolatuta)
19:30ean Gaztetxetik, Bertso poteo 
erreibindikatiboa, herriko bertsolariekin.
(Topaguneak antolatuta) 

Gabonetako kultur eta ekitalDi GiDa
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13 gabonetako kultur eta ekitaldi gida

Zapatua, abenduak 29
11:30etatik 13:30etara eta 
16:00retatik 19:00etara kiroldegian. 
HAUR PARKEA. (Udalak antolatuta)
20:00etan Elizan, Leitzako Asketa 
Abesbatza.

Astelehena, abenduak 31
19:00etan Plaza Barrixan hasita, 
manifestazio isila “Peio etxera orain. 
Euskal presoak Euskal Herrira. Eskubide 
guztien jabe” lemapean.
(Topaguneak antolatuta)
01:30ean Plaza Barrixan, euskal preso  
eta iheslarien aldeko brindisa
(Askatasunak antolatuta)

Euaztena, urtarrilak 2 
15:00etan estaziotik, Plan,plin,plan-
eko ikasleentzat, Bilboko PINera irteera. 
16:30ean Ludotekan, 4eta 5 urteko 
haurrentzat Eskulan Tailerrak.

Eguena, urtarrilak 3
15:00etan zubitik, DBHko 
ikasleentzako, Txuri Urdinera irteera 
patinatzera. (Keixeta Guraso Elkarteak 
antolatuta) 
16:30ean Ludotekan, LHko 1. eta 2. 
mailako haurrentzat, Eskulan Tailerrak.

Barixakua, urtarrilak 4
15:00etan zubitik, 5. eta 6. mailako 
ikasleentzako, Txuri Urdinera irteera 
patinatzera. (Atxolin Guraso Elkarteak 
antolatuta) 
16:30ean Ludotekan, LHko 3. eta 4. 
mailako haurrentzat, Eskulan Tailerrak.

Zapatua, urtarrilak 5
19:00etatik aurrera herrian zehar, 
Erregeen kabalgata. (Beti prestek 
antolatuta)
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14 ugaraxo

UgaraxoAlbistea

Gabonetan… esnez
eta mazapanez aseko gara!

Kaixo lagunok:
Bigarren mailako ikasleak gara. Hiruhilabete 

honetan lan eta lan jardun dugu. Gure azken gaia 
esnea eta esnekiak izan da eta errezetak idazten 

ere ikasi dugunez, hona hemen esneari buruz 
zenbait bitxikeri eta Mazapanaren errezeta hau 
etxean egin dezazuen, Gabonak datoz eta!

raxo
uga
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¿
?

15 ugaraxo

inkesta

M
ar

ta
 R

iv

ero, 7 urte
M

ar
kel Gil, 7 urte

Mouad Ina, 7 urte

Paula Arana, 7 urte

Ze nahiko zenduke zure etxekuendako?

Nik motxila bat, 
iratzargailu bat, aro 
bat eta marguak 
daukazen maletintxo 
bat eskatuko dotseraz, 
baina oindio ez dot 
gutuna idatzi. Nere 
ahiztiandako argixa 
egitten daben panpin 
bat ekarri deixela. 

Nik eskatuko dot globo 
interaktibo bat, ikasteko 
balio dabena, uretan 
ibiltzen dan auto bat eta 
aterkin bat, apurtu ein jata 
eta. Aitandako brujulia, 
amandako soineko bat 
eta arrebiandako panpina 
erropekin.

Berak nahi dabena ekarri 
deixela. Eskatu munduari 

buruzko puzzliak, partxisa 
eta panpin bat eskatuko 

dittut. Aitandako eta 
amandako erropak 

ekartzia nahi neuke.

Mario Bross jolasa 
dakat Game Boy-

xa eta Baseballian 
jolasteko Ui nahiko 

nittukez, besterik 
ez. Nere anaiendako 

bizikleta bana, 
erruberia apurtu 

jakolako, amandako 
zapatilak eta 

aitandako txapela.

lehiaketa

Ze eskatuko dotsezu Olentzero eta Mari Domingiri?

txiki

Lehiaketako irabazleak
Hauxe zen galdera: Zenbat metro ditu 
Soraluzeko Irukurutzeta mendiak?

Hauxe erantzun zuzena: 895 metro

Deitu duten guztien artean 3 bideojoko 
zozketatu ditugu. Sarituak Iker Etxabe, 

Maialen Alberdi eta Usama Ina izan dira. 
Zorionak!
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zer iristen Dotsazu?

Aurten Olentzero eta Mari Domingik hartu dute Gabonetako pinuaren lekua   
Plaza Barrixan.

Ze pentzatu jatzu Olentzero eta Mari 
Domingi ipintzia zuhaitzan lekuan?

16 kale inkesta

sonia blanco
Zerbitzarixa

ane GabilonDo
ikasliak

Gorka salaberria
Langillia

Josu arriola
Ikaslia

Zuhaitza nahixago gen-
duan, beti egon izan 

dalako. Mari Domingik sor-
gina emoten dau. Baina hala 
eta be, gu beti juaten gara 
bereri gutunak emotera.

Egixa esateko, Plaen-
txiako zuhaitza na-

hiko kutria zan, ez zeban 
askorik luzitzen, beste he-
rri batzuetan moduan. Oin 
daguana behintzat hemen-
go ohitturia da, eta umiak 
gerturatzen dianian, bada-
kixe ze dan.

Oso ondo. Gabonetan 
kontsumismorako 

ohitturia egoten da eta zeoze 
berrerabilgarrixa ipintzia 
hobeto dago, zuhaitzetan 
gastatu biharrian urtero. 
Gure kulturia erakustaraz-
ten dabe gainera.

Ez dosta asko ardu-
ra. Zuhaitza betikua 

izaten zan eta aldatziarren 
ondo dago, baina munekuak 
pixkat bildurra emoten 
dotsela umieri entzun dot. 
Dana dala, arrarua egin jata 
aldaketia.

Olentzerok 
zakuan arrastaka 

daramatzan 
istorioak

2007
ABENDUAK

24

tristura      edo     pozazorionak !!!
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17 kultura

Kontzertuak 20:00etan Elizan
Abenduaren 22an
Ezoziko Ama Abesbatza eta Canta Cantorum (Gasteiz)

Abenduaren 29an
Leitzako Asketa Abesbatza

Urtarrilaren 4ean
ONCEko Alaia Abesbatza

Urtarrilaren 12an
Illumbe akordeoi orkestra (Donosita)
eta Paula Alonso harpa jotzailea (Soraluze)

Elizaren berrinaugurazioko
ekitaldi oroigarriak

Urtarrilaren 19an
MA NON TROPPO (EOSko soka taldea)

Urtarrilaren 26an
Kanta Kantari Vedruna Abesbatza (Gasteiz)
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Aitor Mendizabal antzuolarra 
bikote hartuta, Diario Vascok 
antolatzen duen txapelketako 
finalera iritsi da Iñaki Jauregi. 
Zarautzen jokatuko da azken 

Soraluzeko Mendi Taldeko ki-
deak hasiak dira federatzeko 
beharrezkoak diren datuak jaso 
eta karnetak berrizten. Otsai-

18 kirola

EMAITZAK

Pilota

Titin III – Laskurain  22
Xala – Pascual 15

Capellan – Nalda III 22
Del Rey – Laskurain  21

Ongai - Mariñelarena     19
Mendizabal - Jauregi      22

Futbola

Sora 6 – Elgoibar 1  (Erreg.)
Sora 0 – Arrasate 12  (Kad.)
Bergara 1 – Sora 1   (Erreg.)
Sora 1 – Ikasberri 5  (Jub.)
Arizmendi 4 – Sora 2  (Kad.)

AGENDA

Pilota

DV txapelketako finala 
Domeka 23, 11:30etan Zarautzen 
Renobales – Garmendia
Mendizabal – Jauregi

Domeka 23, 17:00etan Eibarren
Capellan - Laskurain
Gonzalez - Zubieta

Futbola

Gabon ostera arte ez dago 
partidurik.

Sorak hamaikagarren lekuan 
bukatu du 2007.urtea

partidua domekan, hilak 23, 
Aritzbatalde frontoian, goizeko 
11:30etan. Ugaitz Renobales ale-
giarra eta Unai Garmendia lego-
rretarra izango dituzte aurkari.

laren bukaerara arte egongo da 
epea zabalik. Ordutegia: mar-
titzen eta eguenetan 19:30etatik 
20:30etara.

Jauregik DV txapelketako finala 
jokatuko du

Mendi taldean federatzeko
epea zabalik

Denboraldiko 14 partidu joka-
tu ostean, 16 taldetatik 11.pos-
tua lortu du Sora futbol taldeko 

erregionalak. 15 puntu batu ditu, 
etxean lau partidu irabazita eta 
denetara 3 aldiz berdinketa lor-

tuta. Taldearen aldeko golak 
orain artean 24 izan dira, 
aurka jaso dituenak baino 
bost gutxiago. Denboraldia 
bukatzeko erdia baino ge-
hiago falta zaie, 16 jardu-
naldi.
Jubenilak eta kadeteak

Jubenilek, hamabi parti-
du jokatuta, ez dute puntu 
bakar bat ere lortu. Azkenak 
doaz sailkapenean. Kade-
teak 5. lekuan doaz, etxean 
eta kanpoan irabazitako 3 
partiduei esker.

Gabonetarako eskariak tele-
fonoz ere jasotzen ditugu
943 75 30 11ra
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19 zerbitzuak

Aimar Perez Unamuno

Abenduan 20xan 3 urte
Zorionak!!
Etxekuen partez eta zure 
arreba Mirarin partez

Ibon
eta Miren Muguruza

Urtarrilan 20 eta 21ian
Muxu asko denon partez 
eta ondo pasa zuen egunean

Ivan Gallardo

Abenduan 29xan 27 urte 
Zorionak!
Ondo ospatu eguna!
Eider eta etxekuen partez

Ilargi Alberdi

Abenduan 17xan urtebete
Zorionak pottola!
Pila-pila maitte zaittugu!
Muxu goxo bat etxekuen partez

Enara Agirre

Urtarrilan 10ian 25 urte
Zorionak Yuri!
Merendolia noiz esan zenduan?
Zain gare zure pastelak jateko!

Idaira Oruesagasti
eta Xabat Deza
Abenduan 16xan eta 27xan,
3 urte eta 4 urte
Zorionak bikote!
Ondo pasau eta muxu handi bat 
Argateko familixian partez.

Julen
eta Amama Dolores

Abenduan 27xan
Muxu eta besarkada asko, 
bereziki Mirenen partez. 
Altza Felipe!

Amaia
Hernandez Morales

Urtarrilan 3an 3 urte
Zorionak terremoto!
Etxekuen partez

zorion aGurrak

lehiaketa
Zeinen idatzixetan agertzen da 
“Gabon Gabonete” kantua?

1- Andres Ezenarro
2- Mikel Lopez
3- Ramón de Gorosta

Saria:
Dantza Taldearen 50.urteurreneko DVDa

aurreko aleko erantzuna

Irabazlea:
Amaia Argarate

Eliz atarixa…
1666. urtian egin zan. Pedro de Aldazabal plazen-
tziatar arotza arduratu zan egittiaz, 2.075 errealen 
truke. 1983an Ignacio de Miguel “Itxasoi”k barriztu 
zeban.

deitu 943 75 13 04 edo e-mail bat bidali ezazu pilpilean@euskalnet.net

jaiotakoak hildakoak
Unai Galindo Prol

Miren osinaGa arantzeta

Jon iñUrrieta labaien

JUan antonio axPe lizarralde

dei sesMa solozabal

JUan ernesto Ubri arias

Maria PUrificación UrrestarazU aristi

Aritz
Etxeberria 
Elizburu
Abenduan 22xan
Zorionak txapeldun!
Etxekuen partez 
muxu handi bat
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arGazki zaharra
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Bi edo hiru urtian jarraixan juan ziran Pla-
zentziako Ezoziko Ama Dantza Taldekuak 

Altzolara dantzara, Don Enrike orduko apaiza gi-
dari zebela. Hogei dantzari nagusi (hamabi neska 
eta zortzi mutil), bost dantzari gaztetxo (hiru mutil 
eta neska bi) eta lau musikari (hiru txistulari eta 
tanborterua) mutil gazte batek lagunduta. 1960 
urte ingurukua da argazki hau. 

Ezkerretik eskumara, goeneko ilaran: Moises 
Altuna, Moises Arruabarrena, Jabier Gabilondo, 
Jose Luis Aspe, Jose Inaxio Txintxurreta, Luis 
Mari Albisua eta Jose Luis Alberdi (+). 

Dantzariak altzolan

20 harpasuak

Juan antonio axpe LizarraLde

2007ko abendUaren 9an

hil zen 58 Urte zitUela

Zuk ereindako hazia erne da,
eman du fruitua.
Dantzari gazteak badatoz eta etorriko dira.
Herriko dantzazaleok gogoan izango zaitugu.
Eskerrik asko, Axpe!
Soraluzeko Dantza Taldearen
50.urteurreneko antolatzaileak

Erdiko ilaran: Pili Aseginolaza, Mertxe Barru-
tia, Maria Jesus Aldazabal, Maribel Preciado (+), 
Itziar Amor (atzekaldian), Belen Aristi, Maria Je-
sus Mendia, Nieves Arrazola, Don Enrike, Maria 
Isabel Maiztegi, Anabel Aldazabal, Ezozi Basauri, 
Mariasun Gantxegi (+) eta Jabier Aldazabal.

Barreneko ilaran: juan Antonio Aspe (+), Maria 
Elena Urizar, Ramon Barrutia, Jose Angel Basau-
ri, Agustin Gabilondo (+), Jose Luis Perez, Aitor 
Amor, Mari Lurdes Maiztegi, Juan Andres Lopez 
eta Ramon Arzuaga.
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