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1 ataiko berbak

OINATZE SILBETIARRATE GISASOLA

1 ataiko berbak

Kaixo Oinatze!!
Baloi bat esku artian nekala ibiltzen 

nitzan txikittan, pozik jarduten neban egun 
bat bai eta bestia be bai baloiak porterixan 
sartzeko ahaleginian. Eskolarteko ekipue-
tan baiña ez zeguan neretako lekurik; mailia 
bestiena bestekua, hankartia barriz 
diferentia. Zapatu goizetan, gelako 
mutilak foballian zelan jarduten 
zeben ikustera gerturatzen nitzan. 
Kanpuan kanpotik, kanpora sartze-
ko noiz esango zesten zain pasatu 
zan garai haura. Ezin neban ulertu, 
baiña heziketak holan hazi gaittu eta amorrua 
barruan bazan be, ez neban genero zapalkun-
tziakin lotzen. Neska artian jokatzeko egunak 
heldu jatazen. Hau poza! Kamiseta 
eta fraka motzak jantzitta bizitzako 
egun politt askuak gogoratzen di-
ttut kanpo txikixetan. Berandua-
go haundira, kanpotik ikusten ho-
rrenbeste denbora pasatu neban 
futbol zelaira; entrenatu, gorputza 
astindu, lagun arte giro gozuaz go-
zatu, maila haundietan jokatzera iristeraino. 
Jokalari profesionalen kontra jokatzeko auke-
ria be izan neban, aldaketak bazetozela usai-
tzeraino; dana dala, bardinttasuna urrutitxo 
ikusten zan, eta gaur holan konfimatu dot. Be-
rriako eskutitz batek barriro denbora harek 
ekarri destaz gogora. Eibarko futbol taldeko 
neska batena, “2.mailan” aritzen dana, kilo-
metraje eta beste minimo batzuk eskatziarren 
aztakerixak entzun bihar izan dittu gaur be, 
2008xan. Noiz arte joko zelaixan kanpotik bi-
zitzera kondenatuak?

Kaixo pitxin!!
Oraingoan galdera zuzena egin di-

dazu eta erantzuteko ez oso erraza. Arrate, 
tamalez, desberdintasunak jaiotzen garen 
unetik markatzen dizkigute. Zergatik jantzi 
neska arrosaz eta mutila urdinez? Zergatik 

ezin diogu haurrari nahi diogun izena 
jarri?Zergatik mutikoak ezin du pan-
pinarekin jolastu? Jaiotzean dagoz-
kigun rolak definitzen dizkigute, eta 
haurtzaro eta nerabezaroan are ge-
hiago. Neskak jolastokiko ertzean aita 
eta ametara jolasten, zaintza lanak 

norenak izan behar duten markatuz; mutikoak 
berriz, jolastokiko espazio handiena hartu eta 
baloiari ostikoka, nor baino nor hobea. Adibide 

hutsak dira, baina detailetxo hauen 
aurrean ezer gutxi egiten denaren 
susmoa daukat; gure hitzetatik hasi 
eta ekintzetaraino, inkontzientean 
daramagu banaketa. Nagusitan 
jendea kontzientziatu beharra da-
goela, plan bat martxan jarri dute-
la… Guztiak behar-beharrezkoak 

dira,  baina benetan jaiotzen garen momentu-
tik landu eta bizi beharrekoak. Heziketa erro-
errotik aldatu beharra daukagu. Arrate, bene-
tako gizarte justu bat nahi badugu, gizon eta 
emakumeen arteko parekidetasuna behar be-
harrezkoa dugu, bestelako aldaketak alperrik 
izango dira. Gaiaren garrantziaz oharturik, 
parekidetasuna alorrez alor landu beharrekoa 
da, egunero- egunero zapalkuntzarik gabeko 
gizartea borrokatuz, eraikiz. Martxoaren 8an 
ikusiko dugu elkar, muxu handi bat eta gora 
emakumeon borroka!!

Foballian

Noiz arte 
zelaitik kanpora 

kondenatuak?

Arrate Gisasola

Parekidetasuna 
behar-

beharrezkoa dugu

Oinatze Silbeti

Atzoko hazia ez da biharko uzta

Esaera zaharra

Goguan hartzeko
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gutunak

2 zeuk esan

Izan ala ez izan. Horra hor, labur esanda, hau-
teskunde hauetan jokoan dagoena. Espainiako 
Konstituzioa versus Euskal Herria. Morrontza 
versus askatasuna. Ukazioa, zatiketa eta inpo-
saketa versus Independentzia.

Inoiz baino ageriago geratu da Euskal Herrian 
bi proiektu politikoren arteko talka bizi dugula: 
Euskal Herriaren eskubideak aitortu eta ber-
matuko dituen marko demokratikoa, indepen-
dentzia barne, eraikitzea, edota, Euskal Herria 
zatituta eta Espainiako Konstituzioaren kaiolan 
mantentzea. Hori da PSOEk, PNV eta NaBai-
rekin egin nahi duten iruzurra.

Paretik kendu nahi dute herri hau indepen-
dentziaren atarian jar dezakeen eragile bakarra, 
Ezker Abertzalea. 

Euskal
Herriak 

independentzia. 
Abstentzioa

3 fiua

Komunikabide gehienek arreta 
Estatu Batuetako hauteskundee-
tara, Israeleko gatazkara edota 
Kolonbiako arazora desbidera-
tzen duten bitartean, badago na-
zioarteko berrien artean, berria 
ez den bat. Saharar Errepublika 
Arabiar Demokratikoa (RASD).

30 urte baino gehiago dira, 
150.000 errefuxiatu Tindufen, 
Argelgo basamortuan pilatu-
ta bizi direla, hauetatik 11.000 
haurrak. Frente Polisarioak mi-
lioi bat saharar dispertsaturik 
daudela dio. 

1884an Espainiak mendebal-
deko Sahara kolonizatu zuen. 
1975ean, Espainiar gobernuak 
Saharari independentzia eman 
beharrean, lurraldea Maroko eta 
Mauritania artean banatu zuen. 
1979an Mauritaniak eta RAS-
Dak bakea sinatu zuten, baina 
Marokok Mauritaniak utzitako 
lurraldea hartu zuen.

Gaur egun, saharar herria auto-
determinazioaren zain dago. Na-
zio Batuek errolda sinaturik dute, 
baina Marokok errolda hori han-
ditu egin nahi du marokoarrekin, 
benetan sahararrak ez direnekin, 
erreferenduma irabazteko.

Bidali diezaiogun Saharako 
herriari bertatik gure elkarta-
suna.

Maroko Saharatik at, autode-
terminazioa Sahararentzat!

bittartetik

Nerea Isasti

Bidegabekeria izugarria

Rafa Idigoras

Soraluze Kooperatibako gerentea 
BECeko Makina Erreminta Azokan

Zer eraman dozue  
erakusteko?

Guk fresadorak egitten di- 
ttugu eta hiru modelo eruan do-
guz. Horretako batek, eolikoko 
buje bat dauka eta zortzi metro 
inguruko altueria. Maketa bat 
be badaukagu, eolikoko piezak 
mekanizatzeko Lakuntzan za-
balduko dogun taillarrana.

Ze garrantzia dauka   
berrikuntzak zuen enpresan?

Haundixa. Kontuan euki %90 
esportatu egitten dogula Ale-
maniara, Italiara… eta han 
exigentzia eta teknologia maila 
altuak dira. Aurre egi-
tteko Ideko Zentro 
Teknologikua 
daukagu Elgoi-
barren. 

Nazioartian 
ze lehia  
daukazue?

Konpetidoriak 
Euskal Herrixan 
bertan, Alemanian eta 
Italian daukaguz batiz bat. Bai-
na gero eta gehixago dira.

Makina Erreminta arlua  
osasuntsu dago?

Sektore ziklikua da. Hamar 
urtero krisi haundi bat egoten 
da eta hori 2001-2005 bittartian 
egon zan. Gero enpresak inber-
tsiñuak martxan ipini zittuen 
eta 2007-2008 urtiak onak izan-
go dira.

Noiztik ezagutzen dozue  
Makina Erraminta Azoka?

Oin 47 urte egin zan lehenen-
gua eta ordutik urte bittik behin 

egitten da. Urtero etorri 
izan gara gu, edizi-

ño danetan. Aurten 
25. ediziñua da eta 
omenaldi bat ger-
tatu dabe, baitta 
geuretako be urte-
ro etortziarren.

Beste azoka bat-
zuetara juaten zarie?

Urtian hemezortzi bat eu-
kitzen dittugu. Alemania, Italia, 
Txina, India, Errusia… Leku as-
kotara juaten gara.

Plazentziatik Unamuno eta 
Elesa Ganter enpresak be juan 
dira. Bisitatu dozuez?

Bai, egon gara beren estanetan. 
Beti izaten dan moduan, kanpuan 
garenian ahalegina egitten dogu 
alkarrekin egoteko. 

“Esfortzua 

inbertsiñuetan 

egin biharko 

litzake”

(entzutekuak)))) )Kolpatuko gaituzte, espetxeratuko dituzte zu-
zendaritza politikoak eta militante independen-
tistak, torturatuko dituzte gazteak, ilegalizatuko 
gaituzte, eta abar luze bat, baina ez dute isilara-
ziko herri honen ahotsa.

Aski da! Planto egiteko unea heldu da. Orain-
goan bai, oraingoan olatua hartu, txanpa egin 
eta helmugara iristeko garaia heldu zaigu. Mi-
laka eta milaka ahots eta indar abstentzioaren 
alde bilakatuko ditugu.                                                                           

Hauteskunde hauetan baietz esan behar diogu 
Euskal Herriaren eskubide nazional eta sozialei, 
baietz irtenbide demokratikoari, baietz Euskal 
Herriaren etorkizunari. Hori lortzeko absten-
tzioa dugu bidea, oraingoan ez dugu bozkatuko. 
Hau da modurik onena estatu espainol faxista 
honi plantea egiteko. Gurea, proposamen baiko-
rra da garai ezkor hauei aurre egiteko.

SORALUZEKO EZKER ABERTZALEA

SORALUZEKO
UDALA

GIPUZKOAKO FORU 
ALDUNDIA
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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.

Pil-pilean Aldizkariko hurrengo 
alea martxoaren 18an 
kaleratuko da. Aste Santuak 
direla eta, aurreratu egingo da.

Hilaren 2an batu ziren bazkaltzeko Lasa 
jatetxean, lehenengo alditik 50 urte 
pasa direla ospatzeko. Zorionak eta urte 
askotarako!

Rafa Idigoras 
ezkerrean, Rafa 
Barrenetxearekin 
(Danobateko 
zuzendari orokorra 
eta MCCko 
lehendakariordea), 
fresadora handiaren 
ondoan.
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Haurtzaindegi zerbitzua

Udalak, ikastetxearekin eta gura-
so elkartearekin batera, datorren 
ikasturtetik aurrera eskola orduz 
kanpoko zaintza zerbitzua jartzeko 
aukera aztertzen dihardu. Zainketa 
zerbitzuak goizez, 9ak aurretik, eta 
arratsaldez, 16:30etatik aurrera, 
izango lirateke. Eskolarik gabeko 
egunetan egun osoko zerbitzua es-
kainiko litzateke. 

Familia bakoitzaren beharrezko or-
dutegi eta egutegien berri izateko 
galdeketa egingo dute, eta horren 
arabera antolatzeari ekin. Zalan-
tzak argitzeko telefonoa hauxe da: 
943 75 30 43 (Mikel).

Jubilatuen Batzarra

Datorren martxoaren 13an arratsal-
deko 5etan bazkideen batzarra egin-
go dute Itxaropena Jubilatu Etxean 
eta lehendakari berria aukeratuko 
dute.

EArekin harremanetan  
jartzeko

Soraluzeko Eusko Alkartasunak te-
lefono bat eta helbide elektronikoa 
ipini ditu herritarren eskura, kexak 
eta iradokizunak bideratu ditzaten.
943 75 18 48
posta elektronikoa:
easoraluze@gmail.com

Sahararekiko elkartasuna

Erakunde-adierazpena adostu du 
Udalbatzak Saharar Errepublikar 
Arabiar Demokratikoaren alda-
rrikapenaren 32. urteurrena dela 
eta. Urteurreneko egunean ikurri-
naren ondoan ipini zuten bandera 
sahararra Udaletxeko balkoian.

Maisuen etxearen erabileraz

PSE-EE alderdiak prentsa ohar 
baten bitartez jakinarazi du, bere 
iritziz, maisuen etxea berritu eta 
alokairu sozial moduan erabili be-
harko litzatekeela lehenbailehen. 
“Okupatuak dauden etxebizitzak 
ez husteagatik” kritikatu du Udal 
Gobernua eta gogorarazi nahi izan 
du “ura eta argindarra Udaletxeak 
ordaintzen dituela”.

Ibilgailuen zergak   
ordaintzeko

2008. urteari dagokion Trakzio Me-
kanikoko Ibilgailuen gaineko Zer-
garen Errolda onartuta, ordainke-
tak egiteko epea zabalik dago, eta 
maiatzaren 5ean bukatuko da. Or-
dainketak aurrezki kutxa eta banke-
txeen bitartez egingo dira. 

Animalien 
abileziak 

Hegazti 
harrapariak, 

sugeak, ugaztun 
bereziak… 

oso gertu izan 
zituzten Txuri 

Urdin Elkarteak 
antolatutako 
ikuskizunera 

hurreratu zirenek. 
Hegaldiak egiten 

eta umeekin 
jolasean ipini 

zituzten animaliak 
eta haiei buruzko 
azalpenak eman.

Bizilagunen premiak   
ezagutzeko auzoz auzoko 
bilerak 

Emakume Langileen Eguna 
ospatzeko ekimenak

Hilabete honetan hasi eta 
ekainera bitartean, herri-

tarrekin auzoz auzo batuko da 
Udaleko Gobernu Taldea. Auzo 
bakoitzak dauzkan premia eta 
beharrak, tokian tokiko gabeziak 
eta udal zerbitzuen akatsak zein-
tzuk diren jakiteko, eta Udalaren 
eguneroko zeregina ezagutzera 
emateko egingo dira bilerak. 

Martxoaren 8a Emaku-
me Langileen Nazioar-

teko Eguna da. Horren harira 
egitaraua prestatu du Udaleko 
Emakume Batzordeak.

Bihar, zapatua, eguardiko 
12etan trikitilariek kalejira egin-
go dute. 12:30ean, elkarretara-
tzea egingo da Plaza Zaharrean 
eta ondoren emakumezkoek he-
rri kirolen erakustaldia egingo 
dute. Iluntzeko 19:00etan, kapi-
llan, “Yo no soy esa” bakarrizketa 
eskainiko du Idoia Sanchezek. 

Ipuin kontaketarako tailerra
Egitarauaren barruan, dato-

rren asterako guraso, irakasle 
eta hezitzaileentzat ipuinak kon-
tatzen ikasteko tailerra ere an-
tolatu dute. Urtxintxa eskolaren 
eskutik, bi orduko saioa izango 
da eta tartean emakume eta gi-
zonezkoen parekidetasuna nola 
landu ikasiko dute. Informazioa 
jaso edo izena eman nahi duenak 
Udaletxera jo beharko du.

Egutegia osatuta
Auzo bakoitzari dagokion egu-

na hurreratu ahala, jakinara-
ziko zaion arren, bilera egutegia 
osatuta dago. Martxoaren 14ean 
Ezozi Bidekoen txanda izango da, 
arratsaldeko 7etan, Udaletxeko 
Saio Aretoan. 

Langabezia, gizonezkoena bai-
no altuagoa

Debabarrenean langabetuen 
%66 emakumeak izaten dira. 
Otsaileko datuen arabera baina, 
%81 lirateke. Soraluzen 137 dira 
Eibarko INEMeko bulegoan ize-
na emanda lan bila dabiltzanak, 
otsaileko datuen arabera.
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6 Pilotakadak eta beste

PRENTSA ATZETIK. Ohitu da Laskurain prentsa-
rekin partiduen gora-beherak komentatzen. Euzkitzek 
behintzat hitz onak gordetzen ditu Aritzi buruzko aipa-
menak egiteko.

Txapelerainoko bidean
Frontoian pilotakadak ematen ikusten dugu Aritz Laskurain, baina Eskuz Binakako 
Txapelketan azkeneraino iristeko betebehar gehiago ditu pilotari profesional batek. 
Elikadura, gorputzaren zaintza, prentsa… Aste osoko lana partidu bakarrerako.

FISIOTERAPEUTARI BISITA. Txapelketa sasoian astean behin 
joaten da fisioterapia saioa egitera. Hipertermiako makinaren lagun-
tzaz eskuetako zirkulazioa hobetzea lortzen du.

GORPUTZA BEROTZEKO ARIKETAK. 
Partiduaren egunean bertan, sei bat ordu aurretik 
gorputza berotzeko ariketak egiten ditu (korrika, 
luzaketa…), partidua hasterakoan martxari azkar 
heltzeko.

TAKOAK ETA TITAREAK. 
Pilotari guztiek janzten dituzten 
takoez gain, gomazko titare 
bigunak ipintzen ditu hatz-punta 
guztietan, babesgarri modu-
ra. Fernando Goñik ere halaxe 
egiten du.

LAGUNARTEAREN ANIMOAK. 170 lagun 
batu dira sortu berri den Laskurainen lagunartera. 
Bere aldeko kamisetak jantzi, pankarta eseki eta 
Aritzen alde ohiuka jarduten dute partiduz partidu.

LEHIA HASI DA. Aritzek TitinIII du bikote txape-
lketan, lau t’erdiko txapelduna hain zuzen. Gonzalez eta 
Barriolaren aurka estuasunak pasatu zituzten, biek ala 
biek.

INDARRAK BATZEN. Lau aldiz aulkian eseri 
eta tragoxka bat hartzeak beste balio dute boti-
leroaren aholkuek. Kanpotik begira dagoenaren 
ikuspuntua beharrezkoa izaten da.

DIETA MAKROBIOTIKOA. 
Arraina eta haragia ere jaten ditu, 
baina makrobiotikako oinarriak 
jarraitzen ditu: zereal asko, esnerik 
ez, barazki gutxi, azukrerik ez…
Partida luzeei hobeto eusteko balio 
dio. Jatordua partidua baino lau 
ordu lehenago bukatzea du ohitura.
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Aspepelota.com
Azaleko argazkia: Aspepelota.com
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zer iristen dotsazu?

Udalak urtero herrialde pobretuen garapenerako diru-laguntza ematen du. Aurten ere 
aurrekontu guztien %0,2 baino gutxiago bideratzea aurrikusita dago horretarako. 

Zenbateko laguntzia emon bihako leuke herrixak 
herrialde pobretuen garapenerako?

8 kale inkesta 9 kultura

Durangoko orfeoia   
zapatuan

Durangoko orfeoiak kontzertua es-
kainiko du Elizan bihar, zapatua, 
20:00etan. 7 kantu abestuko di-
tuzte, horietako batzuk Mikel Nu-
ñez pianistak lagunduta: Anima 
Christi (A. Chérion), Tantum Ergo 
(A. Bruckner), Ave Maria (J. Bus-
to), Benedictus (J. Rheinberger), 
Aita Gurea (A. Madina), Miserere 
Breve (H. Eslava) eta Salve Regina 
(H. Eslava). 

Gaztetxeko egitaraua

Martxoan zehar ekitaldi kulturalak 
eta bestelakoak antolatu ditu So-
raluzeko Gaztetxeak. Datozen egu-
netakoak hauexek izango dira:

Domeka 9, 19:00etan: “Sopas 
sin Sorber” poesia emanaldia.

Eguena 13, 21etan: “Cuentame 
que te paso desde el 86” eta “Des-
alojo del asilo de Orereta” bideo 
emanaldia.

Barixakua 14, 22:30ean: “Ma-
terial Rechazado” eta “Decepcion 
Rock” taldeekin musika kontzer-
tua.

Astelehena 17, 19:00etan: 
“Transgenikuak” bideoaren aur-
kezpena eta hitzaldia.

ana lete
Irakaslea

lupe gomez
Saltzailea

egoitz portu
Kiroldegiko langilea

pablo murgoitio
SAPAko langilea

Zaila da baloratzia zer 
dan justua. Hemen 

jende asko dago biharra 
daukana, eta hori konpon-
du biharko litzake lehenen-
go eta gero kanpora emon. 
Guria zaindu bihar dogu le-
henengo. 

Zenbat ez dakit, bai-
na diru gehixago 

emon bihar dala bai. Oin-
diokan atzeratuta bagabiz, 
ONUk erabakitakotik (0,7) 
berrikusi eta igo egin bi-
harko da pixkatxo bat, bi-
harrezkua da eta.

Ahal dan eta gehixen 
emon bihar jakuela 

uste dot nik. Gutxienez 0,7 
emon bihar bada eta 0,2ra ez 
bagara heltzen, ez jata ondo 
pentzatzen. Ahalegindu bi-
harko ginake. Baina Udale-
kuek jakingo dabe zegaittik 
ez dan emoten. 

Dirua juan bihar ez 
dan lekura juaten 

da, dana zaku berdinetik 
etorri arren. Nik badaukat 
pertsona bat etxian hiru 
urtian eta ez naiz GKE bat, 
baina laguntzaile sozialak 
diñue nere soldatiakin na-
hikua dala. 

k
o

m
ik

ix
a

Soraluzeko Musika Eskolako 
ikasleek Andoainen egin zen 
Piano Jaialdian parte hartu zu-
ten otsaileko azken astebukae-
ran. Alejandra Rodriguez, Javier 
Arana, Maialen Oregi, Elsa Be-
rrueta eta Mirena Alberdik zila-
rrezko domina eta diploma bana 
jaso zituzten.

Udaberriko kontzertua  
martxoan

Datorren eguaztenean, hilak 
12, Udaberriko kontzertua es-
kainiko dute musika eskolako 
ikasleek. Bakarlariak, biko-

Plaentxi Motoclub elkarteak 
maiatzaren 24 eta 25ean 13. Mo-
tor Kontzentrazioa antolatuko 
du eta herriko musika taldeei 
dei egiten die denen artean za-
patu gauean kontzertu bat an-
tolatzeko. Iluntzeko 20:00etatik 

Bost musikari gaztek zilarrezko 
domina lortu dute Piano Jaialdian

Kontzertua antolatzeko deia herriko musikariei

teak eta taldeak izango dira en-
tzungai, baita musika tailerreko 
ikasleak,abesbatza eta banda ere. 
Elizan izango da arratsaldeko 
19:45ean. 

Sagardoak 
eta musikak 
lagunduta

Trikitilarien 
doinuekin dantzan 
eta kantuan egin, 
Gaztelumendi 
anaien bertsoak 
entzun eta 
sagardoak 
lagunduta 
bazkaltzeko 
aukera izan 
zuten 50 lagun 
inguruk Pil-
pilean Euskara 
Elkarteak 
antolatutako 
irteeran.

GERATUUUUUUUU!!!
GERATUUUUUUUU!!!

Marraskilua pasatu arte, geldi!

AAH
AGG
GHH!

goizaldeko 3:00etara iraungo 
luke emanaldiak. Jotzeko inte-
resa duten taldeek 687 85 61 30 
telefono zenbakira dei dezakete 
programaren eta baldintzen be-
rri izateko.

Musika Eskolako 
ikasleak sariak 
soinean dituztela.
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10 kirola 11 zerbitzuak

Markel Soraluce
Martxuan 14an
Zorionak!! Segi horrela, 
edo hobe piska bat 
zintzoago, potxolo!!

Amaia eta Andoni
Zorionak bikote!
Lagunen partetik.

Oihan Larrañaga Agirre
Martxuan 4an urte bi
Zorionak txikitajo!
Ondo pasa zure egunian
Etxeko danen partez.

Ivan Mendez Dominguez
Martxuan 9xan 14 urte
Zorionak guapo!
Ondo pasau deizula zure eguna!
Etxekuen partetik.
eko danen partez.

Miren eta Jon
Otsailan 28xan eta martxuan 
9xan 7 urte. Zorionak bixori!
Muxu haundi bat etxekuen 
partez.

Maitane Rodriguez Aranda
Martxuan 13an 9 urte
Zorionak politta! Muxu asko 
etxuen partez. Muxu haundi bat 
etxekuen partez.

Miren eta Ione
Zorionak eta muxu handi bat 
Ione eta Mireni!
Etxekuen partez.

Ainhoa eta Amaia
martxuan 5ian 4 urte
otsailan 24an jaixua
Zorionak bixori!
Muxu haundi bat etxekuen 
partez.

Ane Aizpurua
Otsailan 27xan 9 urte
Zorionak neska eder!

Iñaki Soraluce
Martxuan 24an
Zorionak aitatxo!!
Gero eta gazteago zaude eta!!

Itxaso Cenzual Ansola
Martxuan 7xan 20 urte
Zorionak txurfera!
Etxeko guztien partez ondo 
pasatu eta ez aldatu inoiz

Joel Rascon Sousa
Martxuan 17an urtebete
Zorionak guapo! Muxu 
handi bat etxekuen partez, 
bereziki Paulan partetik.

Marga
Osailan 27xan
Zorionak!
Ane eta Garazin partez.

Oihane Vila
Martxuan 9xan 18 urte
Zorionak! Ondo pasatu 
zure egunian eta muxu 
asko. Etxekuen partez.

zorion agurrak

Ibai Rodriguez
Martxuan 11an 4 urte 
Zorionak txapeldun!
Egun ederra izan dezazula!
Muxu handi bat etxekuak, 
Oscar, Emma, Joel eta 
bereziki Paularen partetik.

lehiaketa
1983ko ufala ze hilabetetan 
gertatu zan?

1- Otsailian
2- Ekainian
3- Abuztuan

Saria:
Pil-pileaneko material sorta (kamiseta, 
pegatina, DVDa…)

aurreko aleko erantzuna

Irabazlea:
ez zen parte hartzailerik izan.

1981ian euskaldunak…
Soraluzeko biztanlien erdixak baino gehixago ziran, 
%52, eta ixa euskaldunak %13, erroldako datuen 
arabera. 2001ian, %60 euskaldunak eta %17 ixa 
euskaldunak ziran.

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

Amador nagusi
Soraluze Sarian

jaiotakoak hildakoak

AmAiA González González

Consuelo sierrA Busto (urtArrilAk 30)
modesto González losAdA

CAridAd elizBuru YArzA

PoloniA ArenAzA elorzA

Andrey Amadorrek irabazi 
zuen XI. Soraluze Sarian 

txirrindularitza proban. 137 txi-
rrindularik eta 18 taldek hartu 
zuten parte lasterketan. Sortzez 
Costa Ricarra da Amador eta Li-
zarte taldeko kidea da. Bigarren 
Unai Arantzabal (Bidelan-Kirol-
gi taldea) eta hirugarren Mikel 
Silgueira (Aizpuru-Ugarte tal-
dea) heldu ziren. 

Sari bereziak
Hiru sari berezi banatu ziren: 

Mendiko saria Andrey Amado-
rrek jaso zuen, Mikel Hernan-

dezek Herritarraren saria, eta 
Seguros Bilbaorentzat izan zen 
Taldeko saria.

Minutu ixila
Sari banaketarekin batera, mi-

nutu beteko ixilaldia eskatu zuen 
antolakuntzak duela gutxi zendu 
ziren Juan Antonio Axpe eta Ja-
vier Ezenarroren omenez. Axpe-
ri lasterketa denetan laguntzaile 
izana eskertu zioten; Ezenarro, 
ostera, Euskal Herri mailan txi-
rrindularitzan izandako parte 
hartzeagatik gogoratu zuten.

EMAITZAK

Futbola

Ilintxa 2 – Sora 0  (Erreg.)
Sora 0 – Bergara 0  (Jub.)
Bergara 0 – Sora 1  (Kad.)

Sora 1 – Urola 3  (Erreg.)
Segura 0 – Sora 2  (Jub.)
Sora 4 – Arizmendi 2  (Kad.)

Pilota

Titin III – Laskurain  13
Gonzalez – Barriola  22

Calles – Arrieta 12
Elgoibarko bikotea 22

Calles – Arrieta 22
Bergarako bikotea 17

AGENDA

Domeka 9,
arratsaldeko 6etan Astelenan 
Titin III – Laskurain
Bengoetxea – Patxi Ruiz

Martitzena 11,
iluntzean Arrasaten
Calles – Arrieta
Arrasateko bikotea

Ezkerretik eskumara, 
Unai Arantzabal, 
Andrey Amador, 

Mikel Silgueira eta 
Mikel Hernandez.
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argazki zaharra
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1956ko otsailan 12xan etaratako argaz-
kixa da, Plaza Zaharrian. Edur 

asko egin zeban negu hartan eta katiuskak jan-
tzitta urten bihar izan zeben gizonok kalera.

Negu gogorra

12 harpasuak

Banko gainean: Pablo Ugalde, Pedro Egaña eta 
Vicente Bergara.

Beheran: Manuel Moran “Gaspar”, Antonio 
Maiztegi “Txurruken”, Jose Mª Aldazabal “Mayo”, 
Gerardo Ezenarro “Urzelai” eta Jose Mendibil 
“Kojua”.

Javier ezenarro artolazabal

2008ko otsAilAren 5eAn hil zen

65 urte zituelA

Sendiak bihotzez eskertzen ditu jasotako 

doluminak, hala nola hileta elizkizunetara 

agertu izana. Eskerrik asko danoi bizia-

razitako momentu on guztiengatik, eske-

rrik asko zinen bezelakoa izateagatik. Beti 

egongo zara gure bihotzean, maite zaitugu. 

Adiorik ez.


