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1 ataiko berbak

Aupa Mori! 
Udaberriko epeltasun eta argitta-

sunak odola berotzen dabela diñue eta ni be 
baiezkuan nago; beste animo batekin urtetzen 
gara kalera hilabetietako lozorrua atzian laga 
eta jendiakin egoteko gogoz.

Jendia ezagutu eta ligatzeko garai 
onena be ointxe hasten da, hego hai-
zia azalian eta hego haizia buruan! 
Baina hego haizia bakarrik ez da 
nahikua mutiletan/neskatan egi-
tteko; gure inguruan panoramia 
nahiko eskas daguala aspaldittik jakin arren, 
ikusi noraino heldu dan batzuen frustraziñua; 
elkarte bat be sortu dabe, eta lehen manifia be 
egin dabe honezkero: “hemen ez dago txortan 
eingo daben aman semerik/alabarik” (danon-
tzako doia ta, ez pentsa!)

Gizurra emoten dau garai baten 
gure arbasuek Akelarriak ospat-
zen zittuztenik; nun geratu ziran 
garai harek... Erromerixak be bide 
on bat ziran bikotia edo ligeren bat 
topatzeko, musikia lagun eta, nes-
ken kasuan behintzat, erropa pilua kentzeko! 
Gaur egun Akelarrien partez ligatzeko web 
orrixak, manualak, bikotia topatzeko bidaia 
antolatuak eta abar luze bat daukagu, baina 
baten batek balio ete dau benetan? Natural-
tasunakin egin biharrekuak hobeto naturalki 
egittia.

Ez dakit arazuari konponbidia emoteko ete 
dan, baina badakizu Soraluzen datorren hi-
lian Erromerixa egun bat antolatzeko asmua 
daguala? Prestatuta juan Ezozi aldian ez dago 
eta kondoi makinarik. Bestela, badakizu, ima-
jinaziño pixkatekin, lixto!

Kaixo Akelarrezale! 
Dagoeneko heldu da udaberrixa bai! 

Nere begi gorrixak eta sudur itxixak be igarri 
dabe! Gora akaro eta polenak! 

Berotu xamar zatozela igartzen dot! Zuri be 
hego haizia barruraino sartu jatzu, 
e? Nik galdera bat dakat elkarte 
horren inguruan: manifia eta gero 
behintzat beren frustaziñua bare-
tzeko plana egingo zeben, ezta? Hau 
da, bertara juan ziran neska-muti-
lak gero “bacanal” antzeko bat edo 

egingo zeben; danak arazo berdina eukitta eta 
konponbidia hain erraza eta bistakua izanda! 
Seguru nago bilkura amaittu eta bakoitza bere 
etxera juan zala messenger bidez manifan bi 
pausora euki zeban neska edo mutilakin liga- 

tzera. Gora “zibersexu-orala”! Uf! 
Hego haizia ez  baina iparra aspaldi 
galduta gabiz danok. 

Normalian harremanen espa-
rruan dana zailtzeko joera dakagu! 
Inork ez dau esan erraza danik bai-
na neska edo mutil horren aurrian 

zarela, beragaittik sentitzen dozuna esateko 
eztarriko korapilua askatu nahixan; egoera 
horrek be ez ete daka bere xarma? Irtenbidia 
porrotari beldurra galtzia da.  Originaltasuna, 
kreatibitatia bilatu, mugak gaindittu eta batez 
be jolastu eta gozatu! Askatasun osoz!

Agurtu aurretik azken gauzatxo bat, Ena-
ra, erromerixian eta kondoien asunto honekin 
igual negozixua egin leike, Ezozira txakur-
janan furgonetia eraman biharrian kondoi 
furgoneta edo “maitasunaren karabana” era-
man geinke!  Izan gaiztua eta gozatu hego hai-
ziaz!

Hego Haizia azalian eta buruan

Nun geratu 
ziran Akelarrien 

garaixak?

Enara Agirre

Ligatzeruzkuan 
porrotari bildurra 

galdu bihar jako

Aitor Morillo

Muxu batean, ixilean gorde dizudana jakingo duzu.

Pablo Neruda, poeta txiletarra

Goguan hartzeko
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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.

Denok dakigu Udalerrian aparkaleku ga-
beziaren ondorioz daukagun arazoa larria 

dela. Aurreko legealdian EAJ/PNV Udal Talde-
tik Erregetxeko orubean aparkamentuak egiteko 
asmoa azaldu genuen; konkretuki, lurrazpia sal-
du (lur publikoa) aparkamentu pribatuak egiteko 
(prezio tasatu batekin), eta salmentatik ateratako 
diruarekin kiroldegiko zinea zaharberritzea. Ja-
kinekoa da legealdi honetan Udal Gobernua osa-
tzen duten alderdien jarrera kontrakoa zela. Be-
raiek Erregetxerako aparkamentuak bai, baina 
publikoak izatearen aldeko apostua egin zuten.

Apirilaren 10ean buruturiko Hirigintzako Ba-
tzordean Udal Gobernuaren aldetik kontsulta 
bat luzatu zitzaigun alderdi politikoei. Planteiatu 
zitzaigun Erregetxeko orubean aparkamentu pu-
blikoak egiteko asmoa daukatela. Eta proiektu hau 
finantziatzeko “ U ” deritzan gunean aparkamen-

Soraluzeko Udalean lankidetzan jarraitzeko 
asmoarekin, Udal Gobernua osatzen dugun 

EAE-ANV eta EAko partaideok printzipio hauen 
inguruan  konpromisoa hartzen dugu:

- Soraluze anitza da. Pentsamolde, sinesmen, 
ohitura desberdinez osaturiko herria da, eta hori 
kontuan hartuta, elkarbizitza eta errespetua bul-
tzatzea izango da gure eginkizuna, horren aurka 
doazen jokabide guztiak baztertuz eta errefusa-
tuz.

- Indarkeria guztien desagertzea ahalbideratuko 
duen eszenatoki demokratikoa eraiki behar dugu 
eta konponbidea lortze aldera guztion arteko elka-
rrizketaren bidezko akordioa politikoaren alde la-
nean segituko dugu.

- Euskal Herriak bizi duen gatazka politikoari 
dagokienez, gaur egun bizi dugun egoera – indar-
keriaz eta eskubide-urratzez betea – onbideratze-
ko konpromiso irmoa hartzen dugu, indarkeri eta 
gisa eskubide urraketa guztiak baztertuz eta bi-

Erregetxeko 
Aparkalekuak

Lankidetza

tu pribatuak eta etxebizitza tasatuak egitea. Kon- 
tsulta honen aurrean EAJ/PNV Udal taldeak ho-
nakoa jakinarazi nahi du:

1- Erregetxeko lur -azpia saltzearen aurka ager-
tu ziren hauek nola daiteke berdina planteiatzea, 
baina kasu honetan “U” (lur publikoa) deritzon 
gunerako?

2- “U” gunea Arau Subsidiarioek parke publiko 
bezala kalifikatzen dute. Nola daiteke bertan 
aparkaleku pribatuak eta salmentarako etxebi-
zitza tasatuak egitea planteiatzea?

Benetan harritu egin gaitu Udal Gobernuak egi-
niko kontsulta aparkamentuen inguruan. Dena 
dela aztertuko dugu eta emango dugu gure eran-
tzuna. Bestalde, herritarrek ere jakin eta aztertu 
dezaten nahi dugu. Etorkizunean izango dugu be-
rririk gai honen inguruan.

SORALUZEKO EAJ/PNV UDAL TALDEA

tarteko zibilak eta politikoak soilik erabiliz, inon-
go bazterketarik gabe.

- Herritar guztien eskubide zibil eta politikoak 
defendatuz, bide demokratiko eta baketsuak era-
biliz politikan aritzeko denok dugun eskubidea 
aldarrikatzea nahi dugu.

- Udaleko ordezkari guztiek, herritarren or-
dezkari diren momentutik, merezi duten errespe-
tutik abiatuz, beraien ikusmoldeak aintzat har-
tzeko konpromisoa adierazten dugu.

- Beti ere, Soraluze herriaren etorkizuna kontuan 
izanda, kudeaketa gardena eta publikoa burutzen 
jarraituko dugu, herritarrei inolako informazio-
rik ezkutatu gabe, denak kontuan hartuta, irizpide 
etikoak eta parte hartzea sustatuz.

- Borondate sendoa dugu normalizazio poli-
tikoaren eta bizikidetza demokratikoaren alde 
leialki eta eten barik lan egiteko, gure izaera pro-
pioa, naziotasuna, euskara edo euskal kulturaren 
aldeko proiektuak bultzatuz.

UDAL GOBERNU TALDEA

Momentu honetan, eta antzinakoan ere, poli-
tikari eta demokrata  batzuek diote – espai-

niarrek – gaur denok Euskadin terroristak garela. 
Madrileko politikoak, juezak eta kartzelak. Guk, 
euskaldunok, askatasuna eta independentzia nahi 
ditugu, dispertsiorik gabe, eta hori ez dute gera-
tuko. Borrokatu egin beharko dute. Dirua ahalme-

Egungo 
egoera 

politikoaz

na da. Jolas zikina egiten ari dira eta gero kexatu 
egingo dira. Entzun, irakurleak: Zapatero bere 
poltronan dago eta Rajoy faxista bat da, PPkoak 
Francoren bilobak direlako. Nik egia esaten dut. 
Guk ez dugu AHTrik nahi! Telebista elementu me-
diatikoa da, egia da. Bukatzeko esan behar diet: 
inoiz ere ez dugu barkatuko.

GABRIEL GALAN
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Debabarreneko 
herrietako 
diagnostikoak eta 
Berdintasun Planak 
egiten dihardu

3 fiua

Zurrunbilo zoroan berriz 
murgildu gara. Alde ba-

tekoen bonbak eta tiroak, bes-
te aldekoen tortura, ilegalizazio 
eta dispertsioa. Behin eta berriz 
errepikatzen den gurpil zoroa. 
Gerrako gizonek agintzen dute 
beste behin, eta urrun ikusi leike 
irtenbidea.

Europako metroa izango den 
AHTan Parisera, Bartzelona-
ra, Londresera, Berlinera… joan 
ahal izango gara. Ordu gutxiren 
buruan Madrilen egongo gara, 
adibidez. Txanponaren beste al-
dea ikusi beharko litzateke, or-
dea. Azpiegitura erraldoi hau 
egiteko ordaindu beharko dugun 
faktura, ez da ahuntzaren gauer-
diko eztula. Fakturak, bai eko-
nomikoa baita ekologikoa ere, 
izugarri handiak izango dira 
eta. Beste alternatibarik dagoen 
aztertzeko borondaterik ba ote 
dago?

Sasoi ilunak bizi ditugu. De-
nok nahi dugu bakean bizi, guz-
tiok gura dugu garraio duin bat. 
Hau lortzeko zer egin? Inposake-
taren errezeta erabili? Edo ohe 
ondoko kajoian ahaztuta geneu-
kan negoziazioaren errezeta era-
bili dezakegu. Eta guztion artean 
irtenbideak adostu, irabazlerik 
eta galtzailerik egongo ez den ir-
tenbideak. Denok irabazle izan 
gaitezen.

bittartetik

Aitor Madrid

Errezeta zaharra 

Zeini zuzendutakua izango da 
Berdintasun Plana?

Bi norabidietan lan egin da. 
Juan zan urtian Udaletxe ba-
rrukua egin zan, bertako lan-
gilien artian zenbat gizon-
emakume daren, ze formakun-
tza dauken, ze kargu, ze jarrera 
berdintasunakiko… Eta oin he-
rrixari begira dihardugu, diag-
nostikua egitten. Herriko ba-
liabide eta zerbitzuak zelakuak 
diran, zeinek erabiltzen dittuan, 
emakumiendako zer daguan… 

Arlo desberdinetan dihar-
duen herriko emakume 
batzuekin batu zara. 
Zein dira bihar 
nagusixak?

Osasun arlua 
izan da larrixe-
na. Ez da egokitu 
egoera barrixeta-
ra eta ez dago bihar 
besteko zerbitzurik. Az-
piegitura defizitak eskaintza 
defizita be badakar, arlo hone-
tan eta kultura, kirola eta bes-
telakuetan. 

Berdintasunerako bidian, 
sensibilizaziño eta kontzien-
tziaziño lanan biharra daguala 
be argi geratu zan.

Gizonezkuengan ze aldaketa 
bihar da?

Emakumiak arlo desberdine-
tan dihardugu, baina jarraitzen 
dogu zaintza eta etxeko ardu-
rekin, lanegun amaiezina euki-
tzen. Gizonezkuak be pentsake-
ra aldaketa bat eduki bihar 
dabe, orain arte inplikatu ez di-
ran kontuetan ardurak hartze-

ko, eta emakumiak be prest egon 
biharko dira ardura horrek 

gizonezkueri lagatzeko.

Planak zein gara-
pen izango dabela 
aurrikusten dozu?

Berdintasun pla-
nak epe bat eta au-

rrekontu bat daukaz. 
Sekula gai hau landu ez 

daben herri baterako, seguras-
ki, lehenengo berdintasun plana 
aurrerapauso bat da baina le-
hen pauso bat. Plan honekin ez 
da berdintasun erreala lortuko. 
Larrixenak diran beharrizaneri 
erantzuna eman biharko jakue. 

 Elgoibar, Deba eta Mutrikuko 
Udaletan egoten zara. Soralu-
zen zergatik ez?

Udalak ez zeban zerbitzurik 
kontratatu, berdintasun tek-
nikari propiua ipini nahi zeba-
lako, baina aurrekontuak onartu 
ez ziranez, bertan behera geratu 
zan. Teknikarixakin askoz au-
rrerapen gehixago egingo lirake, 
eguneroko jarraipena egingo leu-
kelako.

Osasun 
arluan 

gabezia 
haundixa dago 

Soraluzen

(entzutekuak)))) )
Goiatz Minguez

Berdintasun Planerako teknikaria
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4 zer berri

Atentatuagatik  
kontzentrazioak
Maiatzaren 14ean ETAk hildako 
Guardia Zibila gogoratu eta aten-
tatua gaitzesteko kontzentrazio bi 
egin ziren Plaza Barrixan biharamu-
nean, ”Bakea da bidea” lelopean. 
Bata eguardiko 12etan egin zen eta 
bestea iluntzean. 

PSE-EEko Soledad del  
Bosquek eskerrak eman ditu
Udaleko zinegotzi den Soledad del 
Bosquek eskerrak eman nahi dizkio 
herriari emandako babesa eta elkar-
tasunagatik. ”Isaias Carrascoren  
hilketaren ostean, inoiz baino tele-
fono dei gehiago jaso ditut, babesa 
eskainiz”, dio Solek. 

Haurren zaintzarako lan  
eskaintza guraso elkartetik
Plaentxi Herri Ikastetxeko Guraso 
Elkarteak, Udalaren eta Ikaste-
txearen laguntzaz, haurtzaindegi 
zerbitzua eskainiko du datorren 
ikasturtetik aurrera.  Zerbitzu ho-
riek eskaintzeko langileak kontrata-
tuko dira, eskola dagoen eguneta-
rako eta eskolarik ez dagoen egune-
tarako. Euskaraz jakitea ezinbeste-
koa da eta lehentasuna egunean hiru 
txandak egiteko aukera daukatenak 
izango dute. Izena eman edo infor-
mazioa eskatzeko, Udaletxera deitu 
daiteke (943 75 30 43) eta Mikelen-
gatik galdetu.

Ileapaintzaileentzat  
eskaintza Jubilatu Etxetik
Itxaropenako ileapaindegi zerbit-
zua kontratatzeko baldintzak kale-
ratu ditu Udalak. Tituloduna izan 
beharra dago. Emakume eta gizo-
nezkoentzako zerbitzua izango da. 
Dokumentazioa jasotzeko Jubi-
latu Etxera jo behar da, 11etatik 
12:30ak bitartean eta Udaletxean 
entregatu, gaurtik hogei eguneko 
epean.

Motorzaleen 11. 
kontzentrazioa egingo da 
asteburuan

Plaentxi Motor Elkarteak 
maiatzaren 24 eta 25 egu-

nak aukeratu ditu motorzaleen 
kontzentrazioa egiteko. Zapatuan 
arratsaldeko 16:00etan izen ema-
teak egingo dira eta 18:00etan ga-
solinazko kotxe txikien erakus-
keta frontoian. 20:00etan musika 

kontzertuei hasiera 
emango zaie Plaza 
Zaharrean, eta goi-
zaldeko 3rak aldera 
arte iraungo du, So-
raluzeko Punktapie 
eta Clavooxidado eta 
Oñatiko Tribute to 
turbonegro eta Ha-
mer musika taldeen 
eskutik. Bitartean, 
21:30etan afaria eta 
gauerdian oparien 
zozketa egingo dira.

Futbol Zelaian 
akanpatu ostean, 
domekan, gosaria 

eta izen ematea egingo dira eta 
11:00etan ibilbideari ekingo 
diote. Soraluzen hasita, Berga-
ra, Oñati, Legazpi, Zumarraga, 
Azkoitia eta Elgoibar pasatuko 
dituzte, berriz Soraluzera etor-
tzeko. 14:00etan babajana eta 
opari zozketa egingo dituzte.

2007ko 
kontzentrazioan, 
Plaza Zaharrean

Paittak patioan

Gaboltzeko 5. 
atariko etxearen 

patioan paitta 
eme bat bere 

kumekin irten 
ezinda geratu da. 
Bizilagunek jaten 

eta edaten ematen 
diete eta kumeak 

handi egin eta 
hegan irten arte, 
bertan zainduko 

dituzte.
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“Jakitzetik erabiltzera” 
jardunaldiak ekainaren 14an

Soraluzeko 26 elkartetako 
ordezkariak bilduko dira 

ekainaren 14an (zapatua) Uda-
leko batzar aretoan. Euskararen 
egoeraren inguruan gogoeta egi-
tea izango da jardunaldion hel-
burua. “Jakitzetik erabiltzera” 
izenburupean, Bai Euskarari 
erabilera planean parte hartzen 
duten elkarteek, erabilera pla-
netan sartuta dauden gainerako 
elkarte eta herrien errealitatea 
ezagutu, 2008rako bakoitzak 
hartutako konpromisoak agertu 

eta etorkizunean egin daitekee-
naren inguruan berba egitea da 
asmoa. Gainera, etorkizunean 
Bai Euskarari izatetik Euskaraz 
Bai izatera pasatuko da plana eta 
hori praktikan zela gauzatu ere 
aztertuko dute.

Jardunaldiak goizeko 10:30ean 
hasiko dira eta 13:30ean amaitu, 
Kontseiluaren X. urteurreneko 
bideoarekin. Ateak irekita dau-
de parte hartu nahi duten guz-
tiendako.

2007ko ziurtagiri 
banaketa ekitaldia

5 zer berri

Haurreskolako  
matrikulazioa zabalik
Soraluzeko Haurreskolan izena 
emateko epea maiatzaren 19tik 
30era bitartean dago zabailik. Hau-
rreskolak 21 plaza eskaintzen ditu, 
zortzi 0-1 urteko gelan eta hamahi-
ru 1-2 urtekoan. Maiatzeko deialdi 
honetan irailean edo urrian hasiko 
diren haurrek eman ahal izango dute 
izena. Informazio gehiago Haurres-
kolan bertan eskura daiteke, 943 75 
13 32 telefono zenbakian.

ZERIKASIren eskaintza
www.zerikasi.com    943 74 82 71

Eibar: UEUko ikastaroak. 
Elgoibar: Uretako sorospidetza eta 
KDA Udal Kiroldegian, maiatzaren 
31tik ekainaren 7ra.
Mendaro: Dantza latinoak.
Deba: Santa Maria Eliza Ondare 
Erlijiosoa ezagutzeko kultur bisi-
taldiak ekainean eta Surf ikastaroa 
(Hastapena) ekainaren 15etik irai-
laren 15era.
Mutriku: Nautilus zentrora bisita 
eta Saturraran arteko barku irtee-
rak ekainean.
Orokorra: Erdi eta Goi mailako 
Heziketa Zikloen prematrikulak za-
balik, ekainaren 2tik 13ra.



2008-05-23 

”

“

6 euskararen arnasa

g
o

r
a

b
e

H
e

r
a

Euskara ez dago salgai
Bistan da garajea saldu nahi duela oharraren egileak. Hori egitean, 

ordea, ez du zalantzarik izan: euskara ez du salduta utzi.

Euskararendako tokirik ez
Leku honetan ez omen dago kanpoko autoendako lekurik, eta ber-

tako hizkuntzarendako ere ez itxura denez. 

Zer egin?

Ibilaldia Zorno-

tzan izango da do-

meka honetan eta 

Araba Euskaraz, 

Bastidan, ekaina-

ren 15ean.

Ibilaldia eta Araba Euskaraz

Urtean zehar ikastolen aldeko 
5 jai egun antolatzen dira. Jai 
egun eder hauetan jasotako dirua 
ikastolen egitasmoak indartu eta 
ikastola berriak sortzeko  erabil-
tzen da gero. Herri Urrats pasatu 
zen eta orain Ibilaldia eta Araba 
Euskaraz datozkigu ate joka. 
Ikastolei eta euskarari lagunduz, 
egun eder bat pasatzeko aukera 
da. Goazen!

albisteak Arrano Elkartea
Bilerak euskaraz.
Oharrak eta idatziak   

 euskaraz. 
Ordenagailuan euskarazko  

 softwarea.

 2008rako konpromisoak
Hornitzaileei fakturak  

 euskaraz bidaltzeko eskatu.
Elkarteko hizkuntza   

 irizpideak idatziz jaso.
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7 gaztiok

Karrera edo ikastaroa egin duzu? Zenbat  urterekin egin zenuen?
Olatz: Soziologiako karrera eta sexologia ikas-ketak ditut,19 urterekin hasi nintzen. 

Zenbat urte iraun zuten ikastaro  edo ikasketa horiek?
Olatz: Karrerak bost urte eta sexologiako ikas-ketak 4 urte.
 

Zerk bultzatu zintuen ikasketa horiek egitera?Olatz: Karrera egiten nengoen bitartean sexolo-giako ikastaroak eduki genituen eta interesgarria iruditu zitzaidan.
 

Hasiera batean jendearen aurrean  hitz egiteak lotsa ematen zizun?Olatz: Bai, hasiera batean lotsa gehiago ematea normala da. Baina gutxinaka ohitura hartzea ona dela pentsatzen dut.
 

Zenbat urte daramazu horrelako  ikastaroak ematen?
Olatz: 8 urte.
 

Zein adinetako jendearekin egoten zara  gusturago? Zergatik?
Olatz: 16 urteko jendearekin, zuen adineko gaz-teekin. Lan egiteko helduak muga asko ipintzen dituzte beraien gauzei buruz hitz egiteko, eta arlo hauetan konfidantza gehiago eduki behar da. 

Diru asko irabazten da?
Olatz: Bizitza normal bat eramateko, nahikoa. 

Zer da gehien gustatzen zaizuna sexologian?Olatz: Gazteekiko lana, hezkuntza eta aholku-laritza.
 
Gustura sentitu al zara gure ikastetxean?Olatz: Bai, asko.

Zulotik 
begira

 
Etxean sexuari buruzko informazio gehia-go eman behar dela pentsatzen duzu?Olatz: Nik uste dut informazioa badagoela baina gero informazio hori erabiltzen ez daki-gula.

 Horrelako ikastaro gehiago jasotzea  komenigarria dela pentsatzen duzu?Olatz: Bai, baina luzeagoak izan beharko li-ratekeela uste dut. Egun gutxi dira informazio askorako.
 

Asko ikasi duzu zuk urte hauetan?Olatz: Bai, asko. Nire bizitzako egun guztie-tan zerbait ikasten dut. 
 

Eskerrikasko Olatz zure harretarengatik.Gure iritziz horrelako tailerrak oso ondo daude. Sexuari buruzko ditugun duda asko argitzea eta gure gorputza hobeto ezagut-zea lortzen dutelako. Horrek gure bizit-za sexualean arazorik ez edukitzen eta naturaltasunez jokatzen laguntzen gaitu. Gainera, jendearen aurrean hitz egiten eta gure pentsamenduak beldur gabe espre-satzen ikasten dugu eta, horrela, pertsona irekiago eta seguruagoa izatea lortu. 

Egileak: Maite Dominguez, Ane Laderas,  Ane Kintanilla, Maider Garcia eta Nerea Garcia.

Olatz, sexologiako aditua, 
elkarrizketatu genuen. Gure eskolara etorri zenean, 

astebeteko ikastaro bat emateko, momentua aprobetxatu 

eta galdera batzuk egin genizkion.

GaZTiOk
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Lasta-azauak
Eskola-igesi

Soraluzeko adineko jendea elkarri-
zketatu eta euren euskara eta 

bizipenak jasotzea eta herritarren 
artean zabaltzea da Ahotsak 
proiektuaren helburua. 2002 ur-
tean Soraluzeko Udalak beka 
bat eskaini zuen adinekoei elka-
rrizketak egin eta ahozko ondarea 

batzeko. Orduan jasota dauden 
grabazioen erdiak egin ziren, audio 
formatoan, Egoitz Unamuno eta Jon Ba-
sauri elkarrizketatzaileek eginak. 2004ean 
Badihardugu Euskara Elkarteak eta Sora-
luzeko Udalak lehenengo hitzarmena sina-

tu zuten, 2004-2005erak lanak eta aurrekon-
tuak zehaztuz. 2006an hitzarmena berritu zen 

eta 2007an aurkezpena prestatzeari ekin zioten.
Lan horren emaitza dira audioan zein bideoan 

jasota dauden 37 hizlari soraluzetarren kontaki-
zunak. 53 zintatan, 453 pasarte sailkatu dira, hiz-
laria eta gaiaren arabera.  Ume eta eskola sasoiak, 
baserriko bizimodua, Gerra Zibileko bizipenak, 
herriko jaiak eta ospakizunak, erlijioa, ofizioak 
eta beste askori buruz berba egiten dute hizla-
riek. Guztiak interneteko Ahotsak.com webgu-
nean daude, Soraluzeri eskainitako atalean. 

Bukaerarik gabeko lana
Egindako elkarrizketa denak gordeta dauden 

arren, pasarte guztiak ez daude interneten en-
tzungai, ezta transkribatuta ere. Batetik, webgu-
neak proiektuan parte hartzeko aukera ematen 

du: transkribatu gabe dauden pasarteak en-
tzun eta bertan esaten dena idazten lagun 
daiteke. Bestetik, 37 hizlarira mugatu gabe, 
elkarrizketak egiten jarraitu nahi du Ba-
diharduguk. 

Aurkezpena Euskal Jaietan
Ekainaren 11an egingo da “Soraluzeko eus-

kara eta ahozko ondarea” proiektuaren aurkezpe-
na, iluntzeko 19:00etan Udaletxeko Saio Aretoan. 
Bertan Aintzane Agirrebeña Badiharduguko ar-
duradunetako bat izango da orain artean egin-
dakoaren berri emateko.

Euskal Herri osoko ondarea helburu
Soraluzekoarekin batera, Euskal Herriko ahozko 

ondarea eta herri hizkerak katalogatu eta heda-

Hizkuntza aldatu egiten da denboran eta espazioan. Esate baterako, euskara ez da berdina 
inguruko herrietan eta Soraluzen; ezta duela 50 urte eta gaur egun ere. Ahotsak proiektuak 
plazentziar adinekoek gorde duten garai bateko hizkera batu eta ezagutzera eman du.

Soraluzeko euskara
eta ahozko ondarea

 

Badihardugu 
Euskara elkartea 
da proiektuaren 

arduraduna

Gerrako 
bizipenak, 

umetako kontuak, 
baserriko bizi- 

modua… kontatzen 
dituzte hizlariek

Ekainaren 
11an egingo 
da lanaren 
aurkezpena

tzea da Badiharduguren helburu na-
gusia. Elkarteekin, ikerlariekin eta 

Udalekin hitzarmenak lortu di-
tuzte. 2012. urterako euskal he-
rri guztietako lekukotasunak  
Ahotsak.com webgunean izatea 
nahi du Badiharduguk.

1.  Alberdi Egaña, Moises ..............................(1941)
2.  Aranberri Laskurain, Margarita ............. (1914)
3. Aranberri Laskurain, Natividad .............. (1915)
4. Aranzamendi Uriarte, Miren ................... (1922)
5. Argarate, Gregori .....................................(1916)
6. Aristi Artolazabal, Jaime ........................ (1939)
7. Arizaga Larreategi, Juan ......................... (1927)
8. Ariznabarreta Oregi, Marisol .................. (1945)
9. Bandaormaetxea Barrenetxea, Julian .... (1924)
10. Eguren Larreategi, Miren ....................... (1928)
11. Elizburu Gorrotxategi, Sebastian ............(1919)
12. Ezenarro Alberdi, Gerardo ...................... (1908)
13. Ezenarro Alberdi, Jaio ..............................(1919)
14. Gabilondo Agirrebeña, Miren .................. (1918)
15. Iñurrieta Goikoetxea, Iñaki .................... (1918)
16. Iñurrieta Goikoetxea, Nikanor ................ (1920)
17. Iñurrieta Goikoetxea, Xabier .................. (1932)
18. Iraola Larrañaga, Pastora .......................(1916)
19. Larrañaga Arraskaeta, Margarita .......... (1903)
20. Larrañaga Muguruza, Felix ..................... (1925)
21. Larreategi Jauregi, Juan Carlos ............. (1933)
22. Larreategi Maiztegi, Jose Mari............... (1923)
23. Laskurain Lizarralde, Pedro ................... (1912)
24. Lete Onaindia, Moises ..............................(1916)
25. Loiola Txurruka, Miren ........................... (1934)
26. Maiztegi Gallastegi, Esteban .................. (1925)
27. Maiztegi Gallastegi, Jesusa .................... (1927)
28. Maiztegi Unzueta, Bernardo ................... (1917)
29. Oregi Oregi “Zabale”, Antonio ............... (1926)
30. Osa Alberdi, Maria Jesus ......................... (1940)
31. Osa Alberdi, Miren ................................... (1934)
32. Txurruka Maiora, Enrique ....................... (1917)
33. Unamuno Gorrotxategi, Jose Luis .......... (1928)
34. Urizar Murua, Maria .................................(1919)
35. Zabaleta Mantxola, Patxi ....................... (1925)
36. Zangitu, Alfonso ...................................... (1912)
37. Zubizarreta Ormaetxea, Martina ............ (1921)

37 HIZLARI

Eskua txanbututa Ez najuan asko
esango!Leku edarrian gabizik!hodia

Graziak!
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Ur-agorra

Mandarra
Abutsa

Oiñeztarrixak jo 
Ganajatekuak egin

harpasuak
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Intxorpia

9 erreportaia

Nikanor 
Iñurrieta Goikoetxea

Gernikako bonbardaketa

“Ta Gernikan zentro-zentruan nenguan ni lagu-
nekin. Zerbezia-edo etorri zuan orduan. Zerbezia 
etorri zala ta “joño!” kaña bana hartu ta hantxe 
jarri mahaixan ta... “Café Norte” edo zuan, oso 
leku politta. Kanpuan mahaixan jarritta, ta... 
abioia, inspekziñokua edo. Ta joten juen kanpaiak-
eta joten jittuen ta... ohittu ein giñuazen! Ez juen 
botatzen bonbarikan be, ta gu ezta mobidu be ez. 
Baiña, horraittiokan, hurrengo beste bat etorri 
zuan ta “daunba!”. Aiba dios! Lehelengo bonbia! 
Orduaintxe hasi giñuazen mobitzen. Gero, honek, 
zerak, junkerrak, [juan zittuan] abioi garauak kar-
gau-kargau indda bonbaz. Etortzen zittuan “por 
oleadas” esaten dana. Mordua, e! “Caza”-k aurre-
tikan ta hurrengo atzetikan “caza”-k berriro. Ha-
rek botatzen, hasi zittuan bonbak botatzen, ta gu 
pixkaka-pixkaka... Hemen plaza zaharrian egotia 
moduan genguazen, ezta? edo Gilaneko labadero 
gain inguruan izatia moduan. Ta hasi giñuazen 
pixkaka-pixkaka txaratik igotzia moduan. Han 
Lumo edo herri zera, txiki bat. Ta haintxe, lau-gai-
ñian. Ta parian zianian ta bonbaren bat “ffiii” so-
matzen genduanian geratu ta expulsatzen ebanian 
urten berriro ta lau-gaiñian, [aber], igo genduan 
San Marzialera igotzia moduan jeuan. Ta han, ar-
bola baten azpixan, lagun bat zuan gernikarra ne-
rekin --oso lagun maittia najuan, gaiñera, ta... Hil 
zuan haura be aspaldi--, etzanda jarri tripaz be-
hera ta ikusi genduan bonbardeo guztia zeretikan 
herrixa ikusten dan moduan, e! San Marzialdikan. 
Nik ikusi najuan bonbardeua ixa lehelengo bonbe-
tatikan, e!” 

Natividad 
Aranberri Laskurain 

Gerra osteko gabeziak

“Gero e, irin pixkat jiratzeko be garixakin ha-
men ez euan inguruan errotarik. Errotia baeuan 
baiña zerrauta: legiak eren halaxe-ta, ez dakit zer.  
Osintxura juan bihar izaten zan iriña ekartera. 
Eta juaten zan, ba, Osuma azpittik, Agarre-beis-
teittik, Gantxeitxoko goittik zihar astuak hartu, 
ta Osintxura. 

Juan giñan hamar t’erdietan Juli ta bixok etxera 
eta amak eitten deusku eze: “Ai, ez jaukanau iri-
ñik be ezer eitteko. Talo batzuk eitteko iriñik be 
ez jakanau ta... Horretxek gari-zorro bixok ihota 
bageunkanaz sikiera” esan euskun amak. Ta Juli ta 
bixok: “Geu juango gara. Bigar ordubixetan zelan 
juan bihar dogun biharrera, ba... bihar goizian lo 
eitteko geu juango gara”. 
Ze, gabian juan ziñan?

- Gabian, gabian. Bagoiaz Agarre-beisteittik ha-
rutz eta han baso baten, holan, argi txiki bat. Ene, 
ba! Linternia edo... “Zein ete da? Zein ete da?”. 
Baiña juan ein bihar, haraiño juan ezkero astuo-
kin, juan ein bihar...
Buelta ezin ein berriro...

- Ezin buelta ein. Juan giñan, allegau giñan eta... 
ipurtargixa. Mamorro txiki batek ipurdixan ar-
gixa eukitzen dau... Ipurtargixa! Haura ikusi gi-
ñuanian pozik, “Ene, ipurtargixa!”. Gero, bi asto 
eren, asto gaztetxo bat eta zaharra zelai baten eta 
Julik eitten dosta eze: “Nati, honetxek astuok gai-
ñian jarteko hartu ein bihar jittunau guk”. “Bueno, 
ni zaharran gaiñian e?” esan notsan. Juli gaztian 
gaiñian. Juaten jakon gaztia...
Saltoka?

- Saltoka...! Ni zaharran gaiñian... Aspertu gi-
ñanian laga genduzen nunbaitten astuok eta... 
hala! Ene! Zenbat holako ibili, zenbat holako ibi-
li eindakuak gara gu. Baiña irin pixkat jiratzeko 
be holaxe ibili bihar zan, holaxe ibilli bihar zan. 
Holaxe ba.”

PASARTEAK

Kokoz beteta

ian gabizik!

tulia

Irittia

ukatx
Txanala
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Ganajatekuak egin
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UgaraxoAlbistea

ZOMORRO
BILA 

PLAENTXI 
INGURUAN

raxo
uga

Udaberria iritsi dela eta gure eskola inguruko baserrietatik (Zeleta, Bozkoiti eta Iriarte)  
ibilalditxo bat eginez,  zomorro bila aritu ginen lau urtekoak: Barraskiloak , kakalardoak, 

zomorro gorria, zizareak, bareak, armiarma, zirauna, e.a.  Hemen iruditan azaltzen dira 
horietako batzuk...
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ndez, 12 urte

Iosu Gil, 11 urte

Maialen Vila, 11 urte

Zu zelakua izango zara urte batzuk barru?

Herri haundixagua 
izango da. Kiroldegixa 
eta zinia konpondu 
egingo dittue eta zentro 
komerzial bat egotia 
gustatuko litzaidake. 
Nik fisioterapeuta edo 
kiropraktika ikasiko dot 
eta Soraluzen biziko 
naiz.

Futbol zelaixa barrittuta 
egongo da, tenis pista eta 
rugby zelaixak eta zentro 
komertzial bat. Ni pistinia 
daukan apartamentu baten 
biziko naiz nere lagunekin 
eta nere herrixan, 
Soraluzen.

Berrixagua imajinatzen 
dot. Etxe zaharren ordez, 

zentro komertziala 
egongo da eta kiroldegi 
gainian parkia. Ikastera 
kanpora juaten banaiz, 

han biziko naiz, eta 
ileapaintzailia izango 

naiz.

Erreka garbixa, 
maskota denda bat 

eta zoo bat, eta zinia 
konponduta egotia 

nahi neuke. Futbolistia 
izatia da nik nahi 

dotena baina nire aittan 
moduan, makinak 

egitten imajinatzen dot 
nere burua.

Hizki zopa

Zela imajinatzen dozu etorkizuneko Soraluze?

txiki

- Idazteko erabiltzen dugun tresna. 
- Fruitu berde bat. 
- Arbelan idazteko tresna. 
- Pertsona batzuk ikusteko  
  erabiltzen dutena. 
- Grafitoz egindako tresna. 
- Hitzen esanahia aurkitzeko tokia. 
- Ateak irekitzeko erabiltzen den tresna. 
- Irakasten duten pertsonak. 
- Mikel izeneko Realeko jokalari bat. 
- Esaldi bat osatzeko beharrezkoak  
  diren elementuak.
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zer iristen dotsazu?

Ekainaren 7an Erromeria egingo da Ezozin, Euskal Jaiak direla eta. Lehengo sasoietan 
herrian eta inguruetan askotan egiten ziren eta bertan batzen ziren gazteak dantzara.

Erromerixa zalia zara?

12 kale inkesta

oiHana Mendizabal
Administrarixa

iñaki gabilondo
Elektrizistia

alex alberdi
Langabetua

Marisa ezenarro
Irakaslia

Sasoi baten bai. Oin 
zahartu egin gara 

eta. Agarrauan eta sueltuan 
egitten genduan, baina aga-
rrauan gustorago. Ligatu be 
egitten genduan, hamarreko 
bi edo. Gogorrak ginan or-
duan.

Bai, asko gustatzen jata. 
Penia da gutxi egoten 

dirala gaur egunian. Ezozi-
ra gustora juango naiz, ba- 
sarrittarrez jantzitta. Gai-
nera Larrain Dantzako 
ikastaruan dihardut eta 
bertan be egingo dogu.

Ez, ez jata bape gusta-
tzen, eta gaztiagotan 

be antzera; ez naiz oso zalia 
izan. Ezoziko erromerixiaz 
ez nekixan ezer eta ez dakit 
juango naizen be. Egunan 
arabera.

Nire garaixan bai. An-
tzina juaten ginuna-

zen erromerixetara asko, 
baina urtien poderioz, alde 
batera laga genduzen. Suel-
tuan gustorago egitten gen-
duan; ikasi be egin gendu-
zen, euskal dantzak eta.

k
o

M
ik
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a

Neskatan egin juat!!Erromeria...
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13 kultura

Musika eskolan   
matrikulazioa zabalik

Matrikulazio kanpainaren barruan, 
eguaztenean Musika Eskolako txi-
kienek auditorio bat eskaini zuten, 
irakasleekin batera, gurasoen au-
rrean. Musika tailerra eta lengoaia 
musikaleko ikasleek parte hartu 
zuten. Matrikulazio epea zabalik 
egongo da ekainaren 20a bitar-
tean.

Plazatik Gaztetxera  
bertso txapelketa 

Bertsolari gazteei plaza berriak 
eskaini eta bide batez gaztetxeen 
arteko loturak sendotzeko, Plaza-
tik Gaztetxera bertsolari gazteen 
VII. Txapelketaren 3. kanporaketa 
egingo da gaur Gaztetxean. Afa-
ria 21:00etan hasiko da eta saioa 
22:30etan. Bertsolarien artean, 
Jone Uria, Ander Elortegi, Mikel 
Artola, Aitor “Toko”, Andere 
Arriolabengoa eta Eneko Bere-
txinaga soraluzetarra izango dira. 
Finala maiatzaren 31an jokatuko 
da Mutrikuko Gaztetxean.

Erromeria eguna egingo da 
Ezozin Euskal Jaien barruan

Jaietako egitarauaren 
azalerako kartel lehiaketa

Ekainaren 7a Erromeria 
eguna izango da Soralu-

zen. Goizeko 11etan salda eta 
txorixoa banatuko dira Plaza Ba-
rrixan eta ondoren txistulari eta 
trikitilariekin kalejiran Ezozira 
igoko dira. Ordu biak bitartean, 
erromeriarekin dantzatu eta La-
rrain dantza eta lapurdiko dan-
tzari xelebreen ikuskizunaren 
txanda izango da. Arratsaldean, 
Tapia eta Leturiarekin ilundu 
arteko erromeria egingo da, La-
rrain dantza herrikoia eta dan-
tzarien ikuskizuna tarteko. 

Bazkaria etxetik
Bakoitzak bere bazkaria era-

man beharko du eta bertan ma-
haiak eta aulkiak prest egongo 
dira. Lekua gordetzeko, Iratxo 
goxodendan eta tabernetan ize-
na eman behar da. Antolatzaileek 
basarritarrez janzteko gonbitea 
luzatu dute.

2008ko jaietako egitarauak 
izango duen azala aukeratzeko 
lehiaketa antolatu du Udaleko 
Kultura Batzordeak. Arauen ar-
tean, pertsona irudiak marraztuz 
gero, gizon-emakumeen kopurua 
orekatua izan beharko da. Lanak 
aurkezteko epea ekainaren 20an, 
eguardiko ordu bietan bukatuko 
da. 300 euroko saria jasoko du ira-
bazleak, eta 100 eurko akzesita 
eman dezake epaimahaiak. Sari 
banaketa uztailaren 11an egingo 
da, erakusketaren ostean. Zehaz-
tasun gehiagorako, Plaentxia.

Hitzaldia eta  
umeentzako jolasak
Ekainaren 1ean XVIII. Haurren 

Euskal Jaia egingo da, domekan. 
Inguruko herrietatik dantzari 
gazteak etorriko dira eta egun 
osoan zehar herriko dantzari 
txikiekin kaleak alaituko dituz-
te. Ekainaren 5ean Jon Maiak 
“Apaizac Hobeto” espedizioari 
buruz berba egingo du. Ekaina-
ren 6an, haurrentzako arrantzale 
jolasak antolatu dituzte iluntze-
rako. Ekainaren 11an Ahotsak 
proiektuaren aurkezpenarekin 
itxiko dira Euskal Jaiak.

com-en kontsultatu edo Udale-
txera jo.

2007ko jaietako 
egitarauaren azala.
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14 kirola

EMAITZAK

pilota 
Titín III - Laskurain 16
Xala - Goñi III 22

Titín III - Pascual 22
Galarza V -  Laskurain 12

Titín III - Eulate 14
Mtz de Irujo - Laskurain 22
 
Futbola

Mutriku 6 – Sora 1  (Erreg)

AGENDA

pilota

Astelehena 26, 16:30ean
Tolosan
Xala – Eulate  
MTZ de Irujo - Laskurain

Udaberri bukaeran, BTT 
zentroa irekiko dute De-

babarrenean,  Gipuzkoako lehe-

nengoa eta EAEko hirugarrena 
izango dena. Zentroaren harrera 
gunea Elgoibarko Mintxeta Ki-

rolgunean kokatuko 
da. 397,70 km izango 
dira guztira, zailta-
sun maila askotako 16 
ibilbidetan banatuak, 
eta horietariko bat Ka-
rakate eta Irukurutze-
ta arteko gainetik pa-
satuko da. 

Euskadiko BTT Zen-
troen Sarearen web-
gunean, www.euska-
dibttzentroak.com  
webgunean, txirrin-
dularientzako ibilbi-
deen, aktibitateen eta 
GPS erreferentzien 
informazioa eskainiko 
da.

Mendigaina zeharkatuko du 
BTT zirkuituak

Sora bigarren 
mailara jeitsi da

Pilota txapelketa 
umeentzat

Soraluze Futbol taldeko erre-
gionalak bigarren mailan joka-
tuko du datorren denboraldian, 
sailkapenean azkenaurreko pos-
tuan geratu da eta.

Asteburu honetan umeen pilo-
ta txapelketa hasiko da Soraluze-
ko kiroldegian, goizeko 10etatik 
13ak bitartean. 32 umek eman 
dute izena eta bi kanporaketa 
jokatu ostean, maiatzaren 24 eta 
31an, ekainaren 7an izango dute 
finala.
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15 zerbitzuak

Garazi Prieto Fernandez
Maiatzan 13an jaixua
Ongi etorri, politta!
Etxekuen partez.

Idoia eta Uxue
7. urtebetetzea
muxu asko eta ez segi 
sorginak izaten!

Naroa Ros Gil
Maiatzan 18xan 2 urte
Zorionak txiki!
Etxekoen partez.

Lara Ballesteros
Maiatzan 30ian 10 urte
Zorionak guapa!
Etxekuen partez.

Ane Larreategi
Ekainan 2xan 25 urte
Zorionak politta!
Erromerixa egunian 
ospatuko jonau!

zorion agurrak

Marisa Tornos
maiatzan 14an
Urtian urtian guapiago  
zare! Karlos zure anai  
eta aita-puntakoaren  
partez.

Enara Oñederra Rascon
Maiatzan 31an 18 urte
Zorionak Enara!!! 
Oin arte bezain alai eta 
jator izaten jarraittu.
Etxekuen partez.

Mariasun Garzia eta 
Mila Garzia
Maiatzan 23 eta 24an urte 
bakan batzuk
Zorionak Amameri! 
Oier, Eneko, Amuitz eta 
Garaziren partez.

Nagore Caballero Mendizabal
Maiatzan 30ian urtebete
Zorionak etxeko txikienari!
Muxu handi bat, familia guztia  
eta bereziki Jonen partez.

Jon Lopez
Maiatzan 20xan 3 urte
Zorionak eta muxu handi bat 
familiaren partetik!

leHiaketa
Zein izan zan Marcelina Arluziaga?

1- Bailarako tradizio eta historiaren ikerlari eta idazlia
2- Dantzari ospetsua
3- Tren estazioko zaindaria

Saria:
Euskal Tonbolako 30 boleto

aurreko aleko erantzuna

Irabazlea: Angelita Pia

Gayarre Zinema…
1927 urtian eraiki zan, Gabolatz kalian hasieran ze-
ren ortuetako baten. Zine mutua emoten zebenian 
pianola batek doinuak joten zittuan. 1972 urtera 
arte zinia, antzerkixak eta musika jaialdixak egi-
tten ziran.

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

hildakoak

jaiotakoak

ItzIar BolumBuru arrIeta

GarazI PrIeto Fernandez

Udako Euskal Unibertsitatea

Bertsolaritza, Emakumea eta inmigrazioa, Li-
nux sistema, Energia, Berriztagarriak, Ipuin-
kontalaritza, Bitartekaritza gazteekin, Soziolo-
gia, Biodantza, Antzerkilaritza, Gorputz adiera-
zpena eta beste asko! Soraluzeko Udalak diru-
laguntzak ematen ditu.
Informazioa eta matrikulazioa: www.ueu.org
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argazki zaHarra

Ezoziko ErromErixia 1913an

16 harpasuak

It
ur

ri
a:

 A
. A

ri
za

ga

Ezoziko jaixetan erromerixia egitten zan 
eta han batzen ziran gaztiak alkarrekin 

dantzan egittera. Mutilak txapela, txaketia eta 
fraga elegantiak jantzitta; neskak, orkatilarai-
noko gona luziak, alkondaria eta ilia batuta. 
Danak abarketa zurixekin. 

Soltian dihardue dantzan argazkixan, alka-
rri heldu bare. Goikaldian, bikoterik bare edo 
dantzarako gogorik bare geratzen ziranak ageri 
dira, dantzarixeri begira.

ItzIar BolumBuru arrIeta

2008ko maIatzaren 16an hIl zen  
48 urte zItuela.

GoIan BeGo

Dorleta BegIl Perez

BIGarren urteurrena

Argi bat itzali da
hemen lurrean
berri bat piztu da,
han, zeru ederrean.
Beti jarraituko duzu
gure bihotzean.

Ez agurrik, Ez adiorik.
Gero arte baizik.

Bi urte zure irrifarre gabe, baina 
egunero gure bihotzean zaude.

Etxekuak.


