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Euskaraz bizi 
nahi dugunon
herrira!
Al pueblo de los 
que queremos  
vivir en euskera!

korrika

VICENTE VAQUERIZO

Hemen bizi bazara derrigorra 
ikastia, inguruakin egoteko nahixa, 
integratzeko gogua bihar da ta ez 
jatan ezer kostau. Jardunian ikasi 
neban euskaraz, plaentxiako estiluan 
(plaentxieraz).

OLATZ GARRO ARRANZ

Euskaraz egiten zuen kuadrila 
batekin hasi nintzenean sentitu nuen 
ikasteko beharra. Euskaraz ikastia 
aberastasuna eta errespetua da, 
pertsonala zein kolektiboa.

 

MARIA JOSE ARMENGOL

Duela bi urte etorri nintzen Huesca-
tik eta EPAn hasi nintzen euskara 
ikasten. Gustora nago baina zaila da. 
Gutxienez oinarrizko gauzak ezagutu 
nahi ditut.

NORA MOUJANE

Bereberez eta frantsesez badakit eta 
eskolako andereñuak animatu nin-
duen ikastera.  Istitutuan eta lagune-
kin praktikatuz ikasi dot. Neretako 
oso baliagarrixa izan da  euskeraz 
ikastia. 

KorriKa Soraluzen
EGITARAUA

“Euskararen mundurako bidaia”.•	
Dokumentala eta mahai ingurua.

“Viaje hacia el mundo del euske-
ra”. Documental y mesa redonda.

MARTXOAren 17an, asteartea. 
Kiroldegiko erakusketa gelan.

17 de MARZO, martes. Sala de 
exposiciones del Polideportivo.

Di Bai ! Bertso afaria •	 (Itzulpe-
narekin). Cena de versos Di bai!  
(Con traducción).

MARTXOAREN 26an, osteguna. 
19:30ean Ibai Eder elkartean.

26 de MARZO, jueves. Sociedad 
Ibai Eder a las 19:30.

*Egiatarau osoa Kulturan.

Antolatzailea:
SoraluzeKo KorriKa Batzordea.                   HerriKo HainBat elKarteren laguntzareKin.

Euskararen mundura bidaiatu dutenak...
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Kaixo Mikel:
Guztien lanekin dirua irabazi eta 

azkeneko 15 urteotan majo aberastu eta gero, 
orain dirurik ez dutela-eta, gobernuari diru 
eske ikusten gabiltza enpresari asko. Baina 
hori ez da larriena; diru eske ibiltzeaz gainera, 
EREak egiten dabiltza gehienak, eta 
askok EREak bukatu ostean, ez dute 
lehengora bueltatzeko asmorik. Hau 
da, ez dute asmorik fabrikan ibili 
diren langile guztiak berriro ere 
hartzeko.

 Bueno, Mikel; jakingo duzu zeren gainean 
nabilen, ezta? Bai ba: krisi madarikatua! 
Enpresarien kasua aipatu dut, plazentziar as-
koren etorkizuna dagoelako haien esku. Baina 
horrek ez du esan nahi gertu-gertuan ez du-
tela beste inor; hortxe daude-eta banketxeak, 
enpresariekin eskutik.

 Zeinek uka ditzake banketxeek 
izandako izugarrizko aberasta-
sunak, euren ahotik entzun dugu-
eta urtero esaten zenbat handitu di-
tuzten honako banketxe honen edo 
beste haren irabaziak. Baina horiei 
ere, derepente, irabazitako guztia 
ebaporatu zaiela dirudi. Horiek ere diru eske. 
Eta okerrago: norbere diru bila joan diren be-
zeroei dirua ukatzen. Begira bestela Santan-
derren Banif horrekin zer gertatu den.   

 Eta guztiaren erdian gaude beste guztiok 
kaka eginda, zer etorriko den beldurrez. Ho-
nez gero, munduko agintariak konturatuko zi-
ren ba sistema kapitalistak porrot egin duela, 
ezta? Aldatu egin behar, ala? Edo ez dago ha-
lakoetarako interesik?

Aldatu egin 
behar, ala?

Ubane Madera

Bizitzeko modu 
justuago bat 

eraiki dezagun

Mikel Santiago

“Dagoen artean, faltarik ez!”
Gotzon Garate, atsotitzak

Goguan hartzeko

1 ataiko berbak

KapitalismoaK porrot, orain zer?

Aupa Ubane.
Sakonera handietan sartuta zatoz 

oraingoan, kapitalismoa, krisia, sistemaren 
porrota…eta honen aurrean zer?

Bizi dugun sistema hau aspalditik dago kri-
sian, hasiera-hasieratik esango nuke nik. Sis-

tema bat ez da ona ahulenak bazter- 
tzen baditu, goseak hiltzen direnen 
aurrean begiak ixten baditu, mun-
duko baliabideak urriak izanik neu-
rririk gabe aberastearen aurrean 
“merkatuaren askatasuna” besterik 

aldarrikatzen ez badu eta gizartearen ongi-
zatea bilatu beharrean bakoitzak bere burua 
salbatu behar duela sustatzen badu. 

Honetaz guztiaz, ordea, ez gara jabetu gure 
burua arriskuan ikusi dugun arte. Orain bai, 
orain KRISIA dator. EREak, presa, kezka, ka-
pitalismoa zalantzan jartzen dugu… eta orain 

arte zer egin dugu? Sistema honen 
ondorio txarrak beste batzuek pai-
ratu dituztenean beste alde batera 
begiratu dugu eta gure bizimodu 
maila hobetzeari begira bizi izan 
gara.

Agintariek nekez egingo dute al-
daketarako ezer herritarrok bizitzeko moduz 
aldatu nahi ez badugu. Guk geuk aldatu be-
harra daukagu eta horrekin batera gizartean 
PARTE HARTU behar dugu, guztion artean 
bultza eginez gauzak alda daitezen.

Bolada txarra tokatu zaigu orain. Herritar 
asko EREak jota daude eta beste asko langa-
bezian. Niri ere etorri zait nire ERE partikula-
rra. Horregatik inoiz baino garrantzitsuagoa 
da guztiok mobilizatzea, aurreko sistema bere 
horretara bueltatzeko neurrien alde egin be-
harrean, bizitzeko modu justuago bat eraiki 
dezagun.

MIKEL SANTIAGOUBANE MADERA
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2 zeuk esan 3 fiua

Gaurkuan zuengana zu-
zentzen naiz, soraluzetar 
homofobo deklaratu eta 
ez deklaratuak. Kalian 
entzundako azken as-
takerixia: “zerbaitx egin 
biharko dogu, Soraluze 
lesbianaz betetzen dabil 
eta”. Uf, zelako arris-
kutsua! Zeinentzat izan 
leike hau mehatxu bat? 
Zer nahi da esatia “zer-
baitx egin biharko dogu” 
horrek? Zeineri ardura 
jako nere bizitza priba-
tua? Gaur ze bazkaldu 
doten edo zeinekin ohe-
ratzen naizen? Eta zein 
maitte doten? Galdera 
larregi zuen buru sin-
plientzat. Zuen bizitza 
grisa pizteko bandera 
gay-ko kolore bakoitza 
eskaintzen dotsuet. Zer-
baitx egin biharko dogu 
bai, zuen gaixotasuna 
herrittik ez zabaltzeko.  

GORA SEXU ASKEA 
ETA GORA NORBERA-
REN INTIMITATEA!

bittartetik

Olatz Sebal

Homofogo deklaratu eta ez 
deklaratutakoentzat

Asko eta asko dira, arrazoi ez-
berdinengaittik, bere jaiote-

rria utzi eta Euskal Herrira etorri 
diranak. Batzuk euskeraz ikaste-
ko bidea egin dute. Horietako bat 
da Lola Sanchez. 57 urte dittu eta 
jaiotzez Valentziakua da, Bonre-
pas herrikua.

Oin dala zenbat urte etorri 
zinan Soraluzera bizitzera? 
Zergaittik? 

33 urte beteko dira urtarri-
lian, Soraluzera bizitzera etorri 
nintzanetik. Nere gizona Valen-
tzian ezagutu neban baina sora-
luzekua da eta hemengo lantegi 
baten egitten zeban lan. Bere 
lanagaittik etorri ginan.

Noiz, non eta nola hasi  
zinan euskaraz ikasten  
eta zegaittik? 

Nik AEK euskaltegixan eman 
nittuan lehenengo urratsak. So-
raluzen bizitzen geratzekuak gi-
nan eta euskara bihartuta baino 
nere kabus, poliki-poliki ikas-
tia nahi neban. AEK eta gero, 
irakasle izateko oposaketak egin 
nittuan eta orduan hizkuntza-
eskakizunak bete bihar izan 
nittuan. Lehenengo Donostian, 
gero Gasteizen eta azkenik, 10 
urte pasatu ostian, EGA atera-
tzia lortu  neban. 

Zuk balentzianoz be  
badakizu. Horrek eraginik 
izan zeban? 

Nere ustez bai. Elebiduna iza-
tiak, beste hizkuntza batzuk 
ikasteko burua zabalik izatia 
ahalbidetzen dao.

Ze zailttasun azpimarratuko 
zenduke euskaraz ikasteko 
egin biharreko bidaia  
horretan?

Neretzat aditzak ikastia da zai-
lena. Valentzianuak eta euska-
rak ez dake zerikusirik eta honek 
euskaraz ikasteko goguak piz-
tu zostan. Txipa aldatu eta 
egin bihar dot! pentsa-
tzen neban. 

Euskara ikasi  
izanak merezi  
dabela uste dozu?

Bai, dudarik gabe! berriz 
egin bihar izango baneban, 
egingo neban! Euskaraz jakitiak, 
herremanak landu eta indar- 
tzen lagundu dosta eta nere ingu-
rukuekin euskaraz komunikatzia 
eta esaten dabena ulertzia plazer 
bat da!

Ze iritzi dakazu Korrikan  
inguruan?

Oso ekintza politta dala pen-
tsatzen dot, euskerian alde egi-
tten dan edozer txalotu egin bihar 
dogula uste dot, batez be, hizkun-
tza zaindu eta bultzatu egin bihar 
dalako.

Hizkuntza 

zaindu eta 

bultzatu egin 

behar da

(entzuteKuaK)))) )
lola sanchez  

Euskaraz ikasi zuen Valentziatik etorrita
2009ko Udal aurrekontuari dagokionez, 

Soraluzeko EAJ/PNV Udal taldeak 6 
EMENDAKIN aurkeztu zituen:

1.- Erregetxeko lur azpiaren salmenta burutu 
aparkalekuak egiteko. Salmenta honetatik ateratako 
diru kopuaruarekin (300.000 €) Udalerrian Egune-
ko Zentrua egiteko proiektua martxan jarri. (EZ DA 
ONARTU)

Alkateak, hauteskunde kanpainan adierazi zuen 
APARKALEKU PUBLIKOAK egingo zituela. Bete 
dezala herritarrei emandako hitza!

2. Kiroldegiko gaina amaitzeko (60.000 €) partida 
bat zehaztu. Gaztelekua, kafetegia eta umeentzako 
jolasak ipintzeko.

Onartu den bakarra 2009ko aurrekontuetan 5.699 
€tako partida bat izan da proiektua egiteko. Beste-
rik ez.

3. Plaza Zaharraren urbanizazioa exekutatzeko 
250.000 €tako partida bat zehaztu.

Onartu den bakarra 2009ko aurrekontuetan 10.000 
€ tako partida bat izan da proiektua egiteko. Beste-
rik ez.

4. Zubi nagusiko kumun publikoak berritzeko 
36.000 €tako partida bat zehaztu.

Onartu dena 30.000 €tako partida bat izan da

5. Frontoiko 5 zenb. Udalaren jabetzakoak diren 
etxebizitzak alokairu sozialera atera. (Udalaren eta 
Eusko Jaurlaritzaren arteko hitzarmena gauzatu 
2009 ko urtean) 

 Hitz polit asko baina ekintza gutxi. Ordua da zer-
bait egiteko!

6. Agarrebeztei - Osuma bitartean biondak ezar-
tzea eta bidearen konponketa burutzeko 10.000 €tako 
partida bat zehaztea.

Osotasunean onartu den emendakin bakarra 
dugu.

ONDORIOZ: Adierazi nahi dugu, aurkeztu ditu-
gun 6 emendakinek, guztira, 656.000 € suposatzen 
dutela. 2009ko aurrekontuetan, zehatz meatz 55.699 € 
soilik onartu dira guk proposatutako emendakinen-
tzat. Konkretuki % 11. Hau al da Udal Gobernuak 
adierazi duen moduan 6 emendakinetatik 5 onartzea? 
Hau dela eta gure taldeak 2009ko Udal aurrekontuari 
ezezko bozka eman dio aurretik azaldu dugun guz-
tiagaitik.

FUTBOL ZELAIA: Nahiz eta aurrekontuak ez 
onartu, Udal Gobernuak proiektu hau egikaritzeko 
kreditu aldaketa proposatzen duenean GURE TAL-
DEAK BAIEZKOA BOZKATUKO du.

gutunaK

Erremina eta manipulazioa ez dira bidai lagun 
onak, ohitura kezkagarriak baizik.

Abendura arte nesken arduraduna izan nintzen 
eta Olatz eta Jasonek bidalitako idatziari buruz 
zehaztatasun batzuk egin nahi ditut.

1. Bi entrenamendu egiten genituen. Asteartetan 
kiroldegian entrenatzen genuen eta talde erdiak 
kanpoan ikasten duelako, ostiraletan futbol zelai 
zikin horretan.

2. Horretaz gain, zuetako batek partidu baten 
atsedenaldian taldekideen aurrean horrelako 
“perla” batzuk bota eta gero ze sinisgarritasun 
izan dezake?: “si llego a saber no vengo a este equi-
po, este campo es una mierda”. Egun horretan tal-
dea utzi izan bazenu, makina bat sufrimendu eta 
buruauzte aurreztuko genituen.

3. Aldagelari buruz eta soraluzeko mutilen tal-
dea ezagututa ez dut uste zuekin akordio batetara 
iristeko arazorik egongo zenik. Baina kanpokoen 
aldagela ez al da etxekoena baino egokiagoa?

4. Sukaldaritzari buruz esan behar da salda eta 
txorizoa soilik goizetik jokatzen diren partiduetan 
izaten direla. Hala ere, jarratzaile eta ama batzuei 
eskertu nahi diet partidu ostean ere pasta, tarta eta 
tortila ederrak taldearentzat eraman izana.

5. Ez dut onartzen baina, zuenak ez diren domi-
nak zuengain jartzea. Taldea osatzerako  (federa-
zioko bilererata joan, entrenatzeko lekua topatu, 
esponsorrak bilatu eta beste hainbat egin beharre-
ko), zuen taldekideek ondo baino hobeto dakite nor 
izan zen buru belarri jardun zuena. Beti ere, talde 
hau aurrera atera nahian eta oso pozik gainera,  
ilusio haundiarekin.

6. Aukera hau aprobetxatu nahi dut taldeari ani-
moak emateko! Bukatzeko, garbi baino gargiago 
utzi nahi dut, Gipuzkoan barna, hainbeste urteean, 
Ezoziko futbol zelaian jasan dituzten miseriengai-
tik, inor baino gehiago Sorako jokalariak direla 
futbol zelai duin eta egoki bat merezi dutenak.

Alberto Berraondo Iraola (entrenatzaile ohia)

Adar Jotzerik 
Ez !!

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.
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Martxoaren 28an  
Gazte Eguna 

Debabarreneko Gazte Eguna ospatuko 
da martxoaren 28an Elgoibarren eta 
Soraluzeko gazteek deialdia luzatu 
nahi dute. Eguerdiko 13:00etan Plaza 
haundian harrera eta ekitaldia egingo 
da, jarraian, triki poteoa eta ondoren 
bazkari herrikoia egingo dute Gazte-
txean. Arratsaldean, manifestazioa 
eta ekitaldia izango dira eta gaueko 
22:00etan kontzertuak:
Odolaz blai, Junzai txetxera,  
Ekinocio eta DJ Norman Duval.

Estazioko kale-argiak 
aldatu dituzte
Plataforma baten bitartez, farolak 
espaloiaren eskina batera mugitu 
dituzte; lehenago espaloiaren erdial-
dean zeuden eta. Aldaketa honek, oi-
nezkoek espaloian leku gehiago izatea 
ahalbidetuko du. 

Itxaropena Elkarteko  
batzar nagusia
99 pertsona bildu ziren martxoaren 
3an jubilatuek urtero egiten duten 
batzar nagusian. Besteak beste, au-
rreko batzarreko akta onartu eta 
aurrekontua zehaztu zuten. Udalak, 
10.200 euro bideratuko ditu bertara 
eta beste hainbat ekintzen artean, ir-
teerak, karta txapelketak, hitzaldiak 
eta dantzaldiak egiteko erabiliko dute 
aipatutako dirua.

EAJ-k lortu ditu boto  
gehien Soraluzen
Martxoaren 1ean egin ziren 2009ko 
Eusko Jaurlaritzarako hauteskundee-
tan, EAJ alderdiak 623 bozka jaso 
zituen, PSEri  56 boto inguruko al-
dea aterata. Alderdi honek 567 boz- 
ka jaso zituen, D3Mk 441, PPk 
194, Aralar-ek 166, EAk 145 eta  
EBk 44.

Soraluzeko emakumeen  
pala txapelketa
Soraluzeko emakumeen pala txapel-
ketan parte hartzeko izen-ematea 
zabalik dago. Martxoaren 31a bitar-
tean, Gaztelupe eta Arrano taberne-
tan egongo dira zerrendak zabalik eta 
25 euro ordaindu beharko da.

Martxoak 8ko 
elkarteratzea

Martxoaren 
8an Emakume 

Langileen 
Nazioarteko 

Eguna ospatu 
zen, eta udaleko 

emakume 
batzordeak 

deituta, 
elkarteratzea 

burutu zen 
Plaza Barrixan. 
“Bazterketaren 

aurka, eskubideen 
alde” lemapean, 

60 bat lagun 
inguru bildu ziren.

Peio Etxeberria askatzeko 
eskatu dute senideek

“Bizi-kale” elkartea sortu 
dute dendari eta tabernariek 

Apirilaren 16an, Peio Etxe-
berriak 20 urte beteko ditu 

gartzelan. AAMek (Soraluzeko 
Amnistiaren Aldeko Mugimen-
dua) hainbat ekitaldi antolatu 
ditu egoera hori salatu eta “da-
gokion askatasuna” eskatzeko.

Domekan, hilaren 8an, Peioren 
senideek prentsaurrekoa eskaini 
zuten Arrano elkartean. Bertan, 
Peioren egoera azaldu eta 2006ko 
irailetik espetxe zigor osoa bete-
ta duen arren oraindik kartzelan 
jarraitzen duela salatu dute. Da-
tozen hilabeteetarako antolatu 

Elkarteko  
kide batzuk.

dituzten ekintzen berri ere eman 
zuten. Apirilean, udalean mozioa 
sartzeaz gain, martxoa bitar-
tean, eragileekin interpelazioak 
egingo ditu AAMak. Peioren in-
guruko informazioa zabaldu eta 
bere askatasunaren aldeko sina-
durak ere jasoko dituzte mar-
txoko eta apirileko asteburuetan. 
Maiatzaren 16an berriz, ekitaldi 
bat antolatuko dute Peioren as-
katasuna eskatzeko. Askatasun 
eskaerarekin bat egiteko eskaera 
egin diete soraluzetar guztiei.

“Bizi-kale” izenarekin osa-
tu dute herriko dendari 

eta tabernarien elkartea. Joan 
zen eguenean egindako bileran 
hartu zuten erabakia. Dagoene-
ko 30 denda, taberna eta jatetxe 
biltzen ditu elkarte berriak. Zu-
zendaritzako kideak ere aukera-
tu dituzte. Iratxo goxodendako 
Itziar Agirre dendaria aukera-
tu dute elkarteko lehendakari 
kargurako eta Txoko kafetegiko 
Luki Hontangas tabernaria izan-

go da lehendakariordea. Elkartea 
erregistratzeko paperak bete on-
doren, apirilean elkartea ofizial-
ki eratuta izan eta dirulaguntzak 
eskatzeko asmoa dute.

Datozen hilabeteetan elkartea-
ren funtzionamendua, helburuak 
eta aurtengo urtean egingo di-
tuzten ekintzak adosteari ekin-
go diote. Herriko merkataritza 
indartu eta prestigiatzea izango 
da elkartearen zeregin nagusia.

URTEA 2009 2005

Errolda 3.255 3.475

Zuriak 17 8 (%0,002)

Baliogabeak 17 8 (%0,002)

Abstentzioa 1.032 1085 (%31,2)

ALDERDIAK 2009 2005

EAJ-EA ... 928 bozka

EAJ 623 bozka ...

PSE 567 bozka 434 bozka

EHAK ... 509 bozka

D3M 441 bozka ...

PP 194 bozka 309 bozka

ARALAR 166 bozka 90 bozka

EA 145 bozka ...

EB 44 bozka 93 bozka
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Jesus Arizona  
eta Antonio Garcia.

2008ko uztailean 
Debara egin zuten 
irteera.

LAURA GARCÍA

Nondik sortu da boluntario taldea  
osatzeko asmoa?

Soraluze da Nagusilan elkarteko boluntario tal-
derik ez duen Debabarreneko herri bakarra. He-
mengo aitona-amona batzuk esaterako, 5 urtetan 
ez dute herria zapaldu, edo ez dute herriko kafe-

tegi baten kafea hartu. Eurendako, irteera txiki 
hauek egitea izugarria da!

Zer egitea nahi duzue zehazki?
Gure helburua aiton-amonen monotonia 

apurtzea da. Nagusilanek bideratuta, bolun-
tarioz osatutako talde bat sortu eta egiten di-

tugun ekintzak baino gehiago egitea. Irteerak, 
paseoak eta azken finean nagusiei konpainia egi-
tea da guk lortu nahi duguna. Zaharren Egoitzari 
bizitza pixkat ematea.

Gaur egun zenbat jende joaten da?  
Zelako jendea da?

Elizako andrak etortzen dira sarritan esaterako, 
nagusiekin egotera eta beraiekin abestera; beste 
batzuk kartetan jolastera etortzen dira, hitz egite-
ra eta azken finean, konpainia egitera. Musika Es-
kolakoak ere noizen behin jotzera etortzen dira eta 
misioetako jendea ere hurbiltzen da guregana.

Ze motatako ekintzak egiten dituzue  
orokorrean?

Irteerak (Debako hondartzara eta Elgoibarko 
jaiotza ikustera), data berezietan (gabonetan) 

tailerrak, Musika Eskolakoekin dantzaldia, Don 
Enrike apaizak diapositibak ekartzen dizkigu, 
barixakuetan Bingora jolasten dugu, hilabeteko 
azken barixakuan hilabete osoko urtebetetzeak 
ospatzen ditugu eta gero egunerokoan eskulanak, 
gimnasia, eta memoria lantzeko ariketak ere egi-
ten ditugu.

Zer egin beharko luke bolondresak  
erresidentzian?

Batez ere konpainia egitea da eskatzen diegu-
na. Norbaitek medikura joateko laguntza behar 
badu berarekin joatea edo giroa alaitzea. Mundu 
guztiarentzat dago lekua. Oso garrantzitsua da ai-
patzea Nagusilaneko boluntario guztiek asegurua 
izango dutela.

Eta zer aportatu diezaioke pertsona bati  
erresidentziara joateak?

Esperientzia izugarria da. Hemengo egoera eza-
gutu eta gizatasuna lantzeko aukera dago hemen. 
Errealitatea ezagutu, baloreak aldatu, gauza txi-
kiekin gozatu, azken batean, bizitzako ikuspuntu 
orokorra izaten laguntzen du. Izan ere, urte bat-
zuk barru edonor egon daiteke gaur aitona-amona 
hauek dauden lekuan. Nire ustez bizitzaz gozatu 
egin behar dela erakusten du leku honek.

7 erreportaia6 elkarrizketa

Aiton-
amonentzat 
irteera txiki 
hauek egitea 
izugarrizkoa 

da!

Nagusilan Elkartea

Antonio Gimenez
eta Jesus Arizona

Koordinatzaileak Eibarren.

NAGUSILAN ELKARTEA Donostian sortu zen 
1995ean. Eibarren berriz 1997tik dago martxan eta 
Antonio Jiménez da koordinatzailea. Antonioren 
esanetan, boluntario taldea sortzeko bidea ez 
da erreza izan. Hasieran 2 pertsonek eman 
zuten izena eta gaur 21 boluntarioko tal-
dea da. 2008an, 58 irteera antolatu zituz-
ten. Boluntario izateko gogoa izatea eta 
nagusiekin momentu politak pasatzeko 
aukera aprobetxatzea da garrantzitsue-
na.

Elkartearen egitekoen artean, besteak 
beste, etxeetara eta Zaharren Egoitzetara 
laguntza eskaintzea, giroa alaitzea, eta ur-
tean zehar antolatzen diren irteeretan laguntza 
eta babesa ematea dira ohikoenak. Honekin ba-
tera, “Zilarrezko telefonoa” jarri dugu martxan. 
900 71 37 71 telefonoan, hizketaldiak eskaintzen 

Laurak 32 urte ditu eta ermuarra da. 
6 urte daramatza Mesedeetako Amaren egoitzan lanean.

dizkiete etxean bakarrik bizi diren 
aittitta-amamei. Ekimen honetan 20 

boluntarioko taldeak hartzen du parte eta 
egunean dei asko jasotzen dituzte. Antonioren esa-
netan, Zaharren egoitzako nagusiek, asko esker-
tuko dute ekintza guzti hauetan parte hartzea.

IZENA EMATEKO MODUAK ETA INFORMAZIO GEHIAGO:

Udaletxea:  943 75 30 43

Gizarte Zerbitzuak:  943 75 50 56 (Irantzugaitik galdetu)

Zaharren Egoitza:  943 11 36 telefonora deitu (Lauragaitik galdetu) edo bertara jo.  
 Arratsaldeko 15:00etatik 22:00etara.

Zilarrezko telefonoa:  900 71 37 71 (Dohainik da eta laguntza telefonikoa eskaintzen dute)

Pasiuan atera, kafea hartu  
edo hondartza ikusi!
Zaharren egoitzan aurkitzen dau-
den nagusiei, boluntarioekin zer 
egitea gustatuko litzaien galdetu 
ezkero, gehienek “pasiuan atera!” 
erantzuten dute. Beste batzuk, ka-
fea goxo-goxo hartu eta hizketal-
ditxoak izan edo kartetara jolastu. 
Denak balio du! Azken finean, erru-
tinatik irten eta momentua gozatze-
ko aukera aparta izango dute izena 
ematen duten boluntarioek.

Gogoa 
izatea eta  

momentu politak 
bizitzeko aukera 
aprobetxatzea da 

garrantzi- 
tsuena!

Bizitzaz 
gozatu egin  
behar dela 

erakusten du 
leku honek

Egoitzako aisialdiaren arduraduna
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• MARTXOAren 15ean, domeka:
MENDI MARTXA. Karakate-
Irukurutzeta. Ondare historikoaren 
inguruko azalpenak.
9etan Erregetxetik (kotxez igotze-
ko) bestela 9:30etan Karakaten.

• MARTXOAren 17an, martitzena:
DOKUMENTALA Bidaia Intimoak 
eta herriko kide batzuekin euskal-
duntzearen bidaia MAHAI INGU-
RUA. 19:00etan AEK-ko lokalean.  

• MARTXOAren 20an, zapatua:
EUSKARAZKO FILM LABURRAK. 
22:00etan Gaztetxian

• MARTXOAren 22an, domeka:
PANTXIKA ETA TXINPARTA 
pailazoak. 18:00etan Kiroldegiko 
Hall-ean

• MARTXOAREN 26an, eguena:
AFARI-MERIENDA Ibai Eder 
Elkartean bertsolariekin lagunduta. 
Aurretik poteoa, 19:30etan Plaza 
Berritik

• MARTXOAren 27an, barixakua:
NAPOKA IRIA kontzertua Gaztelu-
pe tabernan. 22:30etan.

• APIRILAren 2an, eguena: 
KORRIKA TXIKIA 
Arratsaldean haurrentzat jolasak

• APIRILAren 4ean, zapatua:
 KORRIKA EGUNA
- 19:00etan EKITALDIA Gila zubian
- Girotzeko musika, txosnatxoa 
(pikoteo eta edateko aukera) eta 
bestelako sorpresak egongo dira!!
- 21:00etan AFARI HERRIKOIA
- 23:20 ONGI ETORRI KORRIKA

• APIRILAren 5ean, domeka:
KORRIKA BUKAERA GASTEIZEN. 
(Autobusa jarriko da)

zer irizten dotsazu?
Soraluzeko zaharren egoitzak boluntarioak biltzeko kanpaina jarri du abian. Garai hauetan 
baina, zaila da lan hau beteko duen jendea aurkitzea. Askok denbora falta dute eta beste 
askok berriz, diru falta.

Boluntario lanak egingo zenituzke?

8 kale inkesta 9 kultura

suar aizpuru
Langabetua

maria Kristina Jauregi
Etxekoandrea

sinfoniana muñoz
Etxekoandrea

Jose antonio arriola
Mekanikua

Nere semiak daukan 
gaixotasunagait-

tik, Etxolarte elkartiak 
bideratuta jasotzen dau, 
boluntarixuen laguntza. 
Eta eskerrak! Baina nik ez-
taukat denborarik horretan 
ibiltzeko, gizona be zaindu 
bihar dot eta. Eskerrak ho-
lako jendia daguan, bestie-
ri laguntzeko prest!

Nere ustez, tarteka 
egin ezkero, errez 

eruan leike boluntarixo 
izatia. Oso gogorra pentsa-
tzen jata baina, nagusixe-
kin lana egittia. Baina 
derrigorrez egin biharko 
baneban, egingo neban!

Neri oso ondo pentsa-
tzen jata bolunta-

rixuak betetzen dittuen 
lanak aurrera egittia baina 
ni, zoritxarrez, osasunez 
nahiko makal nabil eta 
nahitta be ezingo neukan. 
Uste dot, mundu guztixak, 
momenturen baten, lagun-
tza bihar izango dabela  
eta orduan zer?

Uff… nik, momentuz, 
eztaukat denborarik 

boluntarixo lanak bete-
tzeko lanian nao eta. Baina 
oso ondo ikusten dot bete-
tzen dittuen lanak egittia 
eta informazinua zabal-
tzen, igual, jende gehixa-
gok izena emango leukela 
pentsatzen jata.
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KORRIKA 16 Soraluzen ONGI ETORRI!!!

Abesbatzaren 
kontzertua

Hilaren 7an, 
Soraluzeko 
abesbatzak 
eta Gasteizeko 
Sanbiator 
abesbatzak, 
kontzertua 
eskaini zuten 
Elizan. Hurrengo 
kontzertua, 
apirilaren 4an, 
zapatua, emango 
dute Gasteizen.

Aurtengo Korrika berezia 
izango da. 16. Korrika hone-

tanetako protagonistak euskaraz 
ikasten diharduten per-tsonak 
izango dira. Guztira, 50 pertsona 
baino gehiago dira herrian eus-
karaz ikasteko bidaian murgildu 
direnak (Espainiatik, Katalunia-
tik, Hego Ameriketatik, Afrika-
tik eta Europako beste herrialde 
batzuetatik etorritako lagunak). 
Baita bertan euskararik ikaste-
rik izan ez duten euskal herri-
tarrak ere. Korrika Batzordeak 
erabaki du beraiei ematea aur-
tengo Korrikan, protagonismo 
osoa. Bestalde, jakitera eman di-
tuzte Korrika Kulturalaren ba-
rruan antolatutako ekimenak:

KORRIKAKO EGITARAUA

Berriz be 
Korrika ma-
darikatuakin 

bueltaka… ze-
tako balio dau 
ba euskaraz 

jakitiak?

Joe… daguaneko 
ilargirainobe  
heldu dira!!  

Leku danetan dare!!

?
Animalixak 
be euskaraz 
dakixe ala? 

Hau euskerian 
iraultzia  

izango da!!

Errekatik zu-
zen jarraittu 
eta errekazu-
lora heltzen 
zaranian, ha-
ritza ikusiko 
dozu eta...

Maite? 
Oso politta da 

zure izena! 
Baaai, badakit 
euskeraz…

Oso euskalki  
polita daukazu e?

bien
venido

ongietorri

... Uff,  
eskerrak  
euskeraz  
dakiten!!
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10 kirola 11 zerbitzuak

Markel Soraluze
Martxoaren 14an 3 urte!!
Zorionak etxeko guztien partez!

Uxue Esnaola Torrientes
Martxoaren 16an urtebete!
Zorionak politta eta muxu 
haundi bat etxekoen partez!

zorion agurraK

Adur eta Irune Odriozola
Martxoaren 1ean eta
martxoaren 19an
urtiak betetzen dittuzuelako!
Muxu haundi bat danon partez!

Ibai Rodrigez Larrañaga
Martxoaren 11an 5 urte!
Zorionak potxolo! Ondo 
pasatu zure egunean! Muxu 
haundi bat etxekoen partez!

Amuitz Perez Lizarralde
Martxuan 17xan, urtebete!!
Zorionak sorgintxo! Muxu 
pila pila bat etxekuen partez!

Euken Oliveri Lopez
Martxoaren 7an 4 urte!
Zorionak mutil haundi eta 
muxu haundi bat etxeko 
guztien partez!

Itsaso Cenzual
Martxoaren 7 an 21 urte!  
Beti bezain jator jarraittu, 
eta etxekuen partez 
muxu haundi bat!!

Jon Urdangarin
Martxoaren 9an 8 urte!
Zorionak eta mxu haundi 
bat etxekuen partez!

Oihan Larrañaga Agirre
Martxoaren 4an 3 urte
Zorionak txapeldun! Muxu 
haundi bat  etxekuen partez!

Joel Rascon Sousa
Martxoaren 17an 2 urte!!
Zorionak politta! Ondo 
pasatu zure egunean eta 
muxu bat etxekoen partez!

Jose Ayora Exposito
Martxoaren 12an 49 urte!
Zorionak aita! Ondo pasatu 
zure egunean eta 49 muxu 
gutako bakoitzan partez!

Alex Morales Mangano
Martxoaren 21ean 33 urte!!
Zorionak eta muxu haundi bat
etxekoen partez, maitte 
zaittuztelako!

Iraultza Ostolaza Lakuesta
Martxoaren 20an 6 urte!
Segi zure alaitasunarekin gure 
bihotzak betetzen! Zurekin 
koloretako ametsak ditugu!

Mikel eta Ane
Martxoaren 11an 37 urtetxo!
Zorionak aitatxo eta tia Ane!
Ilargiraino eta bueltan maitte 
zaittuztet! Iraultza

lehiaKeta
Soraluzen, zein da baserri 
gehixen daukan auzua?

1- San Andres
2- Irure
3- Ezozia

Saria:
Txurruka jatetxean 30 euro prestatutako 
janarietan gastatzeko.

aurreKo aleKo erantzuna

Irabazlea:
Pedri Lete

Txurruka auzuan, 15 baserri dare (Arteapea, Agirre, 
Unamuno, Egotza, Egotza-etxetxo, Txurruka-azpi, 
Txurruka-barri, Txurruka, Agirrebeiztegi, Madari, 
Oriturri, Azaoleaga, Mendizabal, Edurdungoa eta 
Zuloaga).

deitu 943 75 13 04 edo e-mail bat bidali ezazu aldizkaria@pilpilean.com

2009rako 12 mendi irteera 
prestatu dituzte

Debabarreneko nesken  
txirrindulari taldea

Lehehengo irteera, apirilaren 
5ean izango da, domeka, eta 

Mendiola-Gurutze Berri bitar-

tean egingo dute. Apirileko biga-
rren irteera berriz, Aiatik-Pagoe-
tara izango da eta hilaren 26rako 
prestatu dute. Maiatzeko irteeren 
berri ere eman dute. Maiatzaren 
10ean Adarrara joango dira eta 
maiatzaren 24an Kalamuara. 
Berritasunen artean, Soraluze-
ko Kirol Elkarteko bazkide di-
ren gazte eta nagusiek irteeretan 
deskontuak izango dituztela ai-
patu dute antolatzaileek. Bazkide 
gazteenei, gainera, txartel bana 
banatuko zaie eta irteera bakoi-
tzean zigilu bat jarriko diete. Ir-
teera kopuru bat lortzen dutenek, 
urteko azken irteeran, finalista 
egunean, opari bat jasoko dute.

jaiotakoak
Kevin Cobos Gallardo

EMAITZAK

Futbola

Amaroz-Sora (Erreg. M.) 2-3
Sora (Jub)-Amaika bat 1-4
Sora (Kad)-Zestoa 1-4
Arizmendi-(Sora Errg.N) 1-3
Sora (Errg.M.)-Usurbil 4-1
Sora (Jub)-Aretxabaleta 1-5
Lagun Onak-Sora (Kad) 4-2
Sora (Erreg.N)-Mutriku 5-1

AGENDA

Domeka 15, 16:30ean Ezozin
Sora (Erreg.M.)-Amara Berri

Zapatua 14, 17:30etan Plazetan
Alerru- Sora (Erreg.N)

Zapatua 14, 16:15etan Ezozin
Sora (Kad.)-Arizmendi

Domeka 15, 17:30ean Unben
Eibartarrak-Sora (Jub)

Debabarreneko 8 udalek 
(Maiabi, Ermua, Eibar, So-

raluze, Elgoibar, Mendaro,Deba 
eta Mutrikuk) osatzen dute nes-
ken txirrindulari taldearen pa-
trozinioa eta azken bost urteetan 
Juanjo Sebastianek bideratzen 
du taldea. Dagoeneko, Nazioar-
teko mailan egiten dituzte laster-
ketak eta 13 neskak osatzen dute 

taldea. Hauen artean, Soraluzeko 
kirol teknikaria Maria Gallas-
tegi dago, 34 urteko eibartarra. 
Besteak beste, Euskaldun Saria, 
Espainiako Kopa, Frantziako 
Kopa, Emakumeen Bira, Duran-
go eta seguruenik Frantziako 
Tourra korrituko dituzte. hildakoak

Gonzalo Gorostidi zubillaGa

Casilda irasueGi elejalde

juana eGuren larreateGi

josefa larrañaGa lete

iragarKiaK
Neska euskalduna naiz eta umeak zaintzeko prest nago. 
Esperientziaduna.

Galdetu Iratxo goxodendan.

Mendi taldea eguenetan 
bakarrik bilduko da
Mendi taldeko arduradunek jakina-
razi dute Federazioko txartelak egi-
teko epea amaitu dela eta, hurrengo 
astetik aurrera, eguenetan bakarrik 
bilduko direla Pil-pileaneko lokalean. 
Orain arte eguaztenetan ere biltzen  
ziren. 
ORDUTEGIA: eguenetan, arratsalde-
ko 19:30etatik 20:30etara.
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EmakumE taldEa dotorE jantzita

12 harpasuak

Argazki eder hau, Arantza L.-k ekarrittakua 
da eta baserri baten ataixan etaratakua dala 

emoten dau. Bertan, 10 emakume oso dotore jan-
tzitta agertzen dira eta ezkondu aurreko despedi-
dia ospatzen darela emoten dau. Batzuk, lore po-
littx bat daroile paparrian.

argazkiko EmakumEak:
1. Julita Urreztarazu
2. Blanca Bolunburu
3. Pilar Aldazabal
4. Miren Aizpiri
5. Pepita Eguren

6. Milagros Etxaniz
7. Juanita Atzeginolaza
8. Placidia Lopez
9. Maritxu Argarate
10. Juanita Aldazabal

Gonzalo Gorostidi zubillaGa
 

“Izan zarenagatik eta erakutsi diguzunagatik ez zaitugu ahaztuko” 
 

“Senitartekoak eskerrak eman nahi dizkizuegu dolu adierazpenengatik”
 

soraluze, 2009-ko otsailaren 25a.

roberto urbistondo larrañaGa

2008Ko martxoaren 28an hil zen

47 urte zituela

Momentu eder asko elkarbanatu geni-

tuen, garaipen eta porrotekin poztu eta 

tristetuz. Gure oroimenean eta bihotzetan 

gordeko zaitugu.

Soraluzeko Txuri-Urdin Elkartea



Eskerrik
asko

danori!

Soraluzeko                       plataforma




