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Kaixo krabelintxo! Irten da eguzkixaaaa, 
bazan garaia!!! Negu luzia euki dou aur-

ten, eta badirudi atzian laga ditugula egun gris 
eta euritsuak. Hala espero behintzat.. Aste-
buru honetan kanpora goiaz gure txikixa-
kin aurrenekoz eta, ai ama, sartuko ete dira 
hainbeste gauza autoan? Fardelak, 
kremak, erropatxuak, sehaska, bibe-
roiak, zerealak, potitoak. “Gaur egun 
dituzuen erosotasun guztiekin, erraz 
hazten dituzue haurrak” esaten di-
gute kalean behin baino gehiagotan. 
Eta, seguruenik, ez zaie arrazoia fal-
tako! Nola egingo zuten antzina, do-
zena bat ume mundura ekarrita!

Ez daukagu, ordia, denboran atzera jun bi-
harrik. Mundu zabalian barrena begiratzia 
besterik ez dao. Duela pare bat urte, Myan-
marren ezagutu genuen haurtxoa datorkit 
burura. Herrialde horren erdialdean, 
Pindaya izeneko herri galdu batetik 
abiatu ginen, oihanean, oinez sei bat 
ordutara zegoen herrixka batera. 
1.200 metrora, monasterio budista 
baten inguruan eraikitako banbuzko 
etxoletan bizi ziren ur korronte eta 
elektrizitaterik gabe. Bertan, besoe-
tan izan nuen sei-zazpi hilabeteko 
haurra. Garbitasun minimorik gabe, lau tra-
pu jantzita, eta soinean fardelik ez zeraman 
haurtxo eder hura… Alboan arreba zuen, bi 
urteko neskatila, 19 urteko ama gaztea tea lan-
datzetik noiz etorriko zain. Gu, ostera, lanean 
hasi arte behintzat, trenbidera edo Ezozira pa-
siora. Ez gaude kexatzeko moduan, ez… Baina, 
nork daki, agian gu baino zoriontsuagoak dira 
Krabelin. d

Nola egingo 
zuten aintzina, 

dozena bat 
ume mundura 

ekarrita!
Gurutze Ariznabarreta

Hainbeste ume 
munduratu 

eta hazteko, ez 
zeuken meritu 

makala.
Elene Alberdi

“Gogozko lanetan, bide gogorrik ez”
Euskal atsotitza

Goguan hartzeko

Haurtxo eder Hura…

Familia zoriontsu horreri...
Zelan polittorii! Pozten naiz zu berri-

ro bentanan ikustiaz! Bueno, bueno egualdi 
onakin eta karga-karga eginda zatoz gaine-
ra, monobolumeneko atiak be itxi ezinda, ja, 
ja..!Pozik ikusten zaittut, poziik! Egixa esan, 

denda bat jartzeko aiña traste jirat-
zen dittugu handik eta hemendik, 
baiña azkenian dendako kartel nagu-
sixak  “24 ordu zabalik” jartzen dau. 
Eta umiak aurrera etaratzeko lana 
egin bihar da  han eta hemen, atzo 
eta gaur. Baiña ze egoera eta modu 
desberdinetan eitten dogun lan hori! 
Antziña hainbeste ume munduratu 

eta hazteko, ez zeuken meritu makala. Imagi-
natzen di-ttut etxeko ohian erditzen ixa-ixa 
laguntzarik barik, umien hankarteko gasazko 
trapuak eskuz garbitzen eskuak urratu arte, 

etxeko karruari tiraka eta tiraka 
negar egitteko be denborarik barik. 
Era berian, seme-alaba nausixak be 
ikusten dittut txikixenak zaintzia-
rren umetasuna bidian galduta.  Bai-
ña irudikatzen doten antziñako esze-
na horretan be danak pozik dare! 

Denboran gertuago, baiña as-
koz urrutiago imajinatzen dittut 

banbuzko etxola haretako umiak, lasai. Lasai 
eta pozik babestuko dittuan altzua lehenago 
ero beranduago  beti bueltatzen dalako etxe-
ra. Azkenian, onduen-onduen, bizi garanok gu 
gara, hor ez dago dudarik, baiña zorion bera 
konpartitzen dugu. 

Gaur nahixao dot zorionik gabeko umien 
benetako erretraturik ez irudikatzia. Horrek 
egunero ikusten dittut egunkarixetan.

Bueno artista maittagarri horri, nahi dozun 
arte. Patxo bana, batez be, gure perla txiki-
txuenari. d

1 ataiko berbak

GURUTZE ARIZNABARRETAELENE ALBERDI
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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.

Soraluzeko EAJ/PNV Udal Taldeak aldizkari 
honen aurreko alean kaleratutako gutunaren 

aurrean, Maiatzaren 13ko bilkuran esandakoa 
aktan literalki jasota dagoen bezala jakinarazi 
nahi nieke soraluzetar guztiei:

Ezker Abertzaleko zinegotziok bat egiten dugu 
euskal preso politikoen senideek helarazi diguten 
mozioarekin. Eusko Alderdi Jeltzaleak gaurko 
plenoan sartu  nahi izan duen mozio alternatiboak, 
Udal Batzarrak aurreko urteetan onartu izan di-
tuen eskaerak baino ez dituela biltzen iruditzen 
zaigu eta, honez gain, Peio Etxeberria Lete preso 
soraluzetarraren egoera aipatu ere ez duela egi-
ten. Preso honen eskubideak, gainerako euskal 
preso politiko guztienak bezalaxe, murriztuak 
izan dira, batez ere azken urteotan.Gure ustez, 
Eusko Alderdi Jeltzaleak, bere mozioarekin nahi 
izan duena zera da: onartu berri dugun mozioaren 
sinatzaileek eskatu diguten laguntza itzaltzea eta 
ezkutatzea.

Nire ilobak garun-paralisia du eta berari la-
guntzeko modu bat behar nuela pentsatu 

nuen. Horrela, herrian loteriako rifak saltzea otu 
zitzaidan. Jende mordoak lagundu dit eta horrega-

Eusko Alkartasunak, ezker abertzaleko hau-
tetsiek, LAB, EHE, SEGI, Gazte Asanblada, 
ELKARTZEN, Soraluzeko Txuri Urdinak, Txi-
rrindulari Elkartea, Futbol Taldea, Mendi Tal-
dea eta Pelota Taldearen herri ordezkariek eta 
aurkeztu dituzten 603 sinadurek merezi diguten 
errespetuagatik, Udal honetako talde politiko eta 
zinegotziok aurkeztutako mozioaren inguruan 
daukagun iritzia ematea nahi izan dugu.

Ekainaren 3ko Ohizko Osoko Bilkurako gai ze-
rrendan Eusko Alderdi Jeltzaleak preso politikoen 
egoerari buruz aurkeztutako mozioa txertatu zen. 
Eztabaidatu eta bozkatzeko ordua iritsi zenean 
Eusko Alderdi Jeltzaleak mozioa erretiratzea es-
katu zuen. Hori da gertatu dena eta hortik aurrera 
bakoitzak atera ditzala bere ondorioak.
Agur bana denondako, izan ondo eta betira arte.

JOSE LUIS ARIZAGA URIZAR, Alkatea .

tik, eskerrak eman nahi dizkiot Soraluzeko herria-
ri emandako babesagatik. Bide batez, nere ilobaren 
egoeran daudenei animoak helarazi nahi dizkiet.

CONCHI POZO CARROZA

Diruaren 
truke eta 

garapenaren 
izenean

Maiatzean zehar garapenkeriaren aurkako 
jardunaldiak (jardunaldi antidesarrollis-

tak) izan dira herrian, ekintza desberdinez osa-
turikoak, hitzaldiak,bideo emanaldiak, mendi ir-
teerak, bazkariak eta kontzertuak.

Zapatua 30ean, hauei bukaera emateko, egun 
osoko egitaraua izan genuen: truke azoka, triki 
poteo pegada, bazkaria, parodia eta kontzertua. 
Arratsaldeko parodian, Espainiako Gobernu eta 
Eusko Jaularitzaren aldetik  baserritarrek jasaten 
duten tratu txarrak adierazi nahi genituen, ex-
propiazioak nola egiten dituzten eta obrak has-
teko moduak. Antzerki honen bukaeran Gila zubi 
erdian trenbide bat margotu genuen eta ziur aski 
pintada honek ,beste hainbatek moduan, zer esan 
handia sortu duela herritarrongan. Ganberrada 
bat dala, zubia desitxuratzen duela eta mila gauza 
desberdin pentsatuko zenituzten. 

Pintada hauek hainbeste zeresan eman badute, 
gonbite bat luzatu nahi dizuegu gaur egun mar-
txan jarri diren AHT ko obrak ikustera:  Ara-
maixo, Eskoriatza, Urbina, Abadino, Durango 
moduko hainbat herritara. Denon izenean azken 
urte hauetan egin dituzten azpiegitura haundi des-
berdinak ikustera joateko gonbitea , Eibar-Gas-
teiz, Leitzarango Autobidea, Termikak, poligono 
industrialak etab luze bat. Hauek bai direla gan-
berrada, makarrada ta gure Euskal Herria desi-
txuratzen ari diren obra txikitzaileak. Diruaren 
truke eta garapenaren izenean gure inguru ederra 
suntsitzen ari diren obra txikitzaileak.

Denon esku dago hau dena gelditu eta gizarte ere-
du desberdin bat eraikitzea, desarrollismoaren era-
gin suntsitzaileak atzean uztea ahalbidetuko duen 
gizarte bizitza orekatu eta aske bat sortzeko.

SORALUZEKO TALDE ANTIDESARROLLISTA
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Bistakoa da Gizartea aurre-
rapausuak ematen ari dela 

sexoen arteko berdintasunerako 
bidean. Esate baterako, herriko 
Soziedadeetan emakumeak par-
taide izan daitezke edota hautes-
kundeetarako zerrendetan pa-
rekotasuna derrigorrezkoa da. 
Zentzu berdinean bultzada eman 
nahirik guk, txikitero progresis-
tak, puntu bakarreko dekalogoa 
herriaren aurrean ematen dugu 
ezagutzera:

-Soraluzeko Udalari esigitzen 
diogu dekreto, panfleto, bando 
edo dana dalakoaren bitartez 
indarrean jar dezala parekota-
suna txikiteoan, hau da, zenbat 
gizakume horrenbeste emakume 
txikiteo talde bakoitzean. (Bue-
no, gutxi gora behera).

Prozesu honetan laguntzeko 
gure aldetik esku zabal jokatu 
nahi dugu eta zurito, mosto, sa-
gardo edo horrelako edari txepe-
len aurrean protesta handiegirik 
ez dugula egingo hitza ematen 
dugu. Sujerentzia gisa edo, adi-
nean media txukuna izateko zera 
eskatuko genuke, aukeran neska 
gazteak nahiago. Eman dugu le-
hen pausoa. Orain Udalari dago-
kio fitxa mugitzea. Zain gelditzen 
gara (tabernako barran, noski).

ZURRUTER’S LONELY 
HEARTS CLUB BAND

(Etxeko buzoian aurkitutako 
moduan, erretrato eta guzti, 
laga dot. Ezer gehitu edo kendu 
barik).

bittartetik

Maiatzean hasita hilabete 
iraun du gaztetxeak anto-

latutako jardunaldi antidesarro-
llistak. Programan denetik izan 
dute antzerkiak, bideo-emanal-
diak, txangoak, kontzertuak eta 
hitzaldiak.

Zein da zuen ustez desarro-
llismoaren esanahia?

Desarrollismoa aipatzen du-
gunean, gaur egungo bizi-eredu 
burugabeaz ari gara. Handike-
ria, berekoikeria, lurren eta 
pertsonen esplotazio eta zapa-
lkuntza... Geure buruen jabe 
gero eta gutxiago garen heinean, 
menpekotasun handiagoa maki-
nenganako.

Zergatik antolatu dituzue  
jardunaldi antidesarrollistak?

Kalean eztabaida sortzea nahi 
genuelako. Gizarte eredu hau za-
lantzan jartzeko hainbat gai ja-
rri ditugu mahai gainean: krisi 
energetikoa, Abiadura Handiko 
Trena, kontsumoa, hondakin 
nuklearren garraioa, etab. 

Jardunaldi hauek hilabete 
iraun dute. Baina lehenagotik 
bazabiltzate lanean, ezta?

Urte batzuk daramatzagu gaz-
tetxean AHTren gaia jorratzen 
eta beharrezkoa ikusi genuen 
talde bat sortzea bai AHT eta 
bai eguneroko bizitzan egiten 
duguna lantzeko, garraioa, kon-
tsumoa, etxebizitza, etab. Aste-
lehen arratsaldetan biltzen gara 
eta ateak zabalik daude.

Zein da zuen ustez desarro-
llismoaren egoera Euskal 
Herrian? Aurrera doa etengabe. 

Nabarmen ikus dezakegu azpie-
gitura erraldoietan, superpor-
tuak, zentral termikoak, AHT... 
Baina baita egunerokotasunean 
ere, autoen ugaritzean adibidez: 
Soraluzen bi pertsonako kotxe 
bat dugu. Beharrezkoa al da?

Zeintzuk dira garapenak izan 
ditzakeen ondorioak?

Ondorioak ikusten ha-
siak gara. Herrietako 
bizitza galtzen ari da 
pixkanaka, gure bizi-
tzak hirietan zentrali-
zatzen direlako. Baina 
ondorio larrienak mun-
duko beste bazter batzue-
tan ikus daitezke: gerrak 
baliabideengatik, goseteak, 
heriotzak... Konparatu besterik 
ez dago gure luxuzko bizitza eta 
ezer ez duenaren miseria.

Ba al du konponbiderik?
Gure ustez konponbidea nor-

berarengan dago. Guztiok gara 
errealitate hau mantentzen dugu-
nak, eta guztion esku dago honi 
aurre egitea. d

Soraluzen 
bi pertsonako 

kotxe bat dugu. 
Beharrezkoa  

al da?

(entzutekuak)))) )

AHT EZ egunean 
egin zuten parodia

Soraluzeko Talde Antidesarrollista

Xabier Iñurrieta

Tradizioak berritu
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Udalbatzarrak futbol zelaia 
berritzeko kreditua aho batez 
onartu du
Ekainaren 3ko Udalbatzarrean aho 
batez onartu zen Udal Gobernuak 
proposatutako 600.000 euroko kre-
ditu aldaketa. Erabaki horrekin uda-
lak futbol zelaia berritzeko 400.000 
euroko kreditua eskatzeko aukera 
izango du eta beste 200.000 eurokoa 
kiroldegiko berogailu sistema alda-
tzeko. Bestalde, Udal karguen di-
rusarien jeitsiera ez zen onartu eta 
beste behin Udaleko Gobernu Tal-
deak proposatutako %10eko jeitsie-
ra ez zen onartu, EAJ, PSE-EEk eta 
PP erabakiaren aurkako botua eman 
zutelako.

Gay Harrotasunaren 
bandera udaletxean 
Herritar batek proposatuta eta osoko 
bilkuran aho batez onartu eta gero, 
ekainaren 28an, Gay Harrotasunaren 
Nazioarteko Egunean, udaletxean 
ostadar bandera zintzilikatuko dute 
ikurrinaren ondoan.

Nagusilaneko ikastaroa  
boluntarioentzat

Hilaren 15etik 26ra bitartean, Nagu-
silan elkarteak Mesedeetako Amaren 
Egoitzan boluntario izateko aurkez-
tu direnentzat ikastaro bat antolatu 
du. Alaitz Aizpuruak bideratuko du 
aipatutako ikastaroa eta arratsalde-
ko 18:00etatik 20:00etara bitartean 
egingo da Zaharren Egoitzan bertan. 
Dagoeneko, 4 pertsona aurkeztu dira 
boluntario izateko eta oraindik zaba-
lik dago izen-ematea. 

EPAko ikasleen 
eskulanak ikusgai

Atzotik 
astelehenera 

bitartean, 
Soraluzeko 

Helduen Eskolako 
ikasleen eskulanak 

ikusgai egongo 
dira EPAn bertan 

16:00etatik 
19:00etara. 

Baita ere, 
ekainaren 16tik 
23ra bitartean 

datorren urterako 
aurrematrikula 

egin daiteke. 
Matrikula, 

iraileko lehen 
hamabostaldian 
egin beharko da.

Kiroldegia berrizten hasi dira

Aste honetan bertan hasi dira 
kiroldegiko eraberritze la-

nak. Aldagelak eta zinea berriz-
tuko dira eta jadanik itxita da-
goen taberna ez da aurreikusten 
berriz zabaltzerik. Udalbatza-
rrean onartutako aurrekontutik 
200.000 € kiroldegiko berogailu-
sistema ipintzeko erabiliko dira. 
Bestalde, herriko kultur elkar-
teetako kideez osatutako lagun 

Irudian zinearen 
egungo egoera

talde batek, zineko proiektua-
ren inguruan ekarpenak jaso- 
tzen ditu eta manifestu bat idatzi. 
Besteak beste, zinea kultur ema-
naldietarako soilik erabiltzea, 
lehendik dauden besaulkietatik 
lehen hamar ilarak berrerabil-
tzea eta bestelako azpiegitura 
batzuen inguruko berraztertzea 
eskatu dute. d
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Auzolandegia izango da  
Karakate-Hirukurutzera 
Mendilerroan

Uztailaren 6tik 19ra bitartean Aran-
zadik, Kutxa eta Soraluzeko Udale-
txearekin elkarlanean auzolandegia 
antolatu du. 15-18 urte bitarteko 
gazteek Karakate zeharkatzen du-
ten mendi bideak egokitu eta ingu-
ruko trikuharriak garbituko dituzte, 
zeinetan Barandiaran bera ere ibili 
zen indusketa lanak egiten. Aste-
buruetan, parte hartuko duten gaz-
teek, abenturazko kirolak burutzeko 
aukera izango dute baita ere. Prezio 
osoa 150€-koa da, pentsio osoa bar-
ne. Izena emateko www.kutxasocial.
net webgunean sartu.

Danborradarako entsaiuak
Egin da Santa Ana jaietako danbo-
rradaren lehenengo entsaiua. Anto-
latzaileek jakinarazi dute, ohi mo-
duan, entsaiuak martitzen eta egue-
netan izango direla, arratsaldeko 
20:00etan Frontoian.

%30,10arekin Iniziatiba  
Internazionalistak jaso ditu 
bozka gehien Soraluzen

Azken 
hauteskundeetan 
abstentzioak gora 
egin du.

URTEA 2009 2004

Errolda 3253 3493

Hautesleak 1525 1715

Abstentzioa %53,12 %50,90

Zuriak 10 7

ALDERDIAK 2009 2004

II 456 %30,10 –

EAJ 366 %24,16 559 %32, 73

HZ – 387 %22,66 

PSE-PSOE 343 %22,64 308 %18,03

PP 186 %12,28 241 %14,11

EA-ARALAR 140 %9,24 –

EA – 133 %7,79

ARALAR – 26 %1,52

EB-B 9 %059 26 %1,52

BESTEAK 15 %0,99 28 %1,64

GUZTIRA 1515 1708

Europako parlamentua osa-
tzeko egin berri diren hau-

teskundeetan guztira 1515 bo-
zka egon dira, 2004an baino 193 
gutxiago. Abstentzioak ere gora 
egin du %2,22an. Aipatzekoa da, 
datu ofizialetan akats bat egon 
dela eta II-k jasotako 73 bozka 
DN alderdiari eman dizkiotela. d

2009ko Europako parlamentua osatzeko hauteskundeen emaitzak:
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“Jaiotze-

tik dakit homo-

sexuala naizela 

baina 22 urtere-

kin esan nuen 

etxean”

Zer dela eta aurkeztu zenuen mozioa udalean?
Herrian ere gay harrotasunaren aldarrika-
pena egin behar zela uste nuelako. Hasie-

ra baten, mundu guztiak ondo ikusten 
du gay izatearen kontua baina esae-

ra zaharrak esaten duen moduan 
“haurrek eta mozkorrek ez dute 
inoiz gezurrik esaten”. Gerta-
tu izan zait, tabernaren batean 
jendea mozkortu eta benetako 
adierazpen zatarrak entzutea. 
Gauza asko entzuten dira eta 

homofobiaren kontra egiteagaitik 
aurkeztu nuen mozioa, batez ere. 

Beharrezkoa al da egun hau ospatzea?
Ez, beharrezkoa ez. Nik gay izatea egun guz-

tietan aldarrikatzen dut baina egun honetan 
denok egin behar dugu hausnarketa. Gainera, 
urtean zehar egun ugari erabiltzen dira alda-
rrikapenak egiteko eta guk ere gurea izateari 
egoki irizten diot. 

Herri txiki baten, 
zela eragiten du gay izateak?

Soraluze herri txikia da baina ez dut apar-
teko arazorik izan. Batez ere, ni familiakoei 

Pedri Lete
56 urteko soraluzetarra

esan eta ondo ulertu zutelako. Ni ez nintzen 
armairutik irten, nik armairua lehertara-
zi egin nuen! (barreak) .Gainontzekoek zer 
pentsatzen duten berdin zait, neri bost! Gai-
nera, norberak bere bizitza bizi behar du eta 
bizitza bakarra da. Frankoren garaian be-
rriz, oso zaila zen homosexuala izatea. Batez 
ere kartzelaren mehatxua atzetik genuelako. 
“Vagos y maleantes” eta “peligroso social” 
moduan izendatzen gintuzten. 

Ze adinekin agertu zenuen etxean zure aukera 
sexuala?

Jaiotzetik dakit homosexuala naizela bai-
na 22 urterekin esan nuen etxean. Orain dela 
34 urte.Torremolinosen oporretatik bueltan 
izan zela gogoratzen dut. Nire arrebetako 
bati esan nion lehenengo. Gay aldarrikape-
na egiten zuen pegatina batekin azaldu nion 
nire aukera sexuala eta berak ongi ulertu zuen 
hasieratik. Gero beste arrebari eta ondoren 
anaiari esan nien eta azkenik gurasoei. Garai 
hartako mutil-lagun batekin eskutitz bidezko 
harremana nuen eta amari eskutitz hauetako 
bat zabalik laga nion mahai gainean. Hau izan 
zen gay nintzela esateko modua. Gurasoek ere, 
naizen modukoa naizela ulertu zuten.

Ekainaren 28an mundu osoan Gay Harrotasunaren Eguna aldarrikatuko da. Aurten  Soraluzen 
ere aldarrikatuko da egun hau, Pedri Lete herritarrak orain dela 3 hilabete inguru udalean 
aurkeztu zuen mozio bati esker. PP alderdia izan zen ezezko botua eman zuen alderdi 
bakarra. Gauzak horrela, ekainaren 28an, lehen aldiz, gay bandera zintzilikatuko da gure 
herriko udaletxeko balkoitik.

“Homosexualitatea  
beste sexu aukera  
bat da, beste bat  

gehiago”
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7 erreportaia

“Aurten 

primizia gure 

udaletxeko  

balkoian gay  

bandera ikustea 

izango da.”

Eta kalean, noiztik bizi duzu normaltasun osoz?
Normaltasun osoz etxean esan eta gero, 20 

edo 22 urterekin. Lehen beste lagun kuadri-
la batekin ibiltzen nintzen eta hau izan zen 
aldatu zen gauza bakarra. Nire bizkarreta-
ra gaizki esaka ibiltzen zirela konturatu eta 
beste lagun batzuekin irtetzen hasi nintzen, 
gaur egun arte. Familia nire alde nuen eta beti 
pentsatu izan dut ni naizela nire bizitza bizi 
behar duena eta besteei “que les den tila”!

Eta zer da zailena?
Zailena neretzat lehenengo pausoa izan zen, 

etxean homosexuala nintzela esatea hain zu-
zen ere. Argi neukan etxekoek onartzen ez ba-
ninduten herritik kanpo joango nintzela.

Egia al da gay-ak promiskuoak zaretela?
Denetarik dago baina egia da mugimendu 

homosexualean promiskuitate asko dago-
ela. Nik, nire bizitzan, etxera sartzeko mo-
duko 3 mutil-lagun izan ditut baina ligeak 
asko. Bai herrian eta baita herritik kanpo ere!  
(barreak)

Zela ospatuko duzu ekainaren 28a?
Egin berri dudan kamiseta estreinatuko dut. 

Aurten primizia gure udaletxeko balkoian 
gay bandera ikustea izango da, hori bai ez du-
dala galduko!! Bestela, bazkaritxo bereziren 
bat, manifestaldia eta gero poteoa.

Gomendioren bat ezkutuan dauden  
homosexualendako?

Euren bizitza egin dezatela. Behin bakarrik 
bizi behar dugu eta denbora azkarregi pasa-
tzen da! Lehenengo norberak bere buruare-

kin egin behar du borroka, eta garen 
modukoa onartu behar dugu geure burua. 
Homosexualak ez gara gainontzekoak baino 
gehiago edo gutxiago, berdin-berdinak gara. 
Homosexualitatea beste sexu aukera bat da, 
beste bat gehiago. d

MOTZIAN
Fededuna al zara?
Bai, Jainkuakin sinisten dot. Eliziakin ez!
Parrandarako leku bat?
Herrixan Gila tabernia. Bestela, Bilbo.
Oporretarako leku bat? 
Kanariar uhartiak.
Musika talde bat? 
Fangoria.
Liburu bat? 
“El señor de los anillos”
Izen bat? 
Sara.
Ezkontzarik bai ala ez?
Bai noski!

“Franco-

ren garaian  

“peligroso social” 

moduan  

izendatzen  

gintuzten.”

Gay Harrotasunaren Egunaren jatorria

1969. urtean, New York hirian emandako istiluetatik dator 
egun hau. Stonewall Inn izeneko burdel batean gertatu 
ziren. Gay eta lesbianak mugitzen zituen putetxea zen eta 
urte horretako ekainaren 28an polizia mordo bat sartu eta 
izugarrizko liskarrak gertatu ziren. Hain izan zen haundia 
errepresioa, handik urte gutxira polizia eta gay-en arteko 
futbol partidak jokatzen hasi ziren, normaltasuna bilatzeko 
asmoz. Ordundik dator Gay Harrotasunaren Eguna.
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zer irizten dotsazu?
Martxoaren 1eko hauteskunde autonomikoetan lehendakaritza PSOE-k bereganatu zuen 
PP-ren babesari esker. Estrekinekoz bi alderdiok agintean daude.

Zer uste dozu aldatuko dala lehendakaritza 
barrixakin?

8 kale inkesta

kristina arizaga 
Erizain laguntzailea

Jesus Mari oJanguren
Jubilatua

reyes solana 
Etxeko andria

gonzalo ariznabarreta
Fundidoria

PP-kin gobernua 
osatzian txarto 

jokatu dabela pentsatzen 
jata. Baleike egoeria txa-
rrera juatia, hemen oingoz 
ondo bizi gara, baina ezin 
geinke jakin zer pasatuko 
dan PSOE-kin.

Nik ez dot espero 
aldaketa haundirik 

gobernu barrixan aldetik. 
Egixa esan, ez dakat kon-
fiantzarik PSOEN-gan eta 
egoeriak oin arte moduan 
jarraittuko dabela uste dot. 
Ikusiko da.

Aldaketak egon egon-
go dira. Ez dot poli-

tikaz askorik aitzen baina 
pentsatzen dot beste al-
derdi bat lehendakaritzan 
egotiak zerbait aldatuko 
dabela. Nik dana ondo jua-
tia espero dot, denboriakin 
ikusiko da.

Aldaketak egongo dira 
baina gure kalte-

rako izango dira. Uste dot 
euskeriari egurra emongo 
dotsela bere sozixo dan 
PP-kin batera. Bestelako 
gaixetan aurrekuen ant-
zeko erabagixak hartuko 
dirala pentsatzen jata.

k
o

M
ik

ix
a

... esnatzea. ... ospea. ... desengainua. ... etsipena.
... eta  

Soraluzen 
zinema  
zegoen, 

eh?
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9 kultura

San Andresko
jaietan txopo-makila 
altxatuko dute

Jende 
mordoxka 
Ezoziko 
Jaietan

Joan zen domekan 
gustura ibili ziren 
umeak Ezozin 
izan ziren poni 
eta zezentxoekin.
Goiz partean 
herri kiroletan 
eta iluntzeko bola 
txapelketan ere 
jende mordoxka 
izan zen.

It
ur

ri
a:

 A
id

or
 A

iz
pu

ru

Kontrargiren argazkiak 
erakusketa gelan

Erakusketa gelan ikusgai daude 
Mikel Valero, Fernando Oregi, Julio 
Mendikute, Gorka Soraluze, Ekaitz 
Uzin eta Mario Loscos herriko ar-
gazkilarien lanak ekainaren 28a 
bitartean. Ordutegia, lan egunetan 
19:00etatik 20:30etara eta aste-
buruan 12:00etatik 13:30etara 
izango da. 

Sorgin dantzako entsaioak
Urtero moduan aurten ere, San 
Juan bezperako sua piztuko da pla-
zan. Gaueko bederatzietan afari me-
rienda egingo da plazan bertan eta 
hamaiketan sua piztu ostean, sorgin 
dantza egin eta edabe majikoa edan-
go dute. Azkenik, oroitzapen txarrak 
sutara bota eta suaren gainetik sal-
toka jardungo dute. Sorgin dantza 
ikasteko azken entsaioa, ekaina-
ren 22an izango da, arratsaldeko 
19:30etan, Plaentxi Herri Ikaste-
txeko aretoan.

Musika Eskolaren azken 
kontzertua
Gaur, ekainak 19, gaueko 22:00etan 
kurtso bukaerako azken kontzertua 
eskainiko dute Musika Eskolako 
ikasleek Plaza Zaharrean. Bide ba-
tez, arduradunek gogorarazi nahi 
dute datorren ikasturteko matriku-
lazio epea oraindik zabalik dagoela 
ekainaren 22ra arte.

Pasa dan urteko San 
Andres auzoko jaiak

Uztailaren 11, 12 eta 13an 
egingo dira San Andres 

auzoko jaiak. Lehenengo egu-
nean -Gazte Egunean-, sagar-
do jaia, herri afaria (txartelak 
uztailaren 8ra arte, 16 eurotan, 
Gaztelupe, Gila eta Arrano ta-
bernetan) eta Beste Bat taldeak 
eta Darling Shoes talde soralu-
zetarrak girotutako erromeria 
izango da. Domekan berriz, me-
zaren ostean, pelota partiduak, 
Mendotz eta Bixkai trikitilariak 
eta Izagirre eta Gurrutxaga ber- 

tsolariak jardungo dira. Arratsal-
dez, harrijasotzaile txapelketa 
eta zezentxoak izango dira. As-
telehena auzokoen eguna izango 
da eta auzotarren bazkaria egin-
go dute Lizaso, Egaña eta Murua 
bertsolariekin batera. Hala ere, 
aurtengo berrikuntzarik aipaga-
rriena jai gunean altxatuko duten 
txopo-makila izango da. Puntan 
ikurriña jarriko diote eta goraino 
igo eta ikurriña ikutzen duenak 
afaria doan izango du. d
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10 kirola

Erregionalak mailaz  
igotzea lortu du

Itzulerako partiduan Kostkasi 
0-1 irabazi eta gero, erregiona-

lak mailaz igotzea lortu du. Da-
torren denboraldian lehen mailan 
jokatuko du. Azken partidurako 
autobusa zaleez beteta irten zen 
herritik eta itzuleran, alkateak 
eta zaleek harrera beroa egin zie-
ten kirolariei udaletxean. 

Joan zen zapatuan berriz, So-
rako futbol talde guztiek afaria 
egin zuten Txurruka jatetxean 
denboraldiari agur esateko. 97 la-
gun batu ziren mahaiaren bueltan 
eta giro paregabean eman zuten 
eguna. Hauek izan ziren banatu-
tako sariak:

Entrenatzaileek 
talde bakoitzeko 

goleatzaile 
eta jokalari 

erregularrenak saritu 
zituzten.

EMAITZAK

FUTBOLA
Kostkas - Sora (Erreg.M.) ........ 0-1
PELOTA
González - Laskurain  ................ 22
Berasaluze VIII - Mendizabal II  19 
FUTBITO
Gamusinos - Gaztetxe  .............. 6-0
Hola Dok - Euskolabel .............. 1-3
Bandera Trapo - Kastakuak ....... 9-4
Apple River - Artifices .............. 2-7
EGS - Torpedos ........................ 3-1
Fronton Team - Gare Izenbarik .. 5-4

AGENDA
FUTBITOA
Barixakua 19,
19:00etan hasita, kiroldegian
Hola Dok – Artifices
Torpedo – Gamusinos
Apple River – Gare Izenbarik
Zapatua 20, 18:00etan hasita,
EGS – Kastakuak
Fronton Team – Euskolabel
Bandera Trapo - Gaztetxe
Barixakua 26,  19:00etan hasita,
Artifices – Gare Izenbarik
Bandera Trapo – Gamusinos
Hola Dok – Fronton Team
Zapatua 27, 
18:00etan hasita,
Torpedos – Kastakuak
Apple River – Euskolabel
EGS – Gaztetxe
PELOTA
Barixakua 19,
22:15etan Urrestillan,
Mtz de Irujo – Beroiz
Gonzalez – Laskurain

URBASARA IRTEERA KANPINEAN
Ekainaren 27 eta 28an

Prezioak: 65 € bazkideak (45 € umeak) eta 
85 € ez bazkideak (65€ umeak)

Irteera: zapatua 9:00etan

Itzulera: domeka 18:00etan

Ordaintzeko lekua: Iratxo Goxodenda

Ordaintzeko epea: Ekainaren 25a

Kanpina eramatea beharrezkoa da.

Antolatzailea: Soraluzeko Mendi Taldea

Goleatzaile onenak: kade-
teetan, Koldo Ojea, jubeni-
letan, Iker Benito, erregio-
naletan, Marco Rascón eta 
nesketan Eneritz Txopitea. 
Jokalari erregularrenak 
ere saritu zituzten, kade-
teetan Odriozola, jubenile-
tan, Bolinaga eta nesketan 
eta erregionaletan entre-
natzaileek talde osoa sari-
tu zuten. d
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11 zerbitzuak

zorion agurrak

Elena Sierra Suañez
Ekainaren 24an 2 urte!
Zorionak guraso, anai-arreba 
eta amamaren partez!

Zorionak Anetxo!
Ekainan 29an 2 urte!
Azukresko laztan pila bat
asko maitte zaittuzten
etxekuen partez!

Zaloa Garcia Rodriguez
Ekainaren  24an urtebete!
Zorionak eta muxu handi- 
handi bat etxekoen partez!

Zorionak Axier eta Iraultz!
Ekainaren 25ean eta abuztuaren 17an
Urtiak betetzen dittuzuelako!
Muxu goxo bana gurasoen partez!

leHiaketa
Zein ageri 

da argazki 

honetan?

Saria:
Txurruka jatetxean  
etxera eramateko janaria erosteko 30 €.

aurreko aleko erantzuna

Irabazlea:
Beroska Zarobe

Juan Jose Cruz taxistia zan aurreko aleko argaz-
kixan agertzen zan soraluzetarra.

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

jaiotakoak

Koldo ArAntzetA GoenAGA

enArA GAritAno Gomez

ibon GoenAGA GAlArrAGA

hildakoak
Felipe AnsolA AndoAGA

Jesus mAri errAsti bAdiolA

ZORION AGURRA JARRI NAHI ?
Norbaiten zorion agurra jartzea nahi baduzu 
Iratxo Goxodendan edo Pil-pileanera bidali 
(argazkia eta datuak).Doan da.
Pil-pilean Herri Aldizkari

oHarra
ESKUMUTURREKOAREN BILA 
Joseba izena duen urrezko eskumuturrekoa galdu 
da. Aurkitzen duena saritua izango da. 
662 206 435 telefonora deitu  
eta Kristinagaitik galdetu.

EZOZIKO AMA ABESBATZAREN KONTZERTUA 
Zapatua, hilak 20, Soraluzeko abesbatzak kontzertua 
eskainiko du arratsaldeko 20:00etan parrokian.
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argazki zaHarra

Imanol alberdIren lehenengo mezIa

12 harpasuak

Argazki hau, 1959ko apirilan 21ian etarata 
dago herriko frontoian. Antzinako Soraluze 

ziniaren parian. Imanol Alberdik herrixan emon-
dako lehenengo mezian ostian bildu ziran abadieei 
etaratakua da hain zuzen be. 

ArgAzkiko AbAdiAk:
Jose Antonio Arrillaga †

Miguel Goikoetxea †
Gonzalo Bereikua †

Imanol Alberdi †
Ascensio Gurrutxaga †

Enrique Larrañaga
Jose Antonio Loinaz





SORALUZEKO EUSKAL JAIAK 2009
Eskerrak eman nahi dizkiegu jai hauen antolakuntzan laguntza 
eman diguten guztiei. Beste urte betez, euskal jai arrakastatsuak 
izan ditugu herrian eta aurrerantzean horrela izan dadin lanean 
jarraituko dugu.

Haurren euskal jaian herriko zein kanpotik etorritako umeek 
plaza zaharra girotu zuten.

Kolore, marrazki eta tela guztietako soineko dotoreak  
ikusi ahal izan ziren.

Lizarrako Larrain dantzak ikusteko aukera ere egon zen.

Bazkarian 200 lagun inguru elkartu ziren sabela  
ondo betetzeko.

Umeek ere edarto pasa zuten elkarrekin dantzan.

Txangarrankua ere dantzatu zuten haurrek.


