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AZAROAK 8, MARTITZENA
Talo ikastaroa, 18:30ean Lagun Maitean*

AZAROAK 12, AZOKA EGUNA
Goizean, talo-postua Erregetxean*

15:00etan Herri-babajana Plaza Zaharreko karpan
Menua: babak osagarriekin, postrea, kafea eta kopa 
Prezioa: 15 euro / 12 euro bazkideendako.
Txartelak salgai Pil-pileanen eta Iratxon

19:00etan Erromeria Iratzar taldearekin karpan
(Jendea behar dugu barran txandak egiteko*)

AZAROAK 14, GAZTAÑERRE EGUNA
Txorimalo lehiaketa Kukumixo eta ludotekaren eskutik

21:00etan euskara ikasleekin afaria*
Menua: Berakatz zopak + gazta, menbrilloa eta intxaurrak
Prezioa: 13€ / 11€ (bazkide, langabetu, 16 urtetik beherako)

GAZTAÑERRE 2016 

* Auzolanean parte hartu nahi baduzu: 943751304 / 605706086 edo koordinazioa@pilpilean.com
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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.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA

Hondurasen jaio nintzen uztailaren 11 
baten. Osasuntsu jaio nintzen eta umea-
ro zoriontsua izan nuen. Orain, nire anai-
arrebekin oroitzen naiz...  batez ere  nire 
ahizpa “Lala”-rekin (hala deitzen genion). 
Berak prismatikoak bezain lodiak ziren 
betaurrekoak janzten zituen eta sarri egi-
ten zuen estropezu. Behin, galdetu nion 
amari zer gertatzen zitzaion nire ahizpari 
(Lalari) eta nire amak begietan malkoak 
zituela erantzun zidan, gaixotasun arra-
roa zuela, genetikoa, berarengandik jaso 
zuena. Nik buelta hartu eta jolasean ja-
rraitu nuen, pentsatuz, ahizpa gaixoa. Ni 
orduan neskatilatxoa baino ez nintzen. 
Gero, 2007an, nire herrialdetik irtetea 
erabaki nuen ortzimuga berriak bilatze-
ko eta baldintza duinetan bizi izateko. 
Lagun baten aholkuari jarraituz emigra-
tu nuen, portu eder hartan nire bizi tza 
osoa lagata. Euskal Herrira heldu nintzen, 
eta Soraluzeko bizilagunek abegikor-
tasun osoz hartu ninduten. Urteotan 
denetik ikasi dut, hemengo ohitu-
ra eta jatekoak, adineko pertsonen 
zaintza... Hain zuzen, horretantxe lan 
egin izan dut.
2014an sendagileek ebakuntza bat 
egin zidaten eskuetan. Zirugia azka-
rra izan zen. Etxean baja hartuta 
nengoela, irakurtzeko aprobetxa-
tzen nuen, liburuak izan baitira nire 
lagunik onenak. Baina halako baten, 
arratsalde sargori horietako baten, 
beroak ezinegona eragiten duen ho-
rietako baten, gogoan dut irakurtzen 
niharduen liburua irentsi nuela, eta 
uste izan nuela gehiegi irakurri nue-
lako nekatu nintzela. Denborarekin 
konturatu nintzen sarri samar galtzen 
nuela irakurketa-lerroa eta erabaki nuen 
medikuarengana joatea. Berak okulista-

Agurtu nazazu zeuk

Xiomara Romero

“Bereizgarri honek esan nahi 
du ikusmen arazoak ditudala, 

oraindik tratamendurik ez 
duela eta nire eguneroko 
zereginak egitea zailtzen 

didala”

Euskalzaletasunaren alde:

rengana bidali ninduen eta handik Do-
nostiara. Orduan, amarekin eta ahizpa-
rekin akordatu nintzen. 
Ondoren proba gogorrak egin zizkida-
ten, bi ordukoak, eta txarrena pentsa-
tu nuen, banekielako zeozer ez zihoala 
ondo. Handik astebetera deitu zidaten 
eta  senarrarekin eta semearekin batera 
joan nintzen medikuarenera (eurak dira 
nire makulu nagusiak). Zera esan zidan: 
erretinosi pigmentarioa daukazu! Nega-
rrari eman nion.
Egun horretan bertan senarraren eta se-
mearen laguntzarekin ikertzen hasi nint-
zen eta ezagutzen ez dugun gaixotasun 
arraro horren berri izaten. Gaur egun ere 
ikasten dihardut, alde ilunaren ondoan 
mundu berria deskubritzen. Eta orain 
azalduko dizut zer den erretinosi pig-
mentarioa. Herentziaz transmititzen den 
erretinako gaixotasunik ohikoena da. Le-

hen aldiz XIX.mende hasieran diag-
nostikatu bazuten ere, medikuntza-
ren barruan ezezagutza handia dago 
gaixotasun honen inguruan.  
Nere lagunik onena beti neurekin da-
ramadan bereizgarria da, “Ikusmen 
murriztua dut”, dioena. Esan nahi du 
ikusmen arazoak ditudala, oraindik 
tratamendurik ez duela eta horrek 
eguneroko zereginak egitea zailtzen 
didala. Gaur egun, egoitza batean lan 
egiten dut eta lankideen babesa eta 
elkartasuna jasotzen dut. Baina zuk 
ere lagun nazakezu, zela? Ni ulertuz, 
zurekin gurutzatzen naizenean bidea 
erraztuz, gurutzatzean zuk ni agurtuz, 
eta laguntzarik behar dudan galdetuz. 
Gogoan izan, gaixotasun arraroa iza-

nagatik, ni ez naiz arraroa. Per tsona arra-
roak ez dira existitzen! Gizartea pertsona 
errealez osatuta dago! 



Beldur barik

Alana 
Berraondo 

    Sebal

KornerMorearen lehen urteurrena 
heldu da. Martxan jarri ginuanian 
ez zekigun nora eramango ginttuan 
bide berri honek, ezta zenbat irriba-
rre eta amorrazio ekarriko zizikigun 
gure borrokara. Oingo hontan irri-
barria herriko neska gazte kuadrilla 
batek eragin dosku. Beldur Barik ja-
rrera erakusten lan ederra egin dabe. 
Otsailian ekin zotsagun proiektu be-
rri honi, ilusinoz, bertan feminismua, 
sexu askapena, indarkeria, genero 
ikuspegixa eta gure bizipenak lant-
zen. Hemendik jaio da marrazki eder 
baten ideia, marrazki bat baino askoz 
gehixago dana. Marrazki honekin, 
Bedur Barik lehiaketarako bideo po-
litx bat prestatu dogu elkarrekin, eta 
esan biharra daukagu, oso harro ga-
gozela lortu dogun emaitzakin. Nahiz 
eta amaiera gazi-gozua euki, (neskek 
egindako mural politta erre zeben 
24 ordu pasatu aurretik) beren jarre-
ra eta indarra ikustia pozgarrixa izan 
da hain jende gaztiagan. Zorionak bai 
azaroan eta bai urte guztian zihar bel-
dur barik bizi zareten guztioi! Anima-
tu parte hartzera aurtengo edizioan!

Bi gutunak
Duela gutxi, aukera izan dugu  preso egon zen garaian Benantzio Iñurrietak  
idatzitako gutunak eta bertsoak irakurtzeko. Egoera latz haietan nekez ulertu 
litezke presoaren sentimenduak duintasuna aipatu gabe. Eskertzekoa da gu-
tun horiek jaso eta argitaratzen egindako lana. Opari ederra da Soraluzetar 
guztiontzat.
Izan direlako, gara.
Gaur egungo egoerara etorrita, badira bi adiskide soraluzetar lagunenganako 
edo herrierenganako duten sentimentuak idatzi ezinik daudenak. Bi gutun 
falta zaizkigu.
Batetik, Valladoliden preso daukaten Sabin Mendizabalen gutuna falta zaigu. 
Noizbehinka lerro artean irakurrita jakin dugu zenbat traba jartzen dioten ikas-
teko, edo lagunak bisitan doazenean nolako arazoak izaten dituzten bisitak 
egin ahal izateko.
Bestea, Eloi Uriarterena. Berrogeitabi urte herritik ihesi alde egin beharra izan 
zuen, eta  oraindik etorri ezinik dago, bera burutu gabeko gutuna izango lit-
zateke.
Une  eta egoera ezberdinetan hasiera duten gutunak dira, ziur asko kontakizun 
ezberdinak izango dituzten gutunak.
Garelako, izango dira.
Garai ezberdinetan preso egondako pertsonak ditugu  Soraluzen. Espetxe 
askotxo ezagutzen dituzte presoen senideek eta lagunek, bisitak egiteko 
emandako egonaldietanmakinatxo bat ordu eman dituzte lau hormei begira, 
baina jakinekoa da  aspaldidanik datorkiola herri honi egoera latzei erantzu-
teko grina. Jakitun gara gatazkak ondorio mingarriak utzi dizkigula, gainditu 
beharrekoak, denak. 
Urte luzeegietan nahi baino baino preso gehiago egon dira eta dira oraindik. 
Esango nuke justizia soziala eta herriari izan dioten maitasuna  dela guztiegan 
agerikoa den ezaugarri amankomuna. Bestalde, beraien eskaintza memoria 
kolektiboa eraikitzen lagundu izana izan delakoan nago; Herri izaera eskaini 
digute, nahiz eta pentsakeran ezberdintasunak izan.
Guztiak soraluzetarrak, guztiak oroimen kolektiboan gordeta.

Bittor 
Treviño



rria eta gustatzen zait. Nik nahi dut euska-
raz bizi. Orain arte amorratuta nengoen 
neure buruarekin, horrenbeste ikasi eta 
gero ez nuelako berba egiten eta… Gaur 
egun, iada, berba egiten hasi naiz, harro 
nago eta gustura.

Zer esango zenioke jendeari Berbala-
gunen izena ematera animatzeko?
Ni bezala jende asko dago. Badu teoria 
asko baina ez du ematen berba egiteko 
pausoa. Pentsatzen dugu beste aldetik 
ez dutela gurekin pazientziarik eta or-
duan erderara jotzen dugu. Horregatik, 
nik esango nieke probatzeko eta saiat-
zeko, oso baikorra eta aberasgarria dela 
alde guztietatik eta merezi duela.

Pilar Espigak zortzi urte daramatza Ber-
balagun egitasmoan parte hartzen.  Ur-
teotan aurrerapen handia egin du, eta, 
gaur egun, dendan euskaraz jarduten du 
naturaltasun osoz. Berbalagunen jardu-
teak lotsa kentzen eta berba egitera au-
sartzen lagundu dio. Euskaraz gero eta 
gehiago egin eta euskaraz bizi izatea da 
bere helburua. 
Noiz eta zergatik hasi zinen Berbala-
gun egitasmoan? 
Orain dela zortzi urte hasi nintzen. Au-
rretik euskaltegian egin nituen bost bat 
urte, baina konturatzen zara kalean egi-
ten ez baduzu, lotsagatik edo beldu-
rragatik, dena galtzen duzula. Orduan, 
entzun nuen taberna batean elkartzen 
zirela praktikatzeko eta erabaki nuen pro-
ba egitea.

Zelakoa izan da urteotan Berbalagu-
nen bizi izan duzun esperientzia? 
Oso ona eta aberasgarria. Euskaraz 
erraztasuna hartu eta beldurra galtzeko. 
Elkartzen gara ostegunero zazpiak eta er-
dietan. Zazpi lagun gara. Bi bidelagun eta 
bost bidelari.  Bidelagunak dira bidea egi-
ten laguntzen diguten euskaldunak eta 
bidelariak dira, bidea egiten jarraitzea 

nahi dugunak. Oso harreman estua sor-
tu da gure artean eta orain lagunak gara.
Zer egiten duzue berbalagun saio 
arrunt batean?
Denetariko gaiei buruz berba egiten 
dugu: zinemaz, sukaldaritzaz, gure arte-
ko ipuinez, arazoez… noizean behin ir-
teera bat egiten dugu antzerkira-edo, eta 
gero gure artean komentatzen dugu.... 
Enkarnak txisteak ekartzen ditu… Gazta-
ñerretan afaria egiten dugu…  Oraintxe 
dihardugu pentsatzen aurtengo ekint-
zak zein izango diren.

Euskaraz egiteko orduan alde handia 
igarri duzu lehendik gaur egunera?
Bai. Ni hasi nintzenean oso lotsatia nint-
zen, eta, gaur egun, erraztasunez berba 
egiten dut. Ni gogoratzen naiz, lehen, 
dendan beti eradaraz egiten nuela; gaur 
egun, ordea, saiatzen beti euskeraz ari-
tzen eta ikusten dut jendeak eskertzen 
duela, joera iada nerekin desberdina 
dela; lehenengo hitza beti da euskeraz. 
Beraz, ni erosoago sentitzen naiz orain, 
gero eta gehiago gustatzen zait eta harro 
sentitzen naiz, gustora.
Noraino heldu nahi duzu euskararekin? 
Nik nahi dut hobetzea, gero eta hobeto 
aritzea. Hizkuntza polita da, da aberasga-

“Dendan saiatzen naiz beti 
euskaraz egiten eta ikusten dut 

jendeak eskertzen duela”

“Berbalagunarekin euskaraz 
egiteko erraztasuna lortu dut” 

“Orain harro eta gustora 
sentitzen naiz euskaraz”

“Gero eta gehiago 
gustatzen zait 
euskaraz aritzea”
Pilar Espiga
(Plaentxia, 1966)

Eguenero Txuritxun batzen diren berbalagunak. 
Batzuk taldean hasi berriak dira.



Antzezpen satirikoa, politika “grisa” salatzeko     
Urriaren 20an herritar batzuek antzezpen satirikoa egin zuten zubian, Udalak egun 
batzuk lehenago barazkien murala ezabatu izana salatzeko. Grisez margotutako 
muralaren inaugurazio ekitaldia antzeztu eta “Sormenaren artea” izeneko plaka ezarri 
zuten horman, udal gobernuaren politika “grisa” salatzeko.  Hori guztia bideo batean 
jaso eta Interneten jarri dute ikusgai; sare sozialetan ere zabalpen handia izan du. 

Sorturen birfundazio prozesua
Sortuk jakinarazi duenez, datozen 
egunotan alderdi politikoaren bir-
fundazio prozesua abiatuko dute 
Soraluzen ere eta “ahalik eta oina-
rri sozial zabalenarekin egitea dute 
helburu”. Aurreratu dutenez, aurrez 
aurreko eztabaidaguneez gain, on-
line bidezkoak ere izango dira eta 
ponentzien inguruko bozketak aza-
roaren 5ean hasiko dira. Parte hartu 
ahal izateko akreditatu egin beharko 
da (online edo horretarako azaroaren 
4an eta 5ean ezarriko diren gunee-
tan). Dena den, prozesuaren nondik 
norakoak azaltzeko, azaroaren 4an 
aurkezpen-batzarra egingo dute Ki-
roldegiko erakusketa gelan, 19:00eta-
tik 19:45 bitartean.      

Gaztetxearen funtzionamendu 
berria
Gaztetxeko asanbladak jakinarazi 
duenez, ikasturte berriaren bate-
ra hainbat aldaketa ezarri dituzte 
Gaztetxearen funtzionamenduan: 
asanblada eguaztenero batuko da 
20:00etan, lokala zabalik izango 
da egunero 10:00etatik 21:00etara 
eta barra zapatuetan zabalduko da 
19:00etatik aurrera. Barra txandaka 
kudetuko dute, parte hartzea sustatu 
eta ahalik eta jende gehien batzeko 
helburuarekin. Horrekin batera au-
rreko asanbladak herritarren artean 
egindako inkestaren emaitzak azter-
tu eta jarraipena ematea izango da 
datorren ikasturteko helburua.   

bat herritarrek osatua.  Gainera, talde 
horretan parte hartzeko deia egin zieten 
16 urtetik gorako herritarrei. Eta jakinara-
zi zuten lan-taldea eguaztenero batuko 
dela Elkargunean (Itxaropena ondoko 
lokalean), 19:00etatik 20:30era bitartean.

Zapatuko goizean, Zubi Nagusian eza-
rritako egurrezko eskuaren aurrean,  

Soraluzeko Gure Esku Dagok 2017an 
Soraluzen herri-galdeketa egitea bul-
tzatuko duen lan-taldea aurkeztu zuen, 
adin eta sentsibilitate ezberdinetako 18 

Herri-galdeketa antolatuko 
duen taldea



5

Hezkuntzako teknikaria lanean 
Urriaren 10etik, Xabi Luke Astigarra-
gak, 25 urteko eibartarrak, lanean 
dihardu Alkarrekinen diseinatutako 
hezkuntza-proiektua martxan jart-
zeko. Lehenengo egunotan, era-
gileekin egon eta bederatzi proie-
ktuen artean lehentasunak finkatze-
ko lanari ekin dio. Lukeren esanetan 
“inplikatutako eragile asko dago eta 
horrek potentzialtasun handia ema-
ten dio proiektuari”. Hezkuntza tek-
nikaria Urtxintxaren bitartez kontra-
tatu du Udalak eta datozen sei hila-
beteetan egun erdiko jardunarekin 
lan egingo du.      

Beldur barik lehiaketa
Udaleko Parekidetasun Batzordeak 
herriko “Beldur Barik” lehiaketa anto-
latu du berriz. 12 urtetik 26 urtera bi-
tarteko gazteek lehiaketara aurkeztu 
ahal izango dituzte emakumeek ja-
saten duten bereizkeria-egoerari 
aurre egiten dioten arte-adieraz-
pen mota oro.  Bi kategorietako (12-
17 urte bitartekoena eta 18-26 urte 
bitartekoena) irabazleetzako 150 
euroko sari bana izango da. Infor-
mazio gehiago nahi duenak jo de-
zala udaletxera. Sari-banaketa aza-
roaren 24an izango da, arratsaldeko 
19:00etan, Antzokian.

Patricia Borinagak, udaleko gazteria 
saileko batzordeburuak, jakinarazi 

duenez,  datozen hilabeteotan Udalak 
hainbat aldaketa egingo ditu ludoteka 
eta gazteleku zerbitzuetan “ume eta gaz-
tetxoen aisialdiko ohitura berriei hobeto 
erantzuteko helburuarekin”.  Aldaketak 
Urtxintxak egindako txostenean oinarri-
tuta daude eta  hainbat arlori eragingo 
diete: ordutegiari, egutegiari, azpiegitu-
rei eta kudeaketa-ereduari. 
Ordutegiari dagokionez, 19:00etatik 
20:00etara bitarteko txanda bertan 
behera laga dute eta barixakuetan, 
17:00etatik 19:00etara bitartean, gaz-
tetxoek nahi dutenean sartu eta atera-
tzeko aukera izango dute. Gaztetxokoa, 
berriz, zabalik izango da  barixakuetan. 
Egutegiari dagokionez, Aste Santuan eta 
Gabonetan ere zerbitzuak eskaintzearen 
alde egiten du Udalak. Azpiegituretan, 
ludoteka handitu eta gaztetxokoa ki-
roldegi gaineko lokalean kokatzeko la-

Aranzadik erromatarren kokaleku 
baten zantzuak atzeman ditu Ka-

rakaten, eta, egunotan, zundaketak eta 
bilaketa-magnetikoak egiten dihardu. 
Dirudienez, erromatar gudalosteak erai-
kitako “defensa lerroaren aztarnak” dira. 
Aurkikuntza baieztatuz gero, Karakate-
koa Gipuzkoan aurkitu den era horretako 
lehen kokalekua litzateke.  
Gizaburuagako indusketa-lanak amaitu-
ta, Aranzadik jakinarazi du datozen egu-
netan emango duela bertan aurkitutako 
ondarearen berri. Dena den, aurreratu 
dute, hasieran uste zutena baino gauza 
gehiago aurkitu dutela. 

nak hasiko ditu datozen hilabeteotan. 
Kudeaketa-ereduari dagokionez, berriz, 
udal gobernuak jakinarazi du urtea amai-
tu baino lehen kaleratuko duela ludote-
ka eta gaztetxokoaren zerbitzuak modu 
bateratuan kudeatuko dituen elkartea/
enpresa kontratatzeko deialdia.   

Aldaketak ludoteka eta 
gaztelekuaren zerbitzuetan

Erromatarren arrastoen bila 
Karakaten

Patricia Borinaga gazteria saileko batzordeburua.

Aranzadiko kideak Karakaten.
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erreportajea

Aurrerantzean Txurruken, ofizialki ere 
SERAFIN ATXOTEGI AUZUNEAREN IZEN-ALDAKETA

Azaroaren 13an egin zen udalbatzarrean 
Udalak aho batez erabaki zuen Serafin 
Atxotegi auzuneari izena aldatzea; au-
rrerantzean Txurruken izango da, ofizialki 
ere. Izena aldatzeko eskaria auzotar talde 
batek eraman du udaletxera, auzotarren 
gehiengo zabalaren babesarekin. 
Frankismoari lotutako izena
Auzotarrek udaletxean aurkeztu zuten 
agirian aipatzen dute auzoari izena al-
datzeko arrazoi nagusia zein izan den: 
“Serafin Achoteguiren izena Francoren 
diktadurarekin zuzenean lotuta dago 
eta ez zaigu bidezkoa iruditzen hainbes-
te sufrimendu ekarri zuen altxamendu 
militarra babestu eta bultzatu zuen per-
tsona baten izena ematea kale bati”.
Gerran eta gerra osteko diktadura ga-
raian Francoren aldekoek aldatu zituz-
ten hainbat kale-izenen kasuak aipatzen 
dituzte: “Plaza Zaharrari Plaza de Nava-
rra, Plaza Berriari Plaza Tercio de Monte-
jurra eta Kalebarreni Martires de Arrate”. 
Kasu horietan kaleek jatorrizko izenda-
pena berreskuratu zuten. Hori dela eta, 
Udalari zera eskatu diote idatziz: “Serafin 
Atxotegi kalearen izena ordezka dezala 

ARGAZKIAK ETA TESTUA   E. UNAMUNO

ahalik eta lasterren Txurruken leku-ize-
nagatik”. 
Txurruken izenaren alde
Auzuneari Txurruken izena jartzeko eska-
riak babes zabala izan du auzotarren ar-
tean, %85ak sinatu baitu eskaria (60 etxe-
bizitzatatik 51k). Udaletxean ordezkaritza 
duten hiru alderdi politikoek ere (EH Bil-
duk, EAJk eta PSE-Eek) begi onez ikusi 
dute eskaera; ondorioz, udalbatzarrak 
aho batez onartu zuen izena aldatzeko 
erabakia. Iker Aldazabal alkatearen esa-
netan “bizi guztian ezagutu dugun ize-
na da Txurruken”. Orain, hogei eguneko 
epea izango da alegazioak aurkezteko, 
epe hori igarota, auzuneak Txurruken 
izena hartuko du behin betiko. 
Aldaketaren tramitazioa
Udalak izen berria erabiliko du bere jar-
dunean eta gainerako erakundeei jaki-
naraziko die aldaketa. Motelago alda-
tuko da enpresa eta gainerako eragileen 
artean. Correoseko arduradunak azaldu 
digunez, enpresa handiek helbideak al-
datu barik jarraituko dute denbora lu-
zean baina zenbakiak berdinak izango 
direnez ez da inolako arazorik izango.

Mirari 
Gallastegi
Ni 2000. urtean etorri 
nintzen hona bizi izate-
ra eta nik beti erabili izan 

dut Txurruken izena. Nik oraintxe jakin du 
Serafin Atxotegi zein zen, eskaria martxan 
jarri denean. 

Karmen
Arrieta
Etxeak egin zirenean eto-
rri nintzen ni hona bizi 
izatera. Nire senarrak Ma-

dinanean lan egiten zuen eta etxe hau eman 
zioten alokairuan. Gerora erosi genuen. Guk 
Txurruken izena erabili izan dugu beti.    

Luis Martin 
Poncela
Nik aspalditik daukat 
Txurruken nire DNIko 
helbidean. Agiria berri-

tzera joan eta helbidea galdetu zidate-
nean Txurruken erantzun nion eta horixe 
jarri zidaten. Beti erabili izan dugu izen hori.

Txurrukeneko bizilagunak.
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erreportajea

TXURRUKEN IZENAREN JATORRIA

Txurrukenekua 
naiz

Ana
 Maiztegi

Nire jatorrizko auzoa da Txurruken, ume-
tako eta gaztetako bizipenen markoa.
Txurrukeneko ume eta gazteek auzoa 
genuen jolastoki, parkean hasi eta  Iruku-
rutzetako errebueltarainoko jolastokia 
eta, urte sasoiaren arabera, bertan ema-

Txurruken  izena Txurrukena (Txu-
rrukakoena) baserriaren izenetik dator. 
Baserria eraikita zegoen inguruan etxe-
bizitza berriak egin aurretik, gaur egun 
ere han dago, kaleko etxebizitza mo-
duan egokitua dagoen arren. Baserri 
horren izena da auzo osoari izena eman 
diona: herritarrek Txurruken izena era-
biltzen baitute Serafin Atxotegiko eta 
Gipuzkoa etorbideko etxebizitzak izen-
datzeko ere. 
1947. urtean, kanpoko jende asko etorri 
zela-eta, herrian etxebizitza nahikorik 
ez zegoenez, herriko enpresa batzuen 
ugazabek (tartean Saciakoek) lurrak 
erosi zizkieten orduko jabeei eta halaxe 
sortu zen auzoa 1954an. Sasoi hartako 
giro politikoa eta bere heriotzaren in-
guruko gertaerak zirela eta, Serafin 
Achotegui izena jarri zioten auzoari, 
orduko udal-agintarien oniritziarekin. 
Herritarrek, hala ere, Txurruken izena 
erabiltzen jarraitu dute.
Serafin Achotegui
Soraluzetarra zen, Sacia (S. Achotegui y 
Cia) tailerraren jabea, ezkondua eta bi 
semeren aita (Martin eta Gregorio). Ge-
rra garaian Circulo Carlistako presiden-
tea izan zen eta tropak herrira heldu au-
rretik, milizianoek atxilotu eta Arratera 
eraman zuten. Uste da bertan hil zutela 
tiroz 1936ko irailean. Frankistek mono-
litoa ezarri zuten bere omenez Arraten 
bertan: “Por Dios y por España. Aqui fue 
asesinado Serafín Achotegui Urrestieta 
de Placencia de las Armas por las hor-
das marxo-separatistas a la edad de 38 
años”.

ten genuen eguna. Ibaiak, ibaiko hai-
tzek eta Salonazpi edo Saloneko soroek 
osatzen zuten Txurrukenekoen  “eragin 
eremua”, Irukurutzetako “hondartza”,  
futbol zelaia eta  “bigarren egoitza”-tzat 
genituen  Itzio inguruetan eraikitako  txa-
bolak  barne.  
Lur-sail horien defentsa sutsua egiten 
genuen herriko beste auzokoen  edo ka-
lekoen aurrean, izan Gabolatsekoak,  Itur-
burukoak,  Rabalekoak….  eta  lehiarako 
aukera denak aprobetxatzen genituen. 
Esate baterako, ikusgarriak izaten ziren  
egindako San Juan suak. Gu hilabete le-
henago hasten ginen  etxerik etxe traste 
zaharren eskean,  eta harrapatutako  za-
bor denak biltzen genituen meta handi 
bat osatu arte, guztiak elkarrekin, ume 

eta gazte, neska eta mutil.  Ordu gehien 
irauten zuen  sua zen  irabazten zuena; 
ia beti Txurrukenekoa.
Eta  jaiak, zer esanik ez!  Herri osoa etor-
tzen zen Txurrukeneko jaietara.  Jaietako 
batzordea osatu eta, hark zuzenduta,  jai 
ezin hobeak antolatzen ziren irailaren 9an 
eta ondoko egunetan,  denon artean, au-
zolanean.  Alkatea ere aukeratu genuen 
Txurrukenen,  auzoko lanak koordina-
tzen eta dinamizatzen zituelako.
Bizipen horiek guztiek auzoaren izae-
raren atal garrantzitsua osatzen dute, 
oinarri-oinarrian uztartzen direnak. Nire 
kasuan,  familiaren aldetik egokitzen zai-
dan horretan, “txurruken” naiz , eta Txu-
rrukenekua naiz.

Txurrukena etxea XX.mendearen erdialdera.

Txurrukena etxea gaur egun.
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Irailaren 24an Pil-pileanen topaketa-
eguna antolatu genuen, euskara elkar-

tearen jardunean parte hartzen dugun 
soraluzetarrok elkarrengana batu eta 
gozatzeko helburuarekin. Urteurrene-
ko jaiaz beba egin genuen, biodantza 
praktikatu, Marrazekin poteoa egin, ba-
zkaldu eta kantatu eta Maialen Errota-
bere eta bere taldearen musikaz gozatu.
Lehenengo aldia izan da espresuki ha-
lako egun bat antolatu duguna eta ede-
rra izan da hainbat belaunalditako per-
tsonak Marrazen ondoan ikustea, Soralu-
ze euskaldunago egiteko ahalegina sin-
bolizatzen duen marrazkiloaren ondoan. 
Hogei urtean elkarteak egitasmo asko 

jarri ditu martxan. Horietako batzuk sen-
dotu egin dira eta ibilbide luzea egin dute 
dagoeneko: aldizkaria eta webgunea, 
Berbalagun egitasmoa, Kukumixo haur 
eta gazteen aisialdi taldea, Galtxagorrien 
jai batzordea…  Orohar, energia gehiena 
arloz arlo egitasmo berriak abiatzeko tal-
deak sortzera bideratu dugu, eta nahiko 
indar gutxi elkartearen barne-kohesioa 
eta mezu bateratua lantzera.  
Ibiliaren ibiliz, beharra somatu dugu egi-
tasmo horietan dihardugun pertsonak 
elkarrengana batzeko: elkar ezagutzeko, 
elkarri entzuteko, elkar ikusteko, eta batez 
ere, elkar hartzeko gure herria euskaldu-
nago egiteko jardun eder horretan.

Iraileko topaketa helburu horrexekin an-
tolatu genuen, eta, esan bezala, pozga-
rria izan zen elkartearen baitako egitasmo 
batean edo bestean dabilen jendea elka-
rrekin ikustea: zuzendaritzakoak, aldizka-
rikoak, Kukumixoko begiraleak, bazkide 
zenbait… Falta izan ziren, elkartearekin 
lotura estua izanagatik ere, egun horre-
tan etorri ezin izan zuten soraluzetar asko, 
eta desio genuke hurrengo edizioren ba-
tean horiek guztiak ere elkartu ahal iza-
tea, beharrezkoa baita denon ilusioa eta 
indarra hizkuntza berreskuratzeko eta 
bizi-bizi mantentzeko posezuan aurrera 
egiteko.

Pil-pileanen topaketa
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Auzolan erraldoia
Abenduaren 3a zapatua egokitu da 
aurten, eta egun aproposa iruditu zai-
gu egun osoko egitaraua osatzeko. 
Euskara sustatzeko gogoak denok bat-
zen gaituenez, abenduaren 3ko eguna 
herritar, elkarte eta erakunde guztiekin 
auzolanean antolatzea nahi genuke 
eta ekitaldietan parte hartze zabala 
lortzea. Horretarako, elkarteko kideok 
(borondatezko zein soldatapeko) go-
gotsu ekin diogu auzolan erraldoi hori 
koordina tzeko lanei. Okasiorako e-posta 
helbidea ere sortu dugu: 20urteurrena@
pilpilean.com.
Ekimen nagusiak
Oraindik ere xehetasun ugari lotzeko bal-
din baditugu ere, dagoeneko zehaztuta 
daude egunean zehar izango diren eki-
men nagusiak. Ondorengoak hauek dira:  
“Euskara eta gu” gogoeta irekia
Gogoeta-saio irekia antolatuko dugu 
herriaren erdialdean. Taldeka eta dina-
mizatzaileen laguntzarekin  hizkuntza-
ren inguruko “zubiak, bideak eta ideiak” 
aztertuko ditugu.  
Kukimixoren ginkana
Plaza Zaharrean hasi eta kalean zehar, 
Kukumixok herriko umeendako ginkana 
erraldoia antolatuko du.
“Ametsa bidean” erakusketa 
Euskaltzaletasunak herrian egin duen 
ibilbidearen berri ematen duen erakus-
keta inauguratuko dugu. Bertan ikusi ahal 
izango da gerra aurretik gaur egunera 
arte herrian izan den ekimen euskalza-
learen historia. 
Euskalzaleen argazki historikoa
Bazkal aurretik herriko euskalzaleen ar-
gazki kolektiboa aterako dugu, estilo 
zaharrean, bakoitza bere lekuan ondo 
kokatuta. Historiara pasatuko den arga-
zkia izango da.
Kantu-bazkaria taldeekin
Garai batean arrakasta handiz antolatu 
genituen kantu-afarien formatua be-
rreskuratuko dugu. Herriko talde guztiei 
egingo diegu gonbidapena bertan parte 

hartzeko eta azaroaren erdialdera zabal-
duko dugu izen-ematea.  
Ruper Ordorikaren kontzertua
Halako egun handiari dagokion neu-
rriko amaiera emateko, maila goreneko  
kontzertua izango da egun horretan, 
Ruper Ordorika kantari oñatiarrak kon-
tzertua eskainiko baitu antzokian (gaue-

ko 22:30ean). Sarrerak azaroaren 21an 
jarriko dira salgai Pil-pileanen 10 euroan. 
Azaroaren 27ra bitartean Pil-pileanen ba-
zkide direnek bakarrik erosi ahal izango 
dituzte sarrerak eta 28tik aurrera aurrera, 
gainerako herritarrek. Takilarako sarrera-
ren bat gelditzen bada, 15 eurotan jarriko 
da salgai kontzertuaren aurretik. 

Ruper Ordorika. (Goiena)

Kantu afariaren lehen edizioetako bat elizpean.

Abenduaren 3an Euskararen Eguna
Abenduaren 3an, euskararen nazioarteko egunean, bat egingo dute Euskarak 365 

ekimeneko ekitaldiak eta Pil-pileanen 20. urteurreneko ospakizunak. Pil-pileanek herriko 
beste talde batzuekin batera, egun osoko egitaraua prestatzen dihardu, euskaltasunaren 
gaineko gogoeta eta jaia uztartuko dituena. Egun horretan izango denaren aurrerapena 

da ondorengo lerroetan jaso duguna.
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bizikale azoka

Eskerrik asko!
Bizikale
elkartea

Bizikale
elkartea

Bizikale
elkartea

Bizikale
elkartea
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Javier Argote-k, herrian “Jabiel” izenez 
ezaguna denak, 2005. urtean utzi zuen 
bere Habana maitea Soraluzen lur har-
tzeko. Beraz, 11 urte daramatza Euskal 
Herrian, bere bigarren aberrian.
Zerk bultzatu zintuen hona etortzera?
Maitasunak ekarri ninduen Euskal Herri-
ra. Neska bat ezagutu nuen 2001. urtean, 
gutunak idazten genizkion elkarri, abuztu 
guztietan ni bisitatzera etortzen zen eta 
2004. urtean ezkondu egin ginen. 
Hiritik herrira... a ze aldaketa.
Klimarena izan zen niretzat aldaketa 
handiena. Kuban 30 gradu egiten ditu 
bataz-beste urte osoan zehar. Kultura 
eta bertako jendea ere oso ezberdinak 
dira, baina Euskal Herrian kubatarrak oso 
maitatuak izan gara beti.

Soraluzetarrek zelako harrera egin zi-
zuten?
Harrera izugarria izan zen, kubatarrak izae-
raz zabalak eta berba asko egitekoak gara 
eta euskaldunak  itxiagoak direla diote bai-
na ni arduratu nintzen herritarren artean 
alaitasuna eta giro ona jartzeaz. Esaerak 
dioen moduan, “kubatar bat Alaskara bi-
daliz gero, toundra-rekin (izoztutako zo-
rupea) ere sozializatuko da”. 
Zer botatzen duzu faltan?
Familia eta, batez ere, nire alaba; 20 urte 
zituela ikusi nuen azken aldiz eta orain 
26 urte ditu. Horrez gain, bertako kultura, 

azken finean norbere erroak ez dira ahaz-
ten, eta horrek definitzen zaitu pertsona 
moduan.
Nola mantentzen duzu kontaktua 
etxekoekin?
Internetak asko lagundu du zentzu ho-
rretan; helbide elektronikoaren bidez, 
skype bidez eta horrelakoen bidez man-
tentzen dut harremana etxekoekin.

Zelakoa da egoera Kuban?
Kubatarra “musikala” dela esaten dute, 
dagoena umorez hartu eta horrekin bi-
zitzera ohitzen saiatzen da. Garapena eta 
teknologia berandu iritsi dira, baina ez 
da ezer pasatzen; orain dela gutxira arte 
ezin genuen helbide elektronikorik  izan, 
ezin genuen bidaiatu...baina jendeak ez 
du bidaiatzearekin pentsatzen bertako 
egoera hobetzearekin pentsatzen du.
Zerk harritu zintuen gehien?
Mendiek. Kuban ere mendi handiak dau-
de eta etxean bezala sentitzen nintzen. 
Dena den, kubatarrak itsastarrak gara eta 
Ondarrura lehen aldiz joan nintzenean 
asko gozatu nuen. 
Eta euskararekin nola konpontzen zara?
Niretzat hizkuntza oso zaila da eta ez 
neukan bere berririk. Gaur egun, hitz sol-
te batzuk erabiltzen ditut egunerokoan, 
aisialdirako eta lagunak agurtzeko; kaña 
bat, bai, zer moduz, eskerrik asko...kuba-
tar ukituarekin noski.

“Maitasunak ekarri ninduen 
Euskal Herrira”

“Familia eta alaba faltan 
botatzen ditut”

“Euskal Herrian 
kubatarrak oso 
maitatuak izan 
gara beti”
Javier Argote Torras, 
Soraluzen bizi den 
kubatarra

pikulitxako plaentxiarra

Alaba, anaia eta aitarekin 2008ko abuztuan.

Anai arrebak, aitaren emaztea, iloba eta Ainhoa, 2002an.

Villaclaran, Che Guevararen mausoleo ondoan, 2003an.
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gaztañerre

AEKren talo postuan jo ta sua (1997).

Joxe Agirre ta Joxe Lizaso bertsotan (1999).

Baserritarrak ganaduari begira (2000).

Bertso eskolako gaztetxoak danbolinean gaztainak erretzen (2000).

Txahal eder bat edo 300.000 pezeta zozketan (1997).

Azokako sari banaketan Lezarrikoak saria jasotzen (1997).

Arizaga baserriko postuan Andrea, Maria Pilar eta Ezozi (1999).

Izarreko Pedro eta Juli omendu zirenekoa (2000).

Atzera begirakoa azokari
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VII. Antxintxika lasterketa 
azaroaren 5ean
Soraluze eta Bergara lotzen dituen 
Olatz Rementeria memorialaren VII. 
edizioa korrituko da azaroaren 5ean. 
Ibilbideak 10km ditu, Soraluzen irtee-
ra eta Bergaran helmuga. Lau irteera 
izango dira: umeak (15:00), Handbike-
ak (16:30), patinak (16:45) eta korrikala-
riak (17:00). Izen-ematea zabalik dago 
kirolprobak.com atarian, azaroaren 
3ra arte.

Gipuzkoako mendi taldeen 
topaketa
Urriaren 23an  ospatu zen Zega-
man Gipuzkoako mendi elkarteak 
antolatutako finalista eguna. Bertan 
Gipuzkoako mendi-taldeak elkartu 
ziren eta lehen hezkuntzako hiruga-
rren  mailatik gorako  neska-mutilek 
diploma bana jaso zuten. Soraluzetik 
40 bat guraso eta seme-alaba izan 
ziren bertan.

Yarisa Caballero gairale Ezozin
7 txirlo jota irabazi zuen Caballerok 
Euskadiko bola txapelketako bigarren 
jardunaldia.  Bigarren Patxi Olabarria 
eta hirugarren Bittor Astigarraga sai-
lkatu ziren. Sailkapen orokorrean, Iñaki 
Ariznabarreta 9 txirlorekin dago, Bittor 
Nuñez, Jose Nuñez eta Iñaki Burunza 
6rekin eta Jose Luis Larreategi 3rekin. 
Hurrengo botaldia Iruzubietan izan-
go da, azaroaren 5ean.

13

Inoizko abonatu kopuru 
handiena kiroldegian

Dantzak, saskibaloia eta aire-akrobaziak

Soraluzeko Arane kiroldegiak marka 
guztiak hautsi ditu eta inoiz izan duen 
abonatu kopuru altuenarekin itxiko du 
urtea, 919rekin;  iaz, urrian, 856 ziren. Ma-
ria Gallastegik, kiroldedegiko arduradu-
nak, esan digunaren arabera urtez urte 
igotzen dihardu  abonatu kopuruak eta 
zera esan digu, horren arrazoia izan dela 
instalazioen egoera hobetu izana: “2010. 
urtetik hona, gimnasioko makinak berriztu 
ditugu eta orain makina gehiago daude; 
instalazio  gehiago daude: rokodromoa, 
padel pista, ikastaroentzako gelak... Ho-
rregatik  guztiagatik uste dugu kiroldegia 

gehiago erabiltzen dela”.
Parekidetasuna da nagusi abonatuen 
artean. 2016. urteko 919 bazkideeta-
tik 478  (%51,90) gizonak dira eta 443 
(%48,1) emakumeak. Ikastaroetan aldiz, 
269 pertsonak dihardute parte hartzen 
eta horietatik 211 emakumeak dira eta 
58 gizonak. Ikastarorik arrakastatsuenak 
pilatesa, spinninga, zumba, fit-boxinga, 
boxeoa eta Gap-bosua dira. Aipatzekoa 
da umeen igeriketa-ikastaroan parte 
hartzea handia dela, aurten 86 haur ari 
dira; ikastaro horretan 3 urtetik gorako 
neska-mutilek eman dezakete izena.

Hiru ikastaro berri probatzeko aukera 
izango dute erabiltzaileek. Alde batetik, 
Biraka  taldeak umeendako (LH1-LH5) 
dantza garaikideko ikastaroa eskainiko 
du. Proposamenak harrera oso ona izan 
du eta, oraingoz, 41 ikaslek eman dute 
izena. Maiatzean erakustaldi egingo dute.
Bestalde, saskibaloi ikastaroa izango da 
beste ikastaro berrietako bat. DBHko neska 
talde batek kirol hau, modu ludikoan eta 
lehiatzeko asmorik gabe,  praktikatzeko 

interesetik sortu zen eskaintza. 
Azkenik, azarotik aurrera rokodromoan 
aire akrobazia ikastaroa ere eskaini ko dute.  
Ikastaroaren helburua rokodromoari 
bestelako erabilera bat ematea da eta 
jendearen interesari erantzuna ematea. 
Bukatzeko, jakin dugu DBHko 
ikasleendako zumba-taldea osatzeko 
hiru pertsona falta direla; beraz, interesa 
duenak jo dezala kiroldegira edo deitu 
dezala telefonoz (943752466 telf.).
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Udaleko euskara-zerbitzuak euskarazko 
irakurle-kluba osatzeko deialdia egin 
du. Hilero liburu bat irakurri eta beronen 
inguruan berba egiteko biltzea izango 
litzateke klubaren oinarrizko dinamika. 
Mikel Leundaren esanetan “klubeko 
partaideak askotarikoak izan daitezke, 
irakurtzeko ohitura handia dutenak 
nahiz ohitura gutxi dutenak. Azken ho-
riei ohitura hartzen joateko balioko die 
egitasmoak“. Noizean behin, liburuaren 
idazlea bera ere saioetara ekartzea lit-
zateke asmoa. Nahikoa irakurzale elkar-
tuz gero, Jasone Osoro idazle elgoibar-
tarrak dinamizatuko du taldea. Izena 
ematea azaroaren 18ra bitartean izan-
go da zabalik. Horretarako, udaletxera 
deitu 943753043 edo euskara@soraluze.
eus helbidera idatzi dezakezue. Klubeko 
kide izatea debaldekoa da.

“Kolpe bat jaso eta memoria galdu be-
rri duzu. Dakizun bakarra, poliziak esan 
dizulako, zera da: bere ohean zetzan el-
barritu babesgabe bat tiroz akatu duzu-
la; duela gutxira arte maitekiro zaintzen 
zenuen gizona, hain zuzen”. Horixe da 
azaroaren 4an, gaueko 22:15ean antzo-
kian esakainiko duten “Zergatik Jamil?” 
antzezlanaren sinopsia. Ikusi dutenek lo-
riatu duten antzezlana da, Patxo Telleriak 
idatzitakoa, Jokin Oregirekin batera zu-
zendua eta Mikel Martinezek eta Eneko 
Sagardoyk maisuki interpretatua. Galdu 
ezin daitekeen antzezlan horietako bat, 
dudarik barik. 

Euskarazko irakurle-kluba 
Jasone Osorok dinamizatua

Jokin Oregik zuzendutako 
antzezlan bikaina

Gaztañerre azokaren 20. edizioa
Azaroaren 12an egingo den Gazta-
ñerre azokak 20 urte beteko ditu eta 
egitaraua aurreko urteetakoaren ant-
zekoa izango da. Ohikoa den moduan, 
baserritarren azoka eta jai-giroko eki-
menak uztartuko dira. Debemenek 
aurreratu du azokako postu kopurua 
iazkoaren antzekoa izango dela eta 
Pil-pileanek jakinarazi du herri-baba-
janerako txartelak dagoeneko Iratxo 
goxodendan salgai daudela.  Aurten 
omenduko dituzten baserritarrak, be-
rriz, honako hauek izango dira: Osteitta 
baserriko Mateo Oruesagasti eta Txu-
rrukazpiko Martina Ansola, 1929xan 
jaiotakoak biak. Bertsotan Aitor Men-
diluze eta Unai Agirrek jardungo dute 
eta baserritarren bazkaria Armendia 
jatetxean egingo dute. 

“Soraluzeko guraso ia euskaldu-
nak eta euskara” azterlanaren 
aurkezpena
Soraluzeko guraso ia euskaldunek eus-
kararekin duten harremana aztertu du 
Arrate Gisasola Izetak Hiznet graduon-
dokorako egindako azterlanean. Az-
terlana datorren eguenean aurkeztuko 
du antzokian, arratsaldeko 19:00etan. 
Lanak bi alderdi nagusi ditu: batetik, So-
raluzeko guraso ia euskaldunen pen-
tsamenduaren azterketa (Soraluzeko 
hainbat gurasoren hizkuntza-ibilbide 
eta bizipenak, euskararekiko aurreritziak, 
jarrerak...) eta, bestetik, aktore aktiboa-
go izateko proposamena. Aurkezpena 
hizkuntzaren inguruan interesa duten 
herritarrei zuzendua dago eta amaieran 
tertuliarako tartea izango da.

Jasone Osoro.

Eneko Sagardoy eta Mikel Martinez.
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Jose Blanco Fernandez
Urriaren 20an hil zen 75 Urte zitUela

Udazkenean orbelak bezala joan zara baina zure oroimena gurekin 
gelditu da. Gure bihotzetan zaude betiko.  

Eskerrak bihotzez egunotan zuen babesa adierazi diguzuen guztioi.

Etxekoak.
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Unax Sudupe 
Urriaren 29an, 11 urte.
Muxu handi bat etxekoen 
partez, bereziki Lide eta 
Paulen partez.

Nahia Mendia Hernaez
Azaroan 23an 10 urte!! 
Zorionak neska haundi!! Patxo 
haundi bat etxekuen partez 
eta batez ere Eukenen partez!!

Patxi Osa
Abenduaren 4an, 44 urte.
Zorionak! Etxekuen partez.

Iker Osa
Azaroaren 19an, 4 urte.
Zorionak! Asko maite 
zaitugu! Etxekuen partez.

Sonia Ezenarro eta Luis Zubiaurre
50 urte elkarrekin, Zorionak bikote!!!
Zuen senide guztien partez muxu haundi 
bana!!!

Iker eta Miguel Angel Fernandez
Azaroaren 3an eta 6an. Zorionak!!
Amamaren partez.

Mikel Iñurrieta Arana eta Sara Muñoz Iñurrieta
Urriaren 8an, 60 urte eta azaroaren 3an, urte 1.
Etxekuen partez besarkada eta muxu pila

Jone Zubiaurre Unamuno
Irailaren 19an, 6 urte!!
Zorionak pirulina!!! Muxu 
potolo bat etxeko guztion 
partez!!!

Miguel Rascon Gomez
Martin Iñurrieta Goikoetxea

Jose Blanco Fernandez

Peru Soriano Sebal

Peru Soriano Sebal
Irailaren 27an jaio zen.

Jaioberriak

1971an jaiotakoak Txurrukan.

Kintadak
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Urte askotarako!
Zoriondu lagunak eta senitartekoak, lau bide dituzu Pil-pileanen bidez zoriontzeko:

•	 Watsapa 605706086 zenbakira.
•	 Mezua aldizkaria@pilpilean.com helbidera.

•	 Webguneko www.plaentxia.eus/zerbitzuak/zorion-agurrak helbidean sartu.
•	 Lokalera ekarri 10.30etik 13:00etara bitartean.
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ba al zenekien...

Iturria: Sorapedia.

Txurrukeneko familia
Txurrukena Bergarako errepidearen ondoko baserria zen eta 1745. urtean jabe moduan Jose de Mendiola agertzen da. XX. 
mendearen hasieran Ameriketatik Euskal Herrira bueltatu zirenean, Antonio Mujika Telleria antzuolarrak eta Osintxuko Manuela 
Zangitu Gantxegik Txurrukena baserria eta bere lurrak erosi zituzten. Etxe berria eraiki behar izan zuten, aurrekoa erre egin baitzen, 
diotenez, aurreko jabeen arteko liskarren batengatik norbaitek su emanda.

Hain zuzen, familia horixe da ondoko argazkian ageri dena. Atzeko aldean zutik: Dominica, Ramón, Leona eta Gregoria. Jarrita: 
Josefa, Manuela Cruz Sanguitu, Francisco Antonio Andrés Múgica eta Calixto Aguirrebalzátegui (Josefaren gizona). Aurrean zutik, 
Ignacia, Calixto eta Emilia. Bi falta dira: Isabel (umetan hil zena) eta Maria Cristina (Bilboko hotel batean neskame).

Txurrukena baserriaren inguruan gehiago jakiteko jo Sorapediara eta irakuri “Heraclia Maiztegiren ipoñak”.
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luis Maria Heriz GarMendia
2013ko azaroaren 7an

iii. UrteUrrena

“Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakienak ikasten ez duelako
dakienak hitzegiten ez duelako baizik”

Etxekoak.

Etxekoak

arGiMiro andres 
Prieto

irailaren 20an hil zen 67 Urte 
zitUela

Eskerrik asko azken agurrean 
zuen laguntza eman diguzuen 

guztioi

ESKELAK JARTZEKO:
605 706 086

Hilaren azken barixakuan argitaratuko da aldizkarian.

Eskelaren prezioa:
30 € (txikia)
60 € (luzea)






