




Kalietan barrena ... 

J
aixak ... a zelako zoramena! ezin gelditu errima 
soltien trena, danbor hotsen Tatiago ta Iriarena, 
zelako burrundaria kanpaiena! txaranga, kon

tzertu ero barrakena ... Arkupetik sua darixola bada
tor zezena, itxi kalebarrena, plazatik plazara doia ausartena, adarra sartu dotsa, 
hori da faena! ! Ai ama beste karreriarena! ! berdin da errubixua edo morena, zin
tzua ero golfua, antxitxika egitteko erakutsi galtzontzilo, kulero eta sostena ... 
premixorik onena parte hartziarena ... Ez izan alena! Horri maitte dozula esaten 
zeu izan lelena .. .izkinan zain dago patxorik beruena ... A ze gozamena!! euskeraz 
entzutia kalietan barrena ... kalian gora eta kalian behera dabitzen galtzagorri
xen lema!! Hauek dauke hauek edukitzeko kemena!! Hau da kuadrila kertena! 
majuenetan majuena ! Zoragarrixa gorrigaineko ekimena, sorpresaz beteta dato
rrena, herriko taldiak ezkontzen dittuena ... Zeinek presta uko ete dau paellarik 
ero bakailaurik ederrena?? Hara! nun datorren herriko juergistiena, ez da bero 
berua kalimotxuak eraindako baibena, hau da desordena! gabeko ontzarena egu
nez lo ta gabaz dabilena! Aste bukaerian ondotik, ondiokan astelehena eta mar
titzena ... Hau abixadia erlujuan orratzena, eta piraguena? Zubi handixa gainez
ka! A ze abentura ibaixan behera datozen artistena! Baina artistarik handifia 
errekatzulotik urten da!! Hau da harrobia! Plaentxiako talde famatuena! Kasua 
be bada oingo euruena! bape barik gelditzia da gauzarik errezena ... Apa laguna! 
Nahiz eta bakarra izan disfrutau bostena ... Ajia eta bixamona hori da txarrena, 
as·piriniak be osatzen ez dabena!! Ba!! hori ze da ba! Segi berriro kalera!!! Baz-

. , 
kalosteko kantu ezagunena, danok kontsolatzeko modurik hoberena, dantzarik 
helduena erromerixakuena, oin da moda barrixa gure DJena .. Umeena da barre
rik polittena, buruhandixen puxikekin aurrena, zirkoko pailasoekin hurrena, 
amak eman dotsuz pagia eta urtetzeko baimena?? 

Ta bukaeria aldatu egin da, lehen zan merengia, oin, berriz, ur gudarena, ez dei
la izan ibaiko urarena! Busti jatzu melena, eman dotsue askan sartu urtena ... 
Amaittu baino lehen, hona nere aipamena hemen gurekin ez darenena, bainago
guan dittugunena! Bide batez eskatzen dot barkamena, hau da burura etorri ja
tan ideia nahasmena, dana da jaixetako nerbixuena .. . 

Ahaztu penak!!! Aaaiii jaixak jaixak! ! ! Berdin berdin bata ero bestenak, prime
rakuak denak, bihotza pozteko behintzat balixa dabenak, ez dira lehenak eta 
inoiz ez daittezela izan azkenak, badatoz aurten be plaentxiako jairik handixe
nak! ! ! 
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Jaietako Gehigarria 

Telegrapak 

Kaizooooo ... irakurle! stop ze gizalarru?. stop 

beltx beltxa ezta? stop heldu da benetako 

uda! stop ja ixak, oporrak eta ura I stop zer 

gehixao bia dou ba ! stop guk probatu dogu 

ibaiko ura. stop epel epela dator. stop eta 

koloretsua. stop baina usain susmagarrixa 

dauka. stop hala ta guztiz plazer bat da ibai

xan sartzia. stop zuek be gonbidatzen zai

ttuztegu probatzera. stop freskatzera. fres

kuak izango dira lurrazpiko aparkamentuak 

be. stop salgai jarriko dira eta lortu ahal 

dittuanandako izango dira edarrak. stop ka n

puan laster San Andreserainoko ilarak izan-

go dira. stop edo Maltzarainokuak. stop 

batzuk han gora aparkau biharko dabe. stop 

je, jel stop mendi ibili bat eginaz. stop ibili ibili 

euskara gutxi dabil administrazifiuan. stop 

ofiziala dala baina. stop oposizifiuetako test 

psikolog ikua (! ! ! !) erdara hutsian. stop nor

bere hizkuntzan ja rdutiak eraginik ez baleu

ka moduan .. stop deittu dogu Behatokira. 

stop barruak husteko ez bada be. stop lotsa

garrixa ! stop eskerrak ja ixak datozen. stop 

inoizko betienak. stop Nafar ikututxo horre

kin! stop eguerdiko txupinazo eta guzti! stop 

eta aurreko egunian gazte eta borondate 

ikutua . stop eta Marraz be etorriko da. stop 

diarka daroiagu astebetian herrixa ren biho

tzera. stop Toos Marraz l Toss Marraz ! stop 

eta badator. stop Plazentziaren bihotzian 

gora. stop eta kantari dator.. stop "gora 

Plaentxiarrak! ta Plaentxia! ... herriko jaixak 

dira ta, delitu da lo eittia ! Kalia ta tabernia

aa, hauxe da gure etxia ! .. ". stop ondo pasau 

Andramaixek! 
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Zorion agurrak 

0ier Perez 
Abuztuaren 6an, 4 urte 

Zorionak mutil haundi ! 
Eneko, Aita eta Amama partetik 
baita ere tio Rafa eta Ana, muxu asko. 

Paula Arana 
Uztailaren 23an, 5 urte 

Ondo ondo pasau guapa ! 
Aita eta Amaren partetik. 

Ibai Tajuelo
Uztailaren 23an, 6 urte 

Muxu haundi bat ta zorionak ! 
Aita eta Aman partetik. 

Bakarne Buruntza Muxu haundi bat tia ! 
Uztailaren28an Ander eta Andoni partetik 

Gutunak 
Denontzat? 

Manex Domin uez 
Uztailaren 20an 5 urte 

Muxu haundi bat! 
Aita, Ama eta Maiten partetik. 

Andoni Ariznabarreta 
uztailaren 28an 6 urte 

Ondo ondo pasau 
zure egunian! 
Aita eta Aman partetik. 

Hodei Tajuelo
Abuztuaren 1 ean 2 urte 

Asko maitte zaittugu! 
Aita eta Aman partetik. 

Urtero bezala, zinema herrian ikusteko aukera bakarra, uda parte hontan 
iristen da, tamalgarria da, herri bat horrenbeste urte zinerik gabe egotea, beno 
beste gauza askoren artean baina tamalgarriagoa iristen zait plazan emango 
diren sei pelikuletatik bat ere ez izatea euskaraz. Arrazoia? Ziurrenik euskaraz 
kalitatezko pelikula asko ez dagoela izan daiteke, ez naiz sartuko nork daukan 
erantzunkizuna pelikulak euskaratzeko orduan, naiz eta nahiko argi geratzen 
da pixkat pentsatu ezkero. 
Ateratako eskuorrietan lasai ipini duzue, sei pelikulatatik bost denontzako 
direla, hartan ere anka sartu duzue, ez dago niretzako pelikularik, ez eta beste 
euskaldun askorentzat ere.Norbaiti aurpegia gorritu beharko litzaioke, baina 
hartarako ere ... 

SORALUZEN EUSKALDUNONTZAT EZ DAGO ZINEMARIK 
Gorka Salaberria 

Herriko iragarkiak 
Etxe bat alokatzen da Zarautzen. 
Udara, astebukaera, zubi eta abar. 

Hondartzatik gertu. Mug. 685 718 454 

Pisua salgai Soraluzen. 93m2 . Saloia, 
sukaldia, 3 logela, 2 komun eta traste

roa. Mug. 639 774 334 

Ingeleseko irakasle bat behar da aka
demia baterako. Mug 680 373 676 

hildakoak 
SEBASTIAN ALDAZABAL 

ARRILLAGA 

MIGUEL MENAYO MORENO 

Informazio gehiago 
900 110 111 doako telefonoan 
www. gipuzkoa, net/ gazteria 

Buletinen harpidetza ! ! ! 

bekak 

Diru-laguntzak. Karrera judizial eta fiskalera
ko idazkari judizialen kidegorako oposizioak 
prestatzeko diru-laguntzak. 
Epea: Irailak 30 

ikastaroak 

Guioia. Sarobe Arte Eszenikoen Zentrua. Te
lebistako serietarako gioiak egiten ikasteko. 
Urriaren 14tik abenduaren 24ra, euskeraz 
eta gazteleraz. Epea: plazak bete arte. 

lehiaketa 

Gomendatzen dizut. Arrasateko Gazte
entzako Informazio Bulegoa. Oporrei, ater
petxeen inguruko gomendioei, hiri interesga
rriei ... buruzko idazlanak. Epea Urriak 26 

Haur eta gazteen literatura. Edebe Argi-
taletxea. Haur (7 eta 12 urte) eta gazteen 
(12 urtetik gorakoentzat) literaturako Edebe 
Saria. Epea: Irailak 15 

lana 

Udaltzaina. Aretxabaletako udalean udal
tzain-lanpostu bat betetzeko oposizio-lehia
keta. Epea: 3 de agosto 

Gazteentzako Informatzailea. Urnietako 
Udalean Gazteentzako Informatzaile-lanpos
tua betetzeko oposizio-lehiaketa. Lanaldia 
astean 18 ordukoa izango da. 
Epea: Abuztuak 16 

Udaltzaina. Tolosako Udala. Udaltzain-lan
postu bat betetzeko oposizio-lehiaketa. 
Epea: Abuztuak 8 

Mantentze lanak. Azpeitiko Kirol 
Patronatuan Ofizial-lanpostu bat betetzeko 
oposizio lehiaketa. Epea: Abuztuak 12 

MENDIZABAL 
OKINDEGIA 

Kalebarren, 10
Telefonoa 943 75 20 91 

Baltegieta, 6 
Telefonoa 943 75 13 99 

SORALUZE



Zer irizten dotsazu? 

Udarekin batera oporrak datoz eta oprrekin batera jaiak. 
Soraluzetarrei zein jai duten gustokoen eta zein gomendatuko 
luketen galdetu diegu. 

Ze jaixetara juaten zara Udan? 

ze jai gomendatuko ziiiuke? 
Elisa Labaien 
67 urte etxekoandria 
San Vicente de la Sonsierrara 
juaten gara Riojara eta han
gotxe jaixetan egoten gara. 
Abuztuan bukaeran izaten 
dira. Oso jai polittak eta 
dibertigarrixak izaten dira. 

Xabier Tardio 
18 urte ikaslia 
Normalian Errioxara juaten 
naiz Hornos de Mongalvilla
ra. Bestela hemen inguruko 
jaixetara juaten naiz . Nik 
Bilboko Aste N agusixa go
menda tuko neuke. Oso giro 
ona egongo da. 

Ohiana Uribe 
18 urte ikaslia 
N ormalian Zaragozako Aizon 
herrira juaten gara. Kriston
girua egoten da. Han peñak
egitten dira jaixetarako. Peña
bakoitzak lokala ipintzen dau 
eta lokalez lokal juaten da 
jentia. Irunako San Ferminak 
gomendatuko nittuzke. 

Pascual CHURRUCa, s.a.

Hotzian eta bernan 
jotako tornilluak 

Telef. 943750006 eta 943751600 Faxa 943752461 
E-mail: general@pascualchurruca.com 
E rrekalde 21 20590 SORALUZE 

Gotzon Elizburu 
1 7 urte ikaslia 
Abuztuan Zegamara juaten 
naiz , senidiak dauzkat han eta. 
Herri txikixa da baina jai 
onak izaten dira. Herri giro
kuak. 

Elene Alberdi 
2 9 urte kazetarixa 
Oin gutxiago juaten naiz . 
N ahixao dot egun pasak egin. 
Oinarte uste dot Euskal 
Herriko jai guztiak pasau 
dittugula. Nik uste dot jai 
danak behera egin dabela
orokorrian. Getarixara juan 
izan naiz sarri. Han plaen
txiarrak batu eta oso ondo 
pasau izan dogu. 

Antonio Aguado 
52 años langilia 
Hemen ingurukuetan ibiltzen 
gara, normalian herrixan. 
Danborradan be izena emon 
dogu. Pixkat ensaiau eta aste
lehenian kalera. Bestela neri, 
gomendatzeko Amafiakuak 
gustatzen jataz asko. Auzoko 
jaixak dira eta neri auzoko 
jaixak gustatzen jataz gehixen. 

HNOS. BENITO 
ANAIAK

ETXEKO ETA SUKALDEKO ALTZARIAK 

Eskatu presupuestoa konpromisorik gabe 

Santa Ana, 26 • Tel. y Fax (943) 75 20 47 • 20590 SORALUZE·PLACENClA (Gipuzkoa) 
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ERREGETXEAN 
APARKALEKUA 
GUZTIONTZAT 

S.A.H. k lurrazpiko aparkalekuen 
proiektua aldatzea eskatzen du 
Joan den Uztailaren 13an Sora
luzeko Askatasun Haizeak-ek 
prentsaurrekoa eskeini zuen Erre
getxeko aparkalekuen proiektuaz 
plataformak daukan eritzia ezagu
tarazteko. Uztailaren 4ko plenoan, 
oposizio guztiaren aurkako batue
kin, Udal gobernuak Erregetxeko 
lurrazpiko aparkalekuen proiektua
rekin aurrera jarraitzea erabaki 
zuen. Proiektuan, 120 aparkaleku 
plaza egiteko asmoa jasotzen da. 
Aparkalekuak indibidualizatuak 
izango dira, 50 urteko epean kon
tzesio bidez esleitutako plazak. 
Etorkizunera begira obra honek 
izan dezakeen eragina ikusirik, 
S.A.H.ko ordezkariek beharrezkoa 
ikusten dute Udalak beste bilera bat 
konbokatzea. Bigarren bilera hon
tan (lehenengoan proiektuaren 
zirriborrua aurkeztu eta herritarren 
interesak neurtu zituzten) Udalak 
bere asmoak azaldu eta herritarren 
kezka, galdera, eta ekarpenak jaso
ko ditu. Inguruko herrietan, Eibar, 
Arrasate edo Bergaran esaterako, 
beste formula batzuk ipifii dituzte 

Debegesak "Kudeazan" ikasta
roa antolatu du. 
Datorren urrian 'Kudeazan' enpresa 
kudeaketa ikastaroaren laugarren 
edizioa hasiko da. Deba Beheko 
Garapen Ekonomikorako Elkarteak, 
DEBEGESAK, antolaturiko ikastaro 
hau Debabarrenako enpresetako 
profil administratiboa duten emaku-

martxan, aparkaleku publikoen 
kasua adibidez, non ordainsari 
murriztu bat ordaindu behar bada 
ere, aparkalekuak herritar guztien
dako diren. 
Herri erdian dagoen aparkaleku bat 
izanda, ibilgailuen errotazia irten
bide aproposagoa da S .A.H . ko 
ordezkarien ustez. Planteatzen den 
sistemarekin, diru sarrera ona duten 
pribilegiatu batzuentzat ez, beste 
guztientzat areagotu egingo da 
aurrerantzean aparkatzeko arazoa. 

Sinadura bilketa 
Gai honen inguruan eta proiektua 
aldatzeko eskaera eginez, datozen 
jaietan sinadura bilketa egingo 
dutela jakinarazi dute S.A.H.ko 
ordezkariek. 

Udal gobernuaren erantzuna 
Udal Gobernuak, bere aldetik, 
aurrera eraman nahi duen proiek
tuaren defentsa egingo duela jaki
narazi digu , Irailean herritarrei har
tutako erabakiaren arrazoien berri 
emanez. 

meei zuzendua dago. 'KudeaZan. 
Emakumea eta Gestioa ' proiektu 
honen helburua emakumeek zuzen
daritza postuak lortzea erraztu eta 
bultzatzea da. Partehartzaileak 
honako ezaugarriak bete beharko 
dituzte: aktiboan egon beharko dira, 
Deba Beheko eskualdean bizi edota 
Deba Beheko PYMEtan lanean egon, 
enpresa kudeaketarekin erlazionatu-

Autotxokeak 
Erregetxeko 
aparkalekuetan 

Astelehenean hasi ziren etor
tzen aurtengo jaietarako 
barrakak. Datozen egunetan 6 
edo 7 atrakzio desberdinekin 
gozatzeko aukera izango da 
Erregetxean: autotxokiak, 
lapiko haundia, lapiko txikia, 
tiropitxoia, txurreroa eta beste. 
Atrakzio jabeek, asteazken 
arratsaldera arte izango dute 
baimena bertan egoteko, 
hurrengo egunean azoka eguna 
baita. Ostegun arratsaldera 
arte, beraz, ezin izango da 
Erregetxean autorik laga. 

tako goi mailako titulaziorik ez izan, 
beraien lana enpresaren arlo admi
nistratiboan garatzea eta beraien 
lanean aurrera joateko gogoa izatea. 
Ikastaroa dohakoa da 
Ikastaro honetan izena emateko 
edota informazio gehiago lortzeko 
943820110 telefonora deitu daiteke. 
Izena emateko epea urriaren llra 
arte egongo da zabalik. 

GILA TABERNA JAVIER ALONSO ZELAIETA 

Goizeko 6 :30-etatik aurrera zabalik 

Gosarixak eta 
pintxo 

goxo goxuak !!
Errabal kalea 15, Tfnoa 943 75 18 34 
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Udalaren eta Galtzagorrien 
egitarauak 
Mirari Olertza Telleriarte 
Kultura eta Gaztedia batzordeburua. 

Herriko jaiak hastear daude. Uste dut 
dena gertu daukagula. Ahalegin handia 
egin dugu behintzat hori horrela izan da
din. Zuek ez duzue asko usteko, baina 
lan gaitza da jaiak antolatzea. Martxoan 
hasi ginen egitaraua gertatzen eta bez
pera arte ibili gara lanean. Eskerrak uda
letxean langile finak dauzkagun eta an
tolaketa-lanik gehienak beraiek egiten 
dituzten. Arduradun politikoak gehiago 
ibiltzen gara gauzak koordinatzen eta 

erabaki beharrekoak erabakitzen. Eta ez 
pentsatu hori ere lan txikia denik, dirua 
ez baita sobran izaten eta gauzak gero 
eta garestiagod aude. 

Badiotsuet, lan handia izan da egin 
duguna, baina ahaleginak merezi izan du, 
edo merezi izan duelakoan nago ni 
behintzat. Jaietako egitarau bete-betea 
prestatu dugu eta oso polita. Kalejirak, 
pailazoak, dantza-ikuskizunak, orkestrak, 
txapelketak eta beste gauza asko. Nobe
dadeak ere dezente dauzkagu aurten, 
Kaukasoko estatuko dantza konpainia, 
esaterako. Prestigio handiko taldea da 
eta ez da erraza izan Soraluzera ekartzea. 

Orain, behin lanak amaituta, disfruta
tzea tokatzen zaigu. Nire ilusiorik han
diena da prestatu dugun hori jendearen 
gustokoa izatea eta eguraldiak laguntzea. 
Nahi dut Pil-Pileanek ematen didan au
kera hau aprobetxatu herritar guztiak 
jaietan parte hartu dezaten animatzeko 
eta denoi jai oso zoriontsuak desiatzeko. 

Mirari Olertza Telleriarte 
Kultura eta Gaztedia batzordeburua. 

Hautserriko Galtzagorri Batzordea 
Iaz Hautserriko Galtzagorri jai Batzor

dea sortu genduan, herriko ja ixetan jen
tiaren parte-hartzia bultzatu eta jai gune 
aske bat sortzeko helburuarekin. Jentiak 
gure ideia ulertu zittualakuan gare eta 
aurtengo ja ixetan be bide berdinetik ekin 
dotsagu. Ez dogu nahi jaixak kanpotik 
ekarritako ikuskizun garestixen pilaketa 
huts bat bihurtzerik. Jai beruak nahi di
ttugu, herritarrak, sortzaileak eta mar
txosoak. Aurten be Gorrigain gunia auke
ratu dogu gure gune aske moduan. Era 
guztietako aldarrikapenak egingo dira 
bertan, askatasuna aldarrikatzen dugula
ko, eta ja ixetan be borroka soziala egin 

bihar dala uste dogulako. Udalakin ez 
gara nahi genduken bezin ondo konpon
du .. Hala ta be Udalak diruz lagundu gai
ttu eta bada zeozer. Bide horretan aurre
ra egittia da gure asmua eta espero dogu 
datozen urtietan ondio elkarlan estua
guan jardutia. Herrixari ahalik eta jairik 
onenak eskeintzeko. Horretarako antola
kuntza zabaldu eta sendotu bihar dogu. 

Plazentziatar guztieri gonbidapena 
luzatu nahi dotsegu Gorrigainera be 
urreratu eta bertako giruakin gozatu dei
xen. Horretarako jardun dogu lanian eta 
aurrera be jarraituko dogu. Muxu bat eta 
ondo pasau Santiago-Santa Ana Jaixok! Hautserriko Galtzagorri Batzordea 



Badatoz jaixak! 
Txarangak Berri Ona emango du Osintxun 

Txaranga, Pelota eta kontzertuak 
lehenengo egunean 

Txupinazo egunaren bizperan hasiko 
dira aurten Santiago eta Santa Ana jai 
xa k. Galtzagorri Jai Batzordeak eta Gazte
txeak egun bat erantsi diote aurten Uda
laren egitarauari. Festa arratsaldean hasi
ko da, 20:00etan, Galtxagorri Txaranga
koa k kaleak musikaz alaiztzen hasten di
renean. Plazentziko kaleak hartu aurretik, 
ordea, Txaranga eroa osatzen duten musi
ka riak Osintxun izango dira, bertan berri 
ona zaba ltzen: Plazentziako jaixak haste
ra doaz. Osintxuarrek urtero egiten digu
te bisitaldia auzoko jaiak hastear daude
nean. Aurten txarangako ordezkaritza 
urreratuko da Osintxura. Osintxuarrek bi
zi kleta martxan egiten badute joan-eto
rria, gure ordezkaritzak traktore gainean 
eg iongo du. Beraiekin MARRAZ joango 
da; Marraz Galipoteko, jaietako pertso
naia berria. 

Pelota finalak kiroldegian 

Gaueko 22 :30etan Asier eta liiakiren 
omenezko txapelketako finalak jokatuko 
dira kiroldegian. Asier Fernandez-Xabi 
Rodriguez eta Koldo Heriz-Kiru II bikote
ek 3. eta 4. postua lortzearren neurtuko 
dituzte indarrak. Finala, berriz, Andoni 
Calles- Unai Mendotz eta Erlei Txurruka
Aitor Fernandezen artekoa izango da. 

Gauean kontzertuak 
Musikazaleek zuzeneko musika entzu

teko aukera izango dute ondoren, bai 
Gaztetxean edo bai Gorrigainen. Gazte
txeko kontzertua 23 :OOeta n hasiko da eta 
bertan "Sleepless home" eta "Biok" talde
ek joko dute. Gorrigainen beste hiru tal
deren musika entzuteko aukera izango 
da: "Inoren ero ni", "Zein" eta "Nekin". 

MARRAZEN aholkuak (gaztetxoendako) 
Lehenengo egun hau da garrantzitsuena. Gaur ez badozu ligatzen jai dakazu; jai honetan jai. Bigar eta datozen egu
netan autobuskadak depredadore etorriko dira Berga aldetik. Ez laga azkenengo egunerako atakia. Neska edo muti 
len bat gustoko baldin badozu esaixozu, bildurrik barik. Berak ba iezkua ematen badotsu txatxi-piruli, jai guztietara
ko bikotia dakazu, eta berak ezezkua ematen badotsu ez zaitte lotsatu, bera zu baino gehixago lotsatuko da eta gai
nera, bizitza guztian eskertukotsu zuk hori esatia. 
Egin kasa Marrazeri, ez jatzu damutuko. Erassssssooooo!! 

Eguneroko 
menua eta 
pintxoak 

Telf. 943 75 13 83 Santa Ana Soraluze 

Diseinua eta Sormena

Poligono Amillaga n 5 

Tlf 943 7 6 99 85 

20570 BERGARA (Gipuzkoa) 
Fax.: 943 76 05 17 

Altzairuen fabrikazioa: 

• Bainugelak 

• Sukaldeak 

• Horma-armairuok 

• Barruko altzairuak 



Txupinazoa 12:00etan 
San Ferminetan bezela 
Zapatu erakargarria bertako zein kanpotarrendako 

Txupinazoa, dantzak, musika, 
abesbatza eta DJak 

Bete-betea dator zapatuko egitaraua. Eguerdian 
txupinazoa botako da Udaletxeko balkoitik; aurten, 
estreinekoz, eguerdiko 12:00etan. Ondoren, erral
doi eta buruhandiek festa giroa emango diote he
rriari. Hortik aurrera bakoitzak nahi duena egin de
zake: kalean paseatu, tabernak bete, soziedadian 
bazka Id u ... arratsa lderarte. 18 :00eta n dantza-solte 
txapelketa izango da Plaza Barrian 14urtetik gora 
koentzat. 
Electrotuna eta abesbatza 

Aurtengo berrikuntzetako bat azken urteetan 
ezgun bihurtu den Elektrotuna taldearen kalejira 
izango da. Elektrotuna kalerik kale ibiltzen den 

tuna elektrikoa da, instrumento elk
trikoz osatutako tuna probokatzai
lea. Beste era bateko probokatzaile
ak Abesbatzakoak dira. Elektrizitate
ari eta tabernetako zaratekin ahaz
tutzeko eta ordu eta erdiz musika 
koralaz disfrutatzeko gonbita luza
tzen diete plazentziatarreri. Arreta 
eskatu eta plazerra eskeintzen duen 
abesbatza post-modernoa da Ezozi
ko Amarena. 20:00etan izango da 
kontzertua, parrokian. 
Kokein eta Kerobia: kontzertu po
tentea Plaza Zaharrean 

Gaueko 12:00etan, berriz, rokaz 
eta pop-az gozatzeko aukera izango 
da Plaza Zaharrean. Kokein eibarko 
boskote rokeroa, azken urteetan 
euskal musikak eman duen sorpresa 

atseginetako bat. Zaloa, taldeko nes
ka bakarraren ahots eta presentzia 
erakargarria lagun, eibartarrek Lotu
ta egon arren, azken diskoko kan
tuak eskeiniko dituzte gauerditik au
rrera . Kontzertua, Kerobia talde na
farraren emanaldiarekin bukatuko 
da. 2003. urtean Euskadi Gaztea 
maketa lehiaketa irabazi zutenet ik, 
Irunako taldea arrakasta lortzen ari 
da Euskal Herriko eskenatokietan. la 
zer dioten, eta nola. 

Gaztetxean ere izango da zer 
entzun. 23 :30etan Hopelessness eta 
Ataixa taldeek kontzertua eskeiniko 
dute.Ondoren, DJ Papik eta DJ Asik 
musika dantzagarriak pintxatuko di
tuzte. 

Marrazen Aholkuak (gazteendako) 
Zapatuak peligrosuak izan diras beti . Eguerdittikan edanari emoten ibili baldin bazaraz, kontuz! eta diskretua izatia 
gustatzen baldin bajatzu ez jantzi arropa zuririk. Behin goizeko ordubixak aldera mareatzen bazara, ez esan moz
kortuta zarenik (esan kantzauta zarela). bestela zure "lagunak" beste trago potente bat etarakotsue. Zu k.o. eta 
berak konpetentzia gutxiago ligerako. Beste gauza bat: ondo pasatzeko ez dago edan biharrik. Asko edaten bada ez 
da ligatzen; kontrakua diñuana gizurtero bat da . Eta kontseilurik inportantiena : egin Marrazek esaten dabena eta 
ez Marrazek egitten dabena. 



Igande Goiza, ay Igande Goiza 
Du Itza i neroa k, Haurrentzako jolasak, Zanpa nza rra k, 
eta musika 

I gandean diana Lizarrako Gaiteroek 
joko dute, goizeko 9etan. Atsegina 
da beti dultzaina eta tanbor doinu 

klasikoarekin esnatzea. Doinu sarkor ho
riek plazentziatarrron inkonziente kolek
tiboan daude; jaietan gaudela gogora
razten digute. Bizperan txintxo erretiratu 
bagara goiz polit baten atarian gaude; 
goizeko 7etan erretiratzen bagara ere, 
dultzaina hotsekin esnatzea atsegina da: 
badakizu 5 minutu barru ixiltasun zora-

garri bat hasiko dela sartzen zure habi 
tazioan, urrutitik poliki-poliki datorrena, 
dultzaineroak hurrengo kalerantz egin 
ahala. Egun hontan gehien gozatuko 
dutenak haurrak izango dira. Goizeko 
11etan jolas parkeak izango dira, bai Pla
za Zaharrean eta bai Barrian. Buruhan
diek, erraldoiek eta Berriozargo Zanpan
zarrek ere kalean gora eta behera ibiliko 
dira. Arratsaldean, berriz ere haurendako 
jolas parkea plaza Barrian16:00etan eta 

18:00etan jolas gehiago. Galtzagorri jai 
batzordekoek antolatuta. 
Psikodelia Hongal herriko taldea Gaz
tetxean 

Gauean,musika gehiago Gaztetxean, 
Black Sheeps, Piko y Pala eta Psikodelia 
Hongal taldeen eskutik. Gorrigainen be
rriz, lruneako zirkoa eta Antzuolako an
tzerki talde baten anztezlana 23 :30etatik 
aurrera. 

Marrazen aholkua (Helduendako): 
Bambu taldeak zuen bizitza alaituko du. Ez egon kilikatzen Plaza Zaharreko mahaixetatik ia seme-alabak dantzan 
diharduen; hanka egin dabe aspaldi tabernara. Zure txanda heldu da. Laga yintonick-a mahaixan eta urten plazara 
gizonakin/andriakin, toreroak letxe. Bambu orkestako musikari gazte ederrek zuen gaua piztuko dabe. 
Konparaketarik egiten ez hasi: daukazuenakin konformau eta noski, eman seme alaberi permisua 5ak arte kalian 
geratzeko. 

\ 

etxe barri ® 
etxenun 

Barra kargadore automatikoak 
eta makina bereziak 

ETXEHUN, S.A.L. 
Mendiola Industrialdea 14-5 
Tfnoa 943 75 18 91 
Faxa 943 75 24 58 
E - maila: etxehun@teleline.es 

etxehun@euskaltel.net 

20590 SORALUZE 
Gipuzkoa 



Aste1ehena: 
' 

Santiagok anima zaitzala 
Paella lehiaketa, bazkari herrikoia, 
danborrada eta musikita 

I
ez bezala, Satiago eguna izango da 
Galtzagorriek antolatutako egunik patentee
na. Indartsuenek (Santiagok aukeratuek) ez 

dute atsedenik hartuko egun guztian zehar. 
12 :30etan II. Paella lehiaketa hasiko da 
Kalebarrenean. Lehiaketako emaitzak ezagutu 
ostean, arroza kalebarrenean bertan egingo den 
herri bazkarian jango da. Bazkalostean musika eta 
bertsoak izango dira. Handik ez oso urruti, Plaza 
Zaharrean, Pailazoen emanaldia izango da arratsal
deko 17:30etatik aurrera. 
23 :00etan danborrada 
Azken asteetako ensaio eta lanen emaitza danbo
rradan entzun eta ikusi ahal izango da. Hitzordua 
gaueko hamaiketan daukagu herriko kaleetan . 

Mariatxien kalejira eta kontzertua 
Danborradaren aurretik eta ostean mariatxiek 
mejikoko doinuak eskeiniko dizkigute. 19:30etan 
kalejira egingo dute eta 1 :00 etan kontzetua Plaza 
Zaharrian . Beste urte batez mariatxiak izango 
ditugu jaietan. Aurtengoak mariatxi Perla dauka
te izena. Ez al dira beti berdinak izen desberdina
rekin? 
Mariatxi zale ez direnak beste aukera batzuk izan
go dituzte. Gaztetxean, 23:00etan, Bifidus eta 
Horror taldeen kontzertua. Gorrigainen, berriz, 
zehaztu gabeko Musikita 00:00etan eta 3:00etan 
Kulero-gantzontzilo karrera. Abiapuntua eta hel
muga Gorrigainen 

Marrazen aholkua (umiendako): 
Atzo Aitatxo eta Amatxo orkesta Bambu egon ziran entzuten eta gaur kantzauta dare .. Etara siestatik eta eruan 
Plaza Zaharrera pailazuak ikustera. Jai honetan reflexionau eta hasi pentsatzen haunditzen za ranian zer nahi dozun 
izatia : aitatxon eta amatxon modukua edo beste gauza bat. Egin kaso Marrazeri : onena dozu mariatxi sartzia; dan 
borradako kantinera bestela. 



Zezena dator 
Santa Ana egunean 
Zezena, bakillau lehiaketa, Amnistiaren aldeko bazkaria 
eta Rkzulo txikia 

G oizeko 7:30etan zezenak askatu
ko dituzte, eta nora ezean ibiliko 
dira atzera eta aurrera Plaza 

Zaharretik Plaza Berrira eta Plaza Berritik 
Plaza Zaharrera. Bitartean jentea desia
tzen egoten da ia gaupaseroren bat harra
patzen duen. 
11 :etan meza nagusira doazenak artean 
ere erretiratu ezinda dabilen gaupasero
ren batekin egingo dute tope. Meza 
Nagusiaren ostean bakilau lehiaketa eta 
herri kirolak Plaza Zaharrean. 
Amnistiaren aldeko bazkaria 
Larnbat gaueko manifaren ostean egun 
hau da amnistiaren aldeko egitarauaren 
barruan beteena. Espainiako kartzeletan 
dauden preso Plazentziatarrak gogora 
ekartzeko omenaldia egingo zaie seideei 

13:00etan eta 15:00etan amnistiaren 
aldeko bazkaria izango da Plaza 
Zaharrean. 
Arratsaldeko seiretan piragua karrera 
ibaian eta kalejira Galtzagorri txarangare
kin. 
Gauean 3 aukera musikal : Dantzaldia 
Plaza Zaharrean Eibarko Lisker taldeare
kin, Brida, Karkaba, lnsolventes eta Atraku 
taldeen kontzetua Gaztetxean eta Rkzulo 
txikia Gorrigainen. Esan gabe doa 
Marrazek non amaituko dituen jaiak. 

Marrazen kontseilua (jubilatuendako) 
Ez urten zezenera. Hobe dozu 11 etarako urten eta gaupaseruekin burrukan egittia salda eta txorizua jateko. Ez 

lotsatu loibaren batekin tope egitten bozu, zuk haundixaguak harrapatzen zenduzen eta. Tr ipia bete ostian, Txoko 
edo Batzokiko mahaixetan edo bankuetan jarri, bakilau txapelketako giruaz gozatu eta Herri kirolak ikusi. Azkar eta 
lotsagabe baza biz bakillau pixkat be jangozu. Arratsadlain siestia eta gero zezena ikustera, ia Pilpileaneko adar 
jotzaile zazpikiren bat harrapatzen daben. 



Plaentxia kantua
"Plaentxia" 

Plaentxiarrak, plaentxiarrak
plaentxiarr ak gara gu! 
salto ta salto plaentxiarrak 
bihar lanik ez daukagu! 

Herriko jaixak dira ta 
delitu da lo ei ttia ! 
kalia ta tabernia 
hauxe da gure etxia ! 
Kantatu danok gurekin 
Plaentxiarron martxia ! 

Edarrena zara! 
zara edarrena! 
gure bihotzeko Plaentxia! 

Marrazen 
kantua 
TOSS MARRAZ! TOOS! 

Marraz Galipoteko! 
Marraz Galipoteko! 
Marraz Galipoteeeko ! 
Marraz, eta gu! 

Lara lara lara .. . 
lara lara lara .. . 

Mendata taberna 

... 



Gizarte Ongizateko 
Bulego berriak 

Uztailaren 20an inauguratu 
ziren Udaleko Osasun eta 
Gizarte Ongizate sailaren 

bulego berriak. Inaugurazio ekital
dian Esther Larrafiaga, Eusko 
Jaurlaritzako Gizarte Ongizate sai
leko diputatua, Oscar Gabilondo 
alkatea, Udal Gobernuko zinego
tziak eta Ongizate saileko langile
ak izan ziren. Orain gutxira arte 
Ongizateko bulegoa Udaletxeko 
bigarren solairuan egon da eta 
horrek arazoak sortzen zizikien 
bertara joan behar zuten jente 
nagusi eta elbarriei. Aurrerantzean 
errezagoo izango dute sarbidea 
Santa Ana kaleko 3. zenbakidun 
lokalean 

Altzari Konponketa eta Brikolaje 
ikastaroak emakumeentzat 
Bestalde, Udaleko Osasun eta 
Gizarte Ongizate Sailak antolatu 
dituen Altzari Konponketa eta 
Brikolaje ikastaroetan parte hartu 
nahi duten emakumeei jakinaraz
ten zaie uztailaren 15etik 29ra 
eman beharko dutela izena, 
10 :00etatik 12 :00etara , Ongizate 
Sailean bertan. Ikastaro hauek 
iraila eta abendua bitartean buru
tuko dira, bi orduko bina saio egin
go direlarik astero, astearte eta 
ostegunetan. 

Saciako lanak amai
tuta, etxebizitzen 
proiektua orain 
Dagoeneko amaitu dira Sacia 
inguruetako urbanizazio lanak. 
Autoak normaltasun osoz dabil
tza Jubilatuen etxe paretik 
Loralde auzorako bide berrian. 
Bide zaharra , Jubilatuen etxe 
paretik Estazio kalera zihoana 
peatonalizatu egingo dute, eta 
autoendako erdibidean dagoen 
garagera sartu ahal izateko baka
rrik egongo da irekita. Datozen 
hilabeteetan etxebizitzen proiek
tua aurrera eramango da. 
Uztailak 17an atera zuten lehia
ketara hain zuzen ere Saciako 
Babes ofizialeko 50 etxebizitza 
berrien proiektua. 50 horietatik 
16 etxebizitza sozialak izango 
dira, hau da, errenta txikia duten 
familiendako . Orain konstruktora 
desberdinek euren proiektuak 
aurkeztuko dituzte. 

Industrialdea, z/g 
138 Postakutxa 

tf :943 752 150 
Faxa: 943 752118 

Eskulanetarako tresnak 

Industrialadea, 17 - 20590 Soraluze 

SORALUZE Tlfonoa: 943 75 20 00 Faxa: 943 75 19 80 E-maila: fer@nexo.es 
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Guri-guri eta Artifices finalean 
Final aurrekoak jokatuta (Ballesta team 4 Asador Guri-Guri 5 eta Arti
fices 3 Hola dok hala 2) dagoeneko erabakita dago zein taldek jokatuko 
duen finala. Eibarko Guri-guri taldeak eta herriko Artificesek jokatuko 
dute uztailaren 23an arratsaldeko 20:00etan Kiroldegian. 

Soraluze F. T. aren 
batzar nagusia 
Joan den Uztailaren lln egin zen 
Soraluze Futbol Taldearen urteko 
Batzar Nagusia. Denboraldiko 
balantzea egiterako orduan, 
Joseba Etxeberria taldeko presi
denteak aurtengo emaitzak txa
rrak izan direla adierazi zuen 
(jubenilak eta talde nagusiak 
maila galdu dute). Datorren den
boraldirako helburua bi taldeak 
berriz ere kategoriaz igotzea 
izango da . Entrenatzaile berria 
Jabier Iztueta eibartarra izango 
da eta berarekin 6 jokalari berri 
ekarriko ditu, aurten desagertu 
den Eibarko Gazteak futbol tal
dean aritutakoak. 

Atxotegi azpitxapeldun 
Deba Arrokoan 

A ito At xotegi txapeldunorde gelditu 
zen Deba Arroko Txape lketan. Uztaila
ren 9an jokatu zuen finala ltziarren 
Porturekin (Elgoibar), Azkarate (Onati) 
bikotearen aurka. Ezin izan zuten finala 
irabaz i eta 13 eta 22 ga ld u zuten. 
Aurretiko ligillan mendean hartu zituz
ten Onatiarrak baina finalean Elgoibar
ko eta Soraluzeko pilotaria ez ziren fin 
ibili eta besteak bai. 

Beste txapelketa batzuetan ere 
parte hartu du Aitorrek. 
Hona emaitzak: 

ltziarko 4terdiko txapelketan, 

final laurdenetan 

Atxotegi 
Uzkudun 

ltziarren finalerdietan 

La rranagak 
A txotegi 

San Andresen 

Za bala-G utierrez 
Atxotegi-Jauregi 

Amanako jaietan 

22 
18 

22 
8 

22 
20 

Atxotegi-Jon Bengoetxea 22 
Etxaniz-Gutierrez 16 

Getariako txapelketan 

Atxoteg i-Portu 22 
Zabala-Legarreta 20 

Asteazkenean 
azken laurdenetan 
Atxoteg i-Portu 
Uberuaga-Egana 

lñaki Jauregi Anorgako finala 

Muguruza-Jauregi 14 
Gonzalez-Arruti 22 

Antiguan 

Olaetxea-Jauregi 13 
Lasa-Bengoetxea 22 

Bolia 

Kalebarren 29 
Tfnoa 943 75 12 49
Soraluze 

12 Pil-pilean 116.alea, 2.005ko uztailaren 22an 

taberna 

Etxaburueta 
Tel.: 943 75 11 04 
20590 Soraluze 

kutxa 
gizarte ekintza 



TXURRUKA
JATETXEA

SAN IGNACIO AUZOA • TEL. 7 5 1 5 81 - SORALUZE 

Begoña Urdaitegia 
Hestebete bereziak: 

Iberikoak
Pateak

Hel.: Merkatu Plaza 
Telf.: 943 75 3009 

Pil-p ilean 116.alea, 2.00Sko uztailaren 22an 13 



Argazki zaharra 

Iturria: Monografia Hist6rica Plasencia de las Armas 

Lehiaketa 

Aurreko 
alean ... 

TXOKO
KAFETEGIA

Kate ederra hartzeko txokorik onena! 
Kalebarren 22 behea, telf 94375 1789 

1949ko zezenketa 

"Aficionados, acudid en masa a este 
espectaculo donde los protagonistas 
derrocharan de todo, alegria, emocion, 
arte, gracia, valor y miedo ." Hala zifiuan 
1946ko abuztuaren 14an egin zan gerra 
ostian Plaza Navarra deitzen jakon 
Plaza Zaharrian egin zan zezenketia ira
gartzen zeban kartelak. Felix Echaniz 
("Arruza Placentino") eta Julian Arana 
("El tigre") bere kuadrilarekin, izan 
ziran bi zekorrak toreatzeko eta hiltzeko 
arduria izan zebenak. Plazentziarrak 
behintzat nahikua barre eragin zebala 
difiue. Kartela be ez zan motx gelditt u . 
Hala irakurri zeikian azpikaldian; 
"Presidiran la fiesta, bellisimas senoritas 
de la localidad". 

Zerdago faltan edo zer soberan 
argazki honetan? 

Deitu 

943 75 13 04 ra 
edo e-mail bat bidal ezazu

pilpilean@euskalnet.net 

Erantzuna ... : 
Erlei azpian bi txabola daude, 
eta ez lau . 

. .. eta irabazlea: 

Alberto Bengoa 

lakuesta 
Optika 

Ikusmen arazoen frogok eta 
argibideok 

Argazkiok errebelatzen ditugu

Santa Ana, 22 C- behea 
20590 Soraluze 

Tfnoa 943 75 30 59 



Danborradako Batzordearen eskerrona 

I datzi honen bidez Danborradako Batzordeak eskertu nahi ditu, orokorrean, ekintza hau 
aurrera eramatea posible egin duten guztiak, eta bereziki, emandako dirulaguntzengatik, 
ondoren aipatuko diren Soraluzeko industriak. Izan ere, bere eskuzabaltasunari esker, hainbat 

jantzi eta danborrera gorro guztiak berriztu ahalko dira , nahiz eta, garaiz josteko denborarik. 
ezean, aurten erdiak bakarrik estreinatuko diren. Mila esker: 

lndustrias Doje, Tailer Mecanica Albisua, Galvanizados Arrate, Estampaciones Laga, 
Fer, lndustrias Gol, Tornilleria lterga, Numator, Mecanizados Obar, Tornilleria 
Oruesagasti, Talleres Txistu, Electricidad Laibi, Kutxa, Anastasio 
Mendicute, Carmelo Mendizabal, Pascual Churruka, 
Talleres Uzkate, Electricidad Lau, Etxehun, 
Talleres M.A.H., Elesa Ganter, Ventanas Olarri, 
Tornilleria Lucio Ariznabarreta, 
Aras, Caja Laboral, Limpiezas 
Trejo, Lan-banaketa eta 
Tornilleria Civa. 
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