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KAIXO IRAKURLEOK ! 

Lehenengo eta behin eskerrak en1an nahi dizkizuet, eman 
didazuen harreragatik, izan ere denon ahotan erabili nauzuela 
badakit. 

Nire bigarren ale honetan, berriro hainbat gertakizun eta 
berrirekin nator, denon gustokoa izango delakoan. 

Aurrekoan esan nizuen bezala, herriko talde eta egitarauen berri 
ematea da nire helburua , eta horretarako jakin ezazue zuen laguntza 
zuzena behar dudala, hau da, zuen berri emaidazue lehenbailen, 
hurrengoan atera zaitezten. 

Oraingo honetan, ajenda txiki bat burutu dut, baina askoz ere 
zabalagoa izatea nahi nuke, talde guztien berri izango dena. Zuen 
aportazioak makinaz idatzita edota ulergarri bidal iezaizkidazue, 
euskeraz, eta argazkirik edo nahi izan ezkero, harren1anetan jarri 
nirekin zuzenean. 

Euskera eta gure herriko dinamika zuzpertzen asmatuko 
dugulakoan, laister arte. 

'' Pil-pilean'' 

Kontaktuak: 121 Posta kutxatila 

75.14.34 Telefonoa -
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GUTUNAK 

l 

Heldu da asteburua berriro ere. 
Jai giroa nabari da kalean. Jendea, tabernara, kontzertuak ikustera, eskiatzera, 
oporretara, asteburua pasatzera ... 
Guretzat ere heldu da berriro astebun1a. 
Paketeak, maletak, erropak, karnetak, famili liburuak, ... 
Autobusak, trenakautoak ... 
Ehundaka, milaka kilometro. 
Helduko ote gara? Utziko al digute? Nola egongo da? 
Funtzionarioak lazo urdinarekin. Aurpegi ilunak. Erantzun gogorrak eta gure atzean 
ateak bultzakada batez ixten. 
Azkenean lortu dugu. Gure aurrean dago gure senidea. 
Hogei minututan gure bizitza eta gertaerak bere egoera eta sentimenduekin nahasten dira. 
Hogei minutu juxtu pasatu dira eta kalean. 
Esan al dugu esan behar genuen guztia? 
Momentu batez ahaztu dugu Euskal Herritik ehundaka edo milaka kilometrotara gaudela. 
Ah, noski. Autobusa, trena, autoa berriro hartu beharra daukagu eta ehundaka,milaka 
kilometro egin behar ditugu. 
Gaua da heldu garenerako. 
Asteburua bukatzear dago. Jendea etxean, lanean berriro asteko prest. 
Gu ere etxera, nekatuta baina gure senidea berriro ikusteko irrikiz
Astean zehar nora eramango duten beldurrez, aste buruaren zain geldituko gara bai gu 
eta bai gure senide presoa. 

SENIDEAK-en partaidea 

2 -
MINIMAL PHILOSOPHIAREN ESTILORA 

Lehengunean egon nintzen Urrezko Rosagurutzearen sektako hitzaldi batean. Eta geratu 
nintzen egiten zuten gizakiaren definizioaz: mikrokosmoa. Partean osotasuna begitantzen 
zuten. Modu berberean Heraklitok esaten zuen nola Logoa omen zegoen guztiogan, 
bainan gizakiak bizi omen zirela intelijentzia partikularra balute bezala. Osotasuna, 
Logoa, guztiogan. Bainan errorea da alderantziko proposamena: guretariko inor 
Logoaren gainean jartzea. Izanik partikularrak, parteak, nola iritsi dezake gizaki 
partikular batek jakintza unibersala?. Ezina da. Azken teoriaren ametsa litzateke hori 
philosopho batendako. Ez gara mikrokosmoak, oso poetikoa eta oso mistikoa bada ere 
hori begitantzea. 

Roman Garmendia 
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GUTUNAK 

Behin batean Soraluzeko etxe batean lamina bat jaio zen. Zoriontsu pasa 
zituen haurtzaroaren urte laburrak. Jentilek jaiotzetik sehaskan Euskera jarri 
zioten hizkuntzatzat, horrela gure laminatxoak ez zuen inoiz esfortzurik egin 
behar izan hau ikasi eta erabiltzeko. Zoriontsu jolastu zuen ibai-ondo eta 
mendiko pasiotan, 

Baina istorioak ez dira beti hain borobilak, sarritan bi gehi hi lau ez diren 
moduan, eta gure laminatxoa lamia gaztea bilakatu zenean beste herri batetata 
joan zitzaigun. 

Han goizetik gauera entzun zuen jendea euskeraz mintzatzen. Hango 
errekaren putzuetan bainatu zen eta Erreka Mari izena jarri zioten hango jentilek. 

Hango mendietan akelarre pozgarriak egin zituen bertako jentilekin. 
Baina lamina horrek bere zoriontasunean bihotzean herrimina sentitzen zuen 

' eta sehaskako gozotasunak deiturik ]aino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik 
Soraluzera bueltatzen zen bidai hauetariko sei kontatzera noakizue. 

Lehengoan, iritsi zenean erreka laranja ikusi zuen eta honek laminaren 
bihotza mindu zuen. 

Bigarrenean gure hizkuntzaren egoera ikusi zuen, udaletxetik hasi eta 
adokinetaraino, eta honek ere laminaren bihotza mindu zuen. 

Hiruganenean mendiak pinuz josiak eta antena zoroboliko baten proiektua 
ikusi zuen eta aurrekoetan bezala estutu zitzaion bihotza. 

Laugarrenean, hirugarren bidaian ikusitakoaren aurka zeudenen bihotzen 
ahotsak entzun zituen eta laminaren bihotzak eguzkiaren berotasunaz gozatu 
zuen. 

Bostgarren baten KORRIKA 9an, korrikalarion bihotzek argitu zuten gaueko 
iluntasuna eta berriz ere gure laminaren bihotzean ozen entzun ziren taupadak. 

Seigarren bidaian jentilak ikusi ahal izan zituen, bai, bere bihotzak kaleko 
jendearen barnean ikusi zituen eta gehiago ikusiko dituelakoan dago, Laboa 
bezela ez duelako izutzen negu hurbilak ez eta uda betezko beroak dakielako 
irauten duela orainak ere geroan. 

ERREKA MARI 

MUXU BAT ETA ANIMO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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PARRANDAN LUDOTEKA 

- Ludotekak zenbat urte daroia funtzionamenduan? 
Zazpi urte terdi. 

- Zenbat langile zaozie hemen? 
Bi, Ione Ariznabarreta eta Rosa Uribelarrea. 

- Irakasleak zarie? 
Bai. 

- Irakasle moduan tratatzen zaituzte? 
Normalean ez, baina txikitxuek nagusiei anderefio deitzeko ohitxura haundixa dauke. 
Segiduan pasatzen jakue eta Ione edo Rosa deitzen doskue. 

- Ze helbum didaktiko daukazue? 
Helburu nagusiak dia: umiek ditxuzten gaitasunak bultzatzia, beraien artean gehixao 
erlazionatzia, giro apropos bat mantentzia, euskera bultzatzia eta arau minimo batzuk 
behintzat erakustia adib. Jakitzia taldian zelan jolastu bia dan, elkarrenganako 
errespetua eta halako gauzak. Askotan umiak etxian joku barrixak eta politxak 
dauzka, baina nagusiek ez daukate astirik beraiekin jolasteko, hemen lagun pila bat 
ditxuzte eta askoz gehixao disfrutatzen dabe.

- Zenbat ordu zabaltzen dozue egunero? 
Gu egoten gara 4 ordu., 4etatik 8ak arte, haietatik hiru ordu umiekin egoten gara eta 
beste ordubetia prestaketa edota egin biharreko mila gauzetarako. 

- Dohainik da? 
Bai 

- Ze adin da muga, zenbat urtetik zenbat urtera? 
4tik 15era. 

- Nola antolatuta dauzkazue taldiak? 
4 talde adinaren arabera: 1-lgo 2. eta 3. eskolaurrea. 

2-1 go maila eta 2. maila. 
3- 3. 4. eta 5. maila. 
4- 6.7. eta 8. maila. 

Lehenengo talde biak 4 ordu astian bakoitzak, 3. eta 4. taldeak 3 ordu terdi astian 
bakoitzak. 

- Zenbat ume daukazue talde bakoitzian? 
Ez da egoten zenbaki finkorik, egun batzutan igual etorriko dia 80 eta beste batzutan 
30, bataz beste 40-50 hor inguru egoten dia. 
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- Zer egiten dute jokoak, irakurmena etab ... 
Hemen irakurmenik ez dao, hori alboan,. liburutegian. Garaiaren arabera gauza 
desberdinak eitxen ditxugu: esku-lanak dantza saioa, play-back, antzerkiak., 
txontxongiluak, mahai jokoak, abestiak ikasi... beraz danetik eitxen dou ez bakarrik 
jostailuak hartu eta jolastu.

- Umiek esana eitxen dabe, formalak dia? 
Orokorrean ezin da esan. Askotan formalenak eitxen dotsu gaiztokerixarik 
haindixena. Holakuetan aste guztia etorri barik egoten dia. Hurrenguan ein baino 
lehen bi aldiz pentsatzen dabe. 

- Badao alderik ume txiki eta haundixen artian? 
Txikixek gehixao eskatzen dabe berekin egotia. .. 

-Norberak nahi dabena eitxera etortzen dia ala programazio bat daukazue? 
Normalean beraiek nahi dabena eitxen dabe, baina urteko sasoi batzutan ekintza 
berezixak eitxen ditxugu adib. gabonetan eskulanetako tailerrak,Karnabaletan 
mozorro prestaketa etab. Ekintza berezi hauetan nahi dabenak parte hartzen dau. 
Bestalde egunez egun programatzia ezinezkoa da, hori zoratzia izango litzake. Ez 
dakizu zenbat etorriko dian eta etortzen dianak ezin ditxuzu behartu prestaturiko 
ekintzak eitxera. Beraiek nahi dabenera moldatzen gara. 
Programazioa betetzen dou Uztailan Udaleku irekiak eitxen ditxugunean orduan bai, 
jarraitzen dou programaketa zehatza. 

- Kale ekintzrik eitxen dozue? 
Bai, adib. Otsailan karnabal desfilea eitxen dou. Txikitxuen mozorroak guk eitxen 
ditxugu, baina gainontzekuak beraiek eitxen ditxuzte. Kalez kale ibiltzen gara 
dantzan eta animazio pixkat jartzen. 
Uztailan Udaleku irekiak eitxen ditxugu. Talde bakoitzak astebeteko programaketa 
dauka eta hau kanpo ekintzez osatua dao. Irteerak San Andersera, San Martzialera, 
Ezozira, Osintxura trenbidez . . . etab izaten dia Baina autobusez txangoak ere eitxen 
ditxugu. Leku bakoitzean jolas desberdinak eitxen ditxugu. 
Bestalde Udaletxetik bideratutako hamabostaldi kulturaletan ere parte hartu izan dou, 
zineman antzerkia eginez eta abestiak abestuz. 

-Ze joko ditxuzte gogokuen? 
Hor diforentzia haundixak dare adinaren arabera. Txikixenak joko mugitxuak 
nahixao ditxuzte, eraikuntzako jostailuekin ibiltzen dia,gruak, etxiak,garajiak ala 
dena dalakua. Beste batzuk muñekekin be ibiltzen dia, eta gainera berdin berdin 
ibiltzen dia neskak eta mutilak. Bestalde hemen eukitzen ditxugu koilarrak,taloidun 
zapatak,amantalak etab eta edozein adinetako bai neskak eta bai mutilak gustora 
ibiltzen dia hauekin KLA KLA KLA. Ertainak eta nausixak normalian mahai jokuak 
erabiltzen ditxuzte. 
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- Ludotekatik euskeria bultzatzen da? 
Bai, guk beti euskaraz berba eitxen dotseu eta beraiek guri be euskeraz eitxen
doskue. Hori bai, askotan euskeraz eitxen dabe zeozer lortu nahi dabenian. Bestalde 
interesgarria da erdaldunak eta euskaldunak elkarrekin egotia. Herri eskolakuak B 
ereduan dabitz eta asko saiatzen dia euskeraz berba eitxen. Hemen danak alkarrekin 
ibiltzen dia eta ondo konpontzen dia. 

- Bitxikerixan bat edo ohitxura berezin bat ... 
L ehen ludotekara sartzen zianian ez zeben ezebe esaten eta guk beti esaten giñuan :

·· , 

arratsaldeon esan biada da Ora in berriz, batez be txikitxuek altu al tu esaten dabe.. · · · . 

LAURA BELASTEGI

SUSANA PEREZ

ELENA TORRANO 

CRISTINA PEñA 

JAVI VALENCIA 
GURUTZE ARIZNABARRETA

... 

. . . ... . 
::-: . 
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S.O.T.A 

S. 0 .t..A-k idatzi honen bitartez, insumisioa eta militarismoaren 
aurkako egoera azaldu nahi du. Gaur egun intsumisioak eta 
militarismoaren aurkako jarrerak gero eta idartsuagoak dira, bai gizartearen 
aldetik, bai erakunde ezberdinen aldetik ( alderdi politikoak, udaletxeak .. ). 
Hau ikusirik, gure asmo eta gogoak bikoiztu besterik ez dira egiten, 
militarismoaren a.urkako lan honetan. Honekin batera esan, herriko gazte 
guztien laguntza ezinbestekoa dela gure helburua lortu ahal izateko, hau 
da, denok egin behar genioke uko soldaduzk.ari eta" P.S.S "-ari. 

Jakin badakigu, ezarriko zaizkigun kondenak erabat neurriz 
kanpokoak izango direla. Honetaz gain, badakigu ere Soldaduzkak diru 
kopuru haundia suposatzen duela eta Euskal Herrian gero eta langabetu 
gehiago dagoela; agian ez litzateke egokiago izango din1 hau beste gauza 
batzuetan inbertituko bagenu? 

Arrazoi hauek eta beste batzuk kontutan hartuz, adierazi nahi 
dizuegu ez dugula amore emango gizarte desmilitarizatu bat lortu arte. 

Pixkanaka, uste dugu, jendea gero eta kontzientziatuagoa dagoela gai 
honekin eta urteak pasatu ahala, gehiago garela soldaduzkari uko egiten 
diogunak. 

Alderdi politikoek zeresan haundia dute gai honen inguruan, bai 
Estatu mailan, bai herri mailan. Horrela, dagoeneko, udaletxe batzuk
eskatu dute soldaduzkaren desagerpena. Soraluzeri dagokienez, aipatu, 
orain arte bi mozio aurkeztu ditugula eta biak erago1ziak izan direla E.A.J 
eta P.S.O.E -en botuen laguntzaz. Espero dugu, aurrerantzean, E.A.J-k bere 
jarrera aldatzea. 

Gazteak, erakunde militarrekin eta soldaduzkarekin zerikusirik ez 
izateko dugun bidea INTSUMISIOA da. 

Gaur egun, Euskal Herrian 244 intsumiso daude; hauetatik gehienak 
Nafarrokoak dira. Ezartzen zaizkigun kondenak ezberdinak izaten dira; 
honen helburu bakarra intsumisoen elkartasuna apurtzea da. Horregatik 
intsumiso guztiak elkarturik egotea oso garranizitsua dela uste dugu. 
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SORALUZEKO INTSUMISOEN EGOERA: 

Orain arte, Soraluzen 7 gazte izan dira epaituak soldaduzkari eta 
P.S.S-ari uko egiteagatik. 7 hauetatit Alex Alberdi 3.gradoan aurkitzen da. 

Intsumisoei zuzenean ezartzen zaie 3. gradoa; hau ez da gertatzen 
beste era bateko presoekin. 

Epaitutako beste 6 intsumisoak hauek dira: 

Gorka Zubiaurre: Hilabete eta egun batera kondenatua. Fiskalaren 
errekurtsoaren zain aurkitzen da (Bi urte, 4 hilabete eta egun bat). 

Alberto Burunza: Bi urte, 4 hilabete eta egun batera kondenatua. 
Fiskalaren errekurtsoaren zain aurkitzen da. 

Xabier Alberdi: Bi urte, 4 hilabete eta egun batera kondenatua. 
Fiskalaren errekurtsoaren zain aurkitzen da. 

Lino Alberdi: Bi urte, 4 hilabete eta egun batera kondenatua. 
Fiskalaren errekurtsoaren zain aurkitzen da. 

Edu Oregi: 3 hilabetera kondenatua. Fiskalaren errekurtsoaren zain
aurkitzen da. 

Pedro Grande (Peito): Bi urte, 4 hilabete eta egun batera kondenatua. 
Fiskalaren errekurtsoaren zain aurkitzen da. 

Hauek ezezit heste 18 intsumiso ere epaituak izateko zain aurkitzen 
dira. 
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GIPUZKOAKO KONTZIENTZIA PRESOAK 

·Data:1995-10-02. 
Patxi Xabier Rojo Tolosa Tolosa 2-4-1. 
Xabier Imaz Eizagirre Lizartza 2-4-1. 
Asier Altolagirre lrijalba Trintxerpe 2-4-1. 
David Zapirain Karrika Trintxerpe 2-4-1. 
Alex Alberdi Izagirre Soraluze 2-4-1. 
Jon Gomez Mondragon Arrasate 2-4-1. 
Lutxi Arregi Garcia Elgoibar 2-4-1. 
Aitor Mendizabal San Sebastian Beasain 2-4-1. 
Endika Del Rio Lobregat Irun · l 2hil
juanjo martin Aparicio Alza-Hemani 2-4-1. . 
Xabier Huizi Egilegor Hernani 12hll. 
Oscar Goñi Petrirena Bera 2-4-1. 
Tobi Ruiz Lopez Bera 2-4-1. 
Sergio Dosantos Barrutia. Ermua 2-4-1. 
Ixaka Cruz Aranguren Etxalar 2-4-1. 
Ramon Telletxea Mltxelena Bera 2-4-1. 
Gaston Larzabal Arozena Irun 2-4-1. 
Aitor Landaluze Duke Usurbil 2-4-1. 
Ander Zaldua Qesalaga Pasai Antxo 2-4-1. 
Fco Javier Labaka Polo Orereta 2-4-1. 
Jose Ignacio Aduriz Orereta 2-4-1 . 
Jose m Txopeltia Uriarte Donostia 2-4-1. 
Jon Arozena Lesaka 2-4-1 

IN 
TSU 
MI 
SI 
OA 

2.GRADOAN DAUDEN KONTZIENTZIA PRESO EUSKALDUNAK 

BIZKAIA 

Eneko Abian Sueskun 
Zigor Murgoitio Gaztelerru

Iñaki Carro Iturregi 
Luis Garcia Labadas 
Juan Sousa Fuentes 
Jokln Carballo Carballo 
Juanjo Obreg6n Sancho 
Asier Etxezarraga Perez 
Asier Landarroetajauregi 
Ales Perez Larrea 
Jose Ramon Gomez Prieto 
Jose lgnaci Arenal Sanchez 
Urko Palcios Zenarruzabeitia 
Mikel Osa Solabenieta 
Todor Zelaia Etxaburu
Eta beste 61 preso 3. 
gradoan. 

Basauri 

ARABA 

Alvaro Rekondo Elizondo 
Carlos Martinez Baztan 
Eta beste 2 preso 3.gradoan. 

NAFARROA 

Patxi Vlllares Loigoni 
Alfredo Liras Cesar 
Jesus Lecea Beraza Txalo 
David Ardanaz de Carlos 
Iñaki Lopez Rubio Txitxi. 
Martin Zelaia Garda 
Fernando Mendiola Gonzalo 
Oscar Razkln Unneneta 
Juan Kruz Lakasta Zubero 
Iñigo Balbas Ruiz Txino 
Gaizka Aranguren Urrotz 
Jon Markez Ronkal 
Manuel Lopez Montes 
Luis Lumbreras Rodriguez 
Jacinto Gomez Viniegra 
Jose Ramon Ziriza Ortiz 
Richard Marques Rodriguez 
Bittor EI Busto Mazkiaran. 
Txema Baiarena . 
lvan Ooikoetxea. 
Felix Agusti Marti 
Eta beste 1 20 preso 3. 
gradoan 

Iruñea
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ESTATUKO 
KONTZIENTZIA
PRESOAK
Albacete 1 

Asturies 5 
Bizkaia 76 
Granada 1 
Cantabria 1 
Castello 1 
Cordoba 1 
Araba 4 
Gipuzkoa 23 
Nafarroa 141 
Logroño 1 
Madrid 10 
Malaga 1 
Murcia 3 
Pontevedra 2 
Salamanca 1 
Teruel 2 
Valladolid 2 
Zaragoza 26 
Guztira 302 
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INKESTA 

ZE ASmO ASTE SANTURAKO ? 

OLAITZ LASA

15 URTE 

IKASLEA

Ba nik ez dakit, eskiatzera joango 
nintzateke. Aste Santuan lo cgin, 
ikasi ez. Oporrak juergaren bat 
eitxeko dia. 

MARKEL GALARRAGA 

19 URTE 

IKASLEA 

Herritxik irten, mendira joan ahal 
bada, Pirineotara edo ... bost egun 
edo hola. Prozesiñoetara ez ta 

pentsau be. 

- 11 -

MARI TERE ARISTI 

63 URTE

ETXEKO ANDRIA ETA PINTOREA

Hementxe, pake pakian, urten 
pasiora ta deskantsau.Eguraldi 
ona badao playa aldera igual, 
hartu lau erruberakua eta ... 

Euskadi Tropikalera. 

JUANITA ASEGUINOLAZA

80URTE 

JUBILATUA 

Kanpora joatia, Donostiara 
familixiakin iez ez neban 
prozesiñorik ein aurten badaukat 

asmua eitxeko. 



ZE ASmO ASTE SANTURAKO ? 

76 URTE

JUBILATUA

Ondiokan ez daukat ezer pentsau
ta, baina uste dot hemendikan. 
herritxikan joateko asmua, Zaharrak
umiak moduan epela biou. 

10 URTE EITXEKO
IKASLEA 

Ondo bizi. Ameriketara joan nahi.J 

: dot nire tiokin eta ikustera zela
kua den Amerika. Oporretan 
lagunekin, ikasi, telebista, etxeko

. , 

lanak... . _ 

EGILEAK: AMAlA AGIRRE 

20 URTE 

IKASLEA 

Ez dak it ba, eskiatzera joatea

gustauko jatan, dirua euki ezkero

klaro, normalean, ahal doteni-
an, hori eitxen dot. Edo bestela nire
kuadrilliakin mendira.

ALBERTO BERRAONDO
37URTE 

OPERARIOA 

Ondiok ez dakit baina seguru

hemen ibili Soraluzen. Joan zen 
urtian Isabara, aurten igual 
mendira eta hor zihar gauzak 
ikustera. .. 

Ainhoa ARTOLAZABAL LETICIA ALVAREZ 

NAGORE SANZ 
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BOST AXOLAREKIN BERRIKETAN 

- NOIZ SORTU ZENUTEN TALDEA; NORTZUK ETA NOLA? 

Txisko eta Orlandok 5 urte daramatzaguduela bi-hiru urte Bergarako partaide 
batzuk gurekin joten hasi ziren. Taldea sortu baino lehen tresnarik ez genuenez 
txoma bat jarri genuen eta diru horrekin denona zen bateria erosi. Gerora gure 
tresneria erosi dugu. " Bost Axola " talde bezala Bergarako gaztetxean egindako 
jaialdiaren ondoren osatu zen. 

- "BOST AXOLA" IZENA NOLA BURURATU ZITZAIZUEN? 

Luzaroan ibili ginen izena asmatu nahian baina ez ginen ados jartzen. Hiru edo lauren 
artean erabaki ezinik, batek, nekatuta, ba " neri bost axola " bota zuen eta horrela 
aukeratu genuen. 

- ZEIN MUSIKA MOTAREN ERAGINA DUZUE, ESTILORIK BAI? 

Gehienbat talde " KANERO "en eragina daukagu bai hemengoena, zein kanpokoena 
ere. Adibidez, ANESTESIA, S.A., CENSURA, NAPARTHEID ... Gu saiatzen gara 
gure estiloa edukitzen nahiz eta beste batzuen eragina igarri ere egiten den. Guk gure 
gustoko musika egiten dugu eta ez diogu erreparatzen komertziala izateari, gure 
ustez gustoko musika egiten ez duten musikariak hilda daude. 

- KONPOSAKETA ETA LETRAK NOREN ESKU DAUDE? 

Letra guztiak II MIKEL "ek egiten ditu. Lehenengo musika egiten dut eta ondoren 
doinuari jarraiki" tarareatzen edo guatxiguriatzen" letrak egiten ditut, abestien letrak 
apurka-apurka, hitzez-hitz, esaldiz-esaldi atera arte. 

- EUSKERAZ ABESTEN DUZUE. ZERGATIK? 

Nik erreztasun haundiagoa daukadalako euskeraz idazten, bizi guztian horrela idatzi 
izan dut eta. Gainera gure ustez euskeraz askoz hobeto gelditzen dira "TRALLA" 
dun abestiak. 

- BADAUKAZUE TOKIRIK ENTSAIA TZEKO·? 

Udaletxeak uzten digun Ezozi bideko lokala daukagu eta hemen moldatu behar dugu,

nahiz eta hezetasuna egon. 
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- ZEIN IZAN DA ORAIN ARTE IZANDAKO ERANTZUNA HERRI 
MAILAN? JARRAITZAILERIK BADAUKAZUE? 

Harrera mundiala izan dugu, batez ere, Bergara eta Plaentxian. Orain arte egin 
duguna kontutan hartuta oso pozik gaude dauzkagun jarraitzaileekin. Jo izan 
dugunean jendea egon izan da eta honek motibatu egiten gaitu aurrera jarraitzeko. 

-AKTUAZIOEN BERRI EMAIGUZUE NON; NOIZ ... 

Plaentxian, Bergaran, Osintxun, Andoainen, Gironan. Normalean jaietan joten dugu, 
baina esan beharra dago oraindik Soraluzeko jaietan, Soraluzeko Udalak, ez gaituela 
inoiz kontratatu plazan joteko. 

- BA AL DUZUE AHOLKURIK HASI NAHI DUTENENTZAT? 

Guretzat garrantzitsuena da jotzen hasi eta ez uztea gorabeherak egon arren. Gure 
taldean beti egon da norbait bultzatzen besteak animatzen etab., hori txandaka 
gertatu izan da eta oso baliagarria izan da. 

- DIRU SARRERARIK BA AL DUZUE? ETA MAKETA EDO HORRELAKO 
ZERBAIT EGITEKO ASMORIK? 

Diru sarrerak normalean jaialdietatik lortzen ditugu, baina ez daukagu kopuru 
zehatzik kobratzerakoan. Normalean gaztetxeetan eta diru gutxi duten taldeentzat 
joten dugunez, borondatea eskatzen dugu. Maketa bat egin dugu,bakarrik falta zaigu 
letrak eta portadak jartzea, eta zorte haundia izan dugu beste talde batzuen laguntza 
jaso dugulako hau guztia aurrera ateratzeko. Oraindik ez dakigu nola zabalduko 
ditugun gure zinta horiek, gure kontura ala bestela. Maketa hau ateratzeko 
kontzertuetatik ateratako dirua erabili dugu eta gainera lan osoa gurea izan da. 

- KONTAIGUZUE ANEKDOTAREN BAT. 

Osintxun gertaturikoa. Esan zigutenean ez genuela kobratuko jatetxera joan eta 
kartan zegoen onena eskatu genuen prezioari begiratu gahe. 

- ZERBAIT GEHITU NAHI DUZUE? 

Bergarako institutuan behin jaialdia egin genuen ta nahiz eta euri zaparrada 
ikaragarria bota, jendeak ez zuen aldegin eta han jarraitu zuen gurekin. Hori izan zen 
" • • "guai, guai, guai... . 
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BOST AXOLA 

. 
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PLAENTXIKO BERBAK 

* ADAR SOINUAN IBILI Brometan, adar jotzen aritzea.

* Esaldia: " Gaur be adar soinuan jabin haura, obispuari be adarra joko 
lekixoke"

* ANTXITXIKA iBILI Presaka, astirik gabe

* Egoera: Norbaitekin topo egin kalean eta astirik ez izatea berbetan 
jarduteko. 

* Esaldia: " Beno, banoia, antxitxika nabil eta, egongo gara beste baten 
asti geixaokin " 

"Gure ama beti dabil antxitxika. dana amaitxu ezinda " 

* AUKERAN LARTXO Gehiegikeria txikia. 

* Egoera: Normalean, egiten dena demasia ez denean. baina egoera 

horretan eginda badena " 

* Esaldia: "Irukurutzetaraino joatia ezta hainbesterako izango, baina 
Juanito Kojuantzako aukeran lartxo" 

* ATARI ALDIA: Zoritxarrek dakarten egoera penagarria. 

* Egoera : Desgraziak bata bestearen ondoren datozenean . 

* Esaldia: " Lehengo seme bakarra hil jakon eta oin andria, harek
daka aitaixaldia ! 

OHARRA: Sail honetan agertzen diren hainbat esamolde eta Plaentxiako berba jada gure artean 
ez dagoen Anton Oregik burututako lanean oinarrituta daude. Soraluzetar guztion 

izenean mila esker Antton. 
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DENBORAPASAK LETRA-ZOPA 

/ 

Topa itzazu letra-zopan hitz hauen sinonimoak, 

Soraluzen esaten den erara. 
1.Denbora 2. Utzi 3. Didazu 
4. Zaigu 5. Itzali 6. Noski 
7. Bustita 8. Ijito 

E R T M A 
T F E E I 
R I R G D 
E B R N A 
A I E 0 s 
D F G R 1· 

s A u R I 
A s L L A 
I K A K G 
X s R N D 
B R T u A 
B A R L E 
R T E A s 
X M A L I 
z A s D F 

BOKALAK IHESKA 

Falta diren bokalak jarrita, euskal esaera famatu 
bat aterako duzu. Esanahiari so egin! 

"_RR_ T_K_ _NfX _ _ RR_K H __ M_L __ 

_ NG_R __ T_ T L " 

" IPURDIA DU BAINA HANKARIK EZ, 

GORPUTZADU BAINA BESORIK EZ, 

LEPOA DU BAINA BURURIK EZ. " 

SOLUZIOAK AZKENENGO ORRIAN 

M 0 
0 F 
G z 
L p 

s s 
R u 
T u 
G A 
K E 
M D 
u I 
I 0 
H J 
A X 
J A 
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I 
G 
X 
E 
F 
p 
D 
L 
A 
F 
K 
J 
z 
T 
K 

p L M s X C B 
J R H T H K 0 
X E A K L M u 
s u I 0 s A D 
G H K L D F H 
u E L N N M s 
A B E B M L N 
0 M z X N M E 
E s 1· 0 T p R 
G H T I A z X 
L L p A E R I 
K L X R z u I 
E u K p L u L 
0 M F T T 0 p 

u F I I K F A 

Deep Thought ordenagailuak 3 mugimendu besterik 

ez zituen behar izan Cooke gainditzeko.

ZURIAK 3 MUGIMENDUTAN GARAILE . . _______________ 



SALEROSKETAK 

ETXEBIZITZAK 

* Etxebizitza salgai. Altzariekin edo gabe. 
80 m2 , nahiko berria eta igogailuduna. 
Gipuzkoa etorbidea, 25. 

Tf: 751482 

Etxebizitza esku-eskura. 
Tf: 751079 

Etxebizitza salgai (Duplexa), 3 gela, 
2 bainugela, egongela. Herri erdi-erdian. 

Tlf: 104086 

Kalongen etxea salgai . .5 Zbka. 4-ezk. 
Tlf: 752215 

Etxea salgai. Ezkarai erdigunean. 

* Pisua salgai Atxurin- Soraluze. 
Txikia eta haltzariekin. 

Tlf: (94) 625677 

* Pisua salgai Olan. Barrutik eta kanpotik 
berritua. Altzari eta guzti. Oso merkea. 

Tf: 751774 
edo Errebal kalean 4-1. 

* Etxea salgai. 3 gela, egongela,bainugela, 
sukalde hornitua, trasteroa eta terraza. 
Prezio egoki-egokia. 

Tf: 752384 edo 604073 (gauez)

* Oso etxe ekonomikoa salgai. 
Tlf: 752385 

* Alokatzen den etxe baten bila nabil. 
Tlf: 751306 

LANA 

* Titulodun irakasleak, O.H.O. Klase par
tikularrak emango lituzke 

Tf:752009 

* O.H.O, L.H, B.B.B, Frantsez eta Ingeles-\ 
ko partikularrak. Merke-merke. 

Tf: 199346 (gauez) 

* Esperientzia duen neskak etxeko lanak 
egiteko eskeintzen du bere burua. 

Tf: 751155 

* Etxeko lanak egiteko eta umeak zaintze
ko prest dagoen emakumea nauzu. 

Tf 752386 

Ikaslea naiz. Lana egingo nuke 
Uztailetik Iraila bitartean. 

BESTELAKOAK 

* moduloa salgai Benimar 7 x 3,5 
Bañares Kanping. 
Galdetu Mari mar harategian. Errioxa. 

* Ondo dagoen Keroseno berogailua 
salgai. 

Tlf: 752380 

Zuk ere atal honetan agertu nahi baduzu 121 Posta Kutxatilara idatz ezazu 
edo tabernetan daude.n aldizkariaren buzoietan sar ezazu zeure mezua 
(edozein salerosketa mota izan daiteke). 
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OINARRIAK 
25 Ipuinek euskaraz idatziak izan beharko dute eta ipuilariek soraluzetarrak. 

25 Lanak txukun eta garbi aurkeztuko dira, arau hau betetzen ez dutenak zuzenean 
baztertuko direlarik.(F eta G mailakoak makinaz idatzia aurkeztu beharko dute) 

25 Partaidetza sei maila ezberdin zehazten dira: 
A maila: O.H.O.ko 3, 4, eta 5. Kurtsoetakoak, B eredua. 
B maila: O.H.O.ko 3, 4, eta 5. Kurtsoetakoak, D eredua 
D maila: O.H.O.ko 6, 7 eta 8. Kurtsoetako, B eredua 
E maila: O.H.O.ko 6, 7 eta 8. Kurtsoetako, D eredua 
F maila: Gazteak (15 eta 18 urte bitarteoak). 
G maila: Helduak( 18 urtetik gorakoak). 

25 Ipuinen luzera: A eta B mailetan : 1-2 orrialde. 
D eta E mailetan : 3-4 orrialde. 
F eta G mailetan : 5-10 orrialde. 

25 Gaia : Gai librea maila guztietan 
25 Lanak jatorrizkoak, inoiz argitaragabeak eta beste inongo lehiaketara aurkeztu gabeak 

izango dira 

25 Lanek ez dute izenik azalean eramango.Sobre itxi batean jarriko dira bai izen-abizenak 
bai bestelako datuak, idazlanari grapatuta. 

25 Lanak aurkezteko epea: 1.996ko apirilaren 15etik 30era. 

25 Non utzi lanak : Udaletxean, Ikastolan, Herri eskolan nahiz Euskal eskolan. 

25 Epaimahaia : A, B, D eta E mailetako lanak Euskara batzordekideek ikastetxeetako 
irakasleen laguntzaz epaituko dituzte. F eta G mailetakoak, berriz Euskara batzorde
kideek Antxon Narbaiza Azkue, eibartar idazle ezagunaren aholku eta laguntzaz. 

25 Epaimahaikoen iritziz idazlanek ez balukete kalitate maila egokirik, ez da sariturik 
izango. 

25 Sariak: A, B, D eta E mailetan partehartzaile guztiek jasoko dute oparitxo bana; 
lehenengoek trofeo bat izango dute eta bigarren eta hirugarrenek ere aparteko saria 
izango dute. 

F maila 
1.- 18.000 pta eta trofeoa 
2.- 12.000 pta 
3.- 7.000 pta 

G maila 
1.- 20.000 pta eta trofeoa 
2.- 18.000 pta 
3.- 15.000 pta 

Sari banaketa: A, B, D eta E mailatako sariak ekainaren 14ean banatuko dira Plaza 
Berrian, arratsaldeko 5etan.SegidanAZKONA ( KIKI, KOKO ETA MOKO) 
TALDEAren saioa izango da.Eta F eta G mailetako sariak, egun berean, 
arratsaldeko 7retan banatuko dira. 
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PESA-KO ORDUTEGI BERRIAK 

1.996-KO MARTXOAK 4-TIK AURRERA ORDUTEGI BERRIAK 

* DONOSTIA-ELGOIBAR-SORALUZE-BERGARA-ARRASATE-ARETXABALETA-ESKORIATZA-GASTEIZ 

Astelehenetik Ostiralera ( Lanegunak ) 

Donostia 08.15 12.30 15.00 18.00 19.30 20.45 
Elgoibar 08.50 13.05 15.35 18.35 20.05 21.20 
Soraluze 09.00 13.15 15.45 18.45 20.15 21.30 
Bergara 09.15 13.30 16.00 19.00 20.30 21.45 
Arrasate 09.30 13.45 16.15 19.15 20.45 22.00 
Aretxabaleta 09.35 16.20 19.20 
Eskoriatza 09.40 16.25 19.25 
Gasteiz 10.15 20.00 

Larunbatak ( Lanegunak) Igande eta Jaiegunetan

Donostia 08.15 12.30 18.00 19.30 20.45 18.00 20.45 
Elgoibar 08.50 13.05 18.35 20.05 21.20 18.35 21.20 
Soraluze 09.00 13.15 18.45 20.15 21.30 18.45 21.30 
Bergara 09.15 13.30 19.00 20.30 21.45 19.00 21.45 
Arrasate 09.30 13.45 19.15 20.45 22.00 19.15 22.00 
Aretxabaleta 09.35 19.20 19.20 
Eskoriatza 09.40 19.25 19.25 --
Gasteiz 10.15 20.00 20.00 

* GASTEIZ-ESKORIATZA-ARETXABALETA-ARRASATE-BERGARA-SORALUZE-ELGOJBAR-DONOSTIA 

Astelehenetik Ostiralera ( Lanegunak) 

Gasteiz 07.30 12.30 18.30 
Eskoriatza 06.20 08.05 13.05 19.05 
Aretxabaleta 06.25 08.10 13.10 19.10 
Arrasate 06.30 08.20 13.20 14.20 19.20 

Bergara 06.45 08.35 13.35 14.35 19.35 
Soraluze 06.55 08.45 13.45 14.45 19.45 
Elgoibar 07.10 08.55 13.55 14.55 19.55 

. 

Donostia 07.50 09.35 14.35 15.35 20.35 

Larunbatak ( Lanegunak) Igande eta Jaiegunetan 

Gasteiz 07.30 12.30 18.30 teiz 09.00 18.30 
Eskoriatza 08.05 13.05 19.05 riatza 09.35 19.05 
Aretxabaleta 08.10 13.10 19.10 09.40 19.1.0 
Arrasate 07.20 08.20 13.20 14.20 19.20 ate 09.50 19.20 
Bergara 07.35 08.35 13.35 14.35 19.35 a 10.05 19.35 
Soraluze 07.45 08.45 13.45 14.45 19.45 luze 10.15 19.45 

Elgoibar 07.55 08.55 13.55 14.55 19.55 ibar 1.0.30 20.00 
Donostia 08.35 09.35 14.35 15.35 20.35 11.05 20.35 

Tarteko herritako ordutegiak, trafikoarengatik, atzeraldiak eduki ditzake.



ZELESTINAREN TXOKOA 

• / • , , / / · / · · I I I 

ZURE LAGUN ETSITUA 

Pagobedeinkatuko Melkiades aztiari : 

Apirilaren 7an zure 35 urtebetzea denez, ZORIONAK MELKI !!

Besteon etorkizuna hain argi asmatzen jarrai dezazula. 

Belarrixetatik tirakada bikainak ! ! Aupa Dumbo !

Aldizkaria sortzen taldekoak. 
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PAGOBEDEINKATUKO mELKIADES AZTIAREN HOROSKOPOA 

ARIES 
martxoaren 21etik apirilaren20ra 

OSASUNA : Neguaren eraginez nekatu 
samar zabiltza. dutxa hotz-beroak tarte-

katu eta odola berritu. 

DIRUA: Datorren oportxoetan duzun 

guztia xahutu. aurten horrenbestean ez 
duzu arazo larririk izango eta. 
MAITASUNA : Nik eman eta zuk hartu 

hori ez da peleatu. Ea aldernntzizkoa noiz 
suertatzen den ! ! ! 

-(1 CANCER 
Ekainaren 22tik Uztailaren 22ra 

OSASUNA : Amaitu dira nekealdiak
gripeak. ... orain ez duzu aitzakirik marti
riarena egiteko. 

DIRUA: zorrak kitatuta,, oporrak ordain
duta. eta poltsikoa? berriz zulatuta? 

MAITASUNA: Zaindu itzazu hobeto 

zure harremanak. berpiztu beharrean 
daude eta. Maitasun hitzak umil eta 
xamurrak. .. 

LIBRA 
Irailaren24etikUrriaren23ra

OSASUNA : Hori da arindua hartu du

zuna! bai ededu orain mendian eta ibi1-
tzeko eh! ! Kontuz bihurdurekin! 

DIRUA: Ez da aberatsa asko duena. 
gutxi behar duena baino. 

MAITASUNA: Erabili ezazu gure aldiz

karia harremanetarako, orain duzu auke

ra puregabea zure azukre koxkorra harra-
patzeko eta! 

CAPRICORNIUS
Abenduaren 22tik Urtarrilaren 20ra

OSASUNA: Jota zabiltza eta horrela ja
rraituko duzu. Zergatik ez zenidan jara

monik egin? 

DIRUA; Eskerrak zerbait ona duzun! 

Diru finkoa. barra-barra inbertitzeko 
garaiak dira! 
MAITASUNA : Ez nekien nik horren

beste maite zintuenik! Izan ere ez baitu
zu merezi horren erdia ere. 

TAURUS 
Apirilaren 21etik maiatzaren20ra 

OSASUNA : Udaberria. datorrela. .. 

loreak, tximeletak, kukua. .. sasoi onena 
datorkizu. ez utzi alde egiten. 

DIRUA: Kukuaren antzera izango duzu, 

batzuetan kuku eta besteetan mutu. 

MAITASUNA: Imana erabiltzeko esan 

nizun. horrela eginda urrutiratu ez bazai
zu, orain indarberriturik,zeurea duzu ! ! ! 

LEO 
Uztailaren 23tik Abuztuaren 23ra

OSASUNA : Horrenbeste atseden har
tuta. ia ia elbarrituta gelditu zara, atera 

lozorrotik eta gimnasia egin. 
DIRUA: Bapez edo kolpez! negu osoan 

gastatu besterik ez dugu egin ! merkeal-

diak aprobetxatu behar dira. 

MAITASUNA: Iztarren barrualdeko 
goikaldean duzun orainena, zaindu eta 

ez eman inori maite. niri dagokit eta. 

SCORPIO 
Urriaren24tik Azaroaren22ra 

OSASUNA: Goizeko euri artean, aterkina-

rik gabe ... Zure ohitura horri eustekotan. 

eros ezazu txubaskeroa, eta mukizapia.

DIRUA: Hemen. hor, han, beti lan, ez 
duzu izango faltan zer jan. 

MAITASUNA: Bakardaderako joera 

izango duzu, erabakiak bartzeko une 
Alde aproposa beraz. onari begiratu ... 

AQUARIUS 
Urtarrilaren 21 etikOtsailaren I 9ra

OSASUNA: Alaitu kopeteiluna, bada
tor udaberri laguna.Hezurretako min ho
riek,hazten ari zarelako dira.KALTZIOA 

DIRUA : Aurreratzeko aukera baduzu. 

hasi lehenhailen.udarako beharko duzu
eta. Diru gutxiago gastatu, burges hori! 

MAITASUNA: Maritxu nora zoaz eder

galant hori iturrira Bartolo nahi badu-
zu etorri. Harremanetarako garaiaduzu. 
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0 GEMINI 
maiatzaren 2 1etikEkainaren 2 1era

OSASUNA : lasaitu duzu zeure buru 
estressatua, orain ez dizu ezerk ere jo
ko. Zezenen pare txo/ño ! ! ! 

DIRU A: Lehen ere esan nizun nahiko 
duzula. eta egia da gehiagorik behar 
ez duzula. ! !! 

MAITASUNA: Ez zuela nahi ez zuela 

nahi atean ostean ez zuela nahi ganba

ran bai. .. Eskerrak GANBARAederra duzun!!! 

Abuztuaren 24etik Irailaren 23ra

OSASUNA : Hitzontzi halakoa. ingu
ruko gazteak burukominez jani eta 

zuk lasaitua hartu! Mihiaz gain gorpu-
tzeko beste atalak ere erabili. 
DIRUA: Dagoenean bon-bon, ez da
goenean egon. Sasoi honen bukaera 
aldera poltsikoak zulatuta. zaindu itza-
zu gastuak. 

MAIT ASUNA: Heldu a1 diozu ? eta ? 

SAGITARIUS 
Azaroaren23tik Abenduaren21ra

OSASUNA : Zaindu itzazu zure. kilo 

horiek, beti gora eta gora joan ezkero 

ez duzu bueltorik izango eta. 

DIRUA: Aberatsik harrapatu ez badu
zu ere ez larritu, suerteazeurea duzu 
oraingoan. Patxada garaiak. 

MAIT ASUNA:Zure lizunkeriaz harri

tuta daukazu,baina ez larritu, bera 
ere horrdakoa da eta. 

PISCIS 
Otsailaren 20tik Martxoaren 20ra 

OSASUNA: Kolesterola gora. bitami
na falta. .. zer esan nizun? Zaindu ezazu 
aho hori.Eh,anemiarako biderik ez hartu. 

DIRUA:Lan eder hori ez dago hain sen

do.Opor txikiak eta pobreak. 
MAITASUNA:Gure kuadrilan,gure kua· 

drilan gure kuadrilan mozkorra franko
eta gainera soltero ... eta gainera eta gai-

nera ezkontzerik ez dugu espero...



BEDEINKATUA IZAN DADILA 
SAGARDOAREN 
BAI ERE ETA KUPIDA GABE 
EDATEN DUEN 
EDARI HONEK GIZON ASKORI 
EMATEN DIO .... .... ..... ..... ... ... . 
HAU EDAN GABE EGOTEA DA 
NERETZAT 

LEHIAKETA 

BUSTIA 
EZTIA 
PENITENTZIA 
MOZKORRA 
KUPELA 
GRAZIA 
FARDELA 
BITXIA 
GUZTIA 
AISIA 
BIZIA 
AZKENA 

Sagardozaleok askotan abesten dugun bertso eder honen oinak jarri behar dituzue, 
ondoan daudenen artean aukeratuta. 

Asmatzen dutenen artean sari ederra zozketatuko dugu. 

AURREKO ASMAKIZUNA: Argazkian zeudenak hauexek genituen: Marifran 
Aizpurua, Koro Larrafiaga, Ezozi Juaristi, Rosa Maria Aizpiri, Gloribel Oregi eta Maria 
Jesus Mendia; " Blue-Bell " talde soraluzetarraren partaideak izan ziren. 

IRABAZLEA: Zaloa Gantxegi Eskibel. ( Saria: "Kutsidazu ene bidea, Ixabel" 
J.Sagaztizabal-en liburua). 

ERANTZUNA 

ZURE IZEN ABIZENAK 
ZURE TELEFONOA 

DENBORAP ASEN SOLUZIOAK: 
1) Letra-zopa: 1) astia 2) laga 3) dostazu 4) jaku 5) emendau 6) erregular 7) mela-mela 8) motxaila. 
2) Bokalak iheska: " Urrutikointxaurrak: hamalau, inguratu eta lau ". 
3) Asmakizuna: Botila 
4) Xakea: 1. c4 - f7 +, g8-f7 2. c 1 - c7 +, b8 - c7 3. g5 - f5 + 1-0. Makinak gizona gainditzen du 
berriro ere. 
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Kaixo Pil-PiI-eko lagun guztiei . Jagoba Zubiaurre naiz eta Soraluzeko Ezozi 
Erretegian nago lanean. Pil-Pil-eko lagunak errezetatxo bat eskatu didate, eta nik 
postreak oso gustokoak ditudanez "postretxo" bat egingo dizuet. Lanean hasi baino 
lehen pare bat gauza; postre honen izena "GOXOA" da, baina hastuna ere bai, beraz 
kontuz kilo batzuk kentzeko asmotan zabiltzatenei. "GOXOA", gehien bat Araban egiten 
da, nahiz eta nik jarriko dudan errezeta ez izan han egiten den berdin berdina, pixkatxo 
bat aldatu dut zuek errezago egiteko. 

* OSAGAIAK (12 lagunentzat): 

- Bizkotxo plantxa bat. 
- 500 zi. esnegain. 
- 500 zi. krema pastelera. -karamel  saltsasaltsa.■ 
- Almibarra. 

BIZKOTXO PLANTXA. 

- 6 arraultze. 
- 150 gr. irina. 
- 150 gr. azukrea. Lehendabizi labeko plaka bar gurinaz 

igurtzi, ondoren irinaz estaliz. Hau egin eta gero bol baten arraultzeak eta azukrea 
nahastu irabilgailuaz ondo montatu arte. Segidan irina botako diogu pixkanaka eskuaz 
nahastuz (irina aurrez tamizatua badago hobeto). Dena ongi nahastuta daukazutenean 
plakara bota eta ondo zabaldu dena estalita egon arte. Labean sartu 10-15 minutu 180°C
tara. Atera eta hoztu. 

* KREMA PASTELERA (litro bat egiteko). 

- Litro bat esne. 
- 3 arraultze. 
- 90 gr irina. 
- 200 gr. azukre. 
- Makilazko kanela erdi. 
- Vainilla eta limoi azal bat. Lehenik eta behin esnea berotzen 

jarri kanelaz eta limoi azalaz. Berotzen den bitartean, arraultzeak, azukrea eta irina barilla 
baten laguntzaz ondo nahastu, ahalik eta arraultzeak irin guztia zurgatu arte. Esneak 
iragin ondoren, 1-,n.ela eta limoi puxka kendu, eta dena nahastu su bajuan jarriz. Berau 
zurezko goilara batezmugitzen joan pegatu ez dadin. Irakitzen hasten denean sutik atera 
eta bandeja batetara atera hoztutzeko. Gomendagarria da gainetik azukre pixka bat 
botatzea goiko aldea zikatu ez dadin. 



• KARAMELU SALTSA 

Sartagin batetara 250 gr. azukre igorri ur pixka bat nahastuaz. Sutan jarri 
eta karameloa iluntzen hasten denean sutatik atera eta ur pixka bat bota sartagina 
eragiten dugun bitarten. Zenbat eta ur gehiago bota arinago geratuko da. Utzi hoztutzen. 
Hobe da karamelo saltsa hau lodia geratzea. 

• ALMIBARRA. 

Kazola batetan azukre eta ur kantitate berdina (bakoitzaren gustora) jarri, 
kanela eta limoi azalaz. Irakiten jarri eta zukrea desagertzen denean listo dago. Alkohola 
botatzea ona da hobeto kontserbatzen delako. Normalean Koantreau baina kasu honetan 
Ron pixka bat gehituko diogu. 

Beno ! ! ! , eta guzti hau daukagunean soilik "GOXOA" montatzea faltatzen zaigu: 
Lehenengo eta behin katilu txiki batzu :behar ditugu postre hau osatzeko ( natillak jateko 
erabiltzen direnak nahiko dira). Katiluaren muturraz bizkotxo plantxan nahi beste zati 
markatuko ditugu gero laban baten laguntzaz atereaz. 

1. Esnegaia montatu azukre pixka batez eta katiluaren beheko aldea bete 
zentrimetro bat gutxigorabehera. 

2. Honen gainean zatitutako bizkotxo zati bat jarri eta almibarraz buzti. 
3. Hau kremaz estali, eta nahi duzuenean karamelu pixka bat bota eta 

on egin. 

OHARRA--> Bizkotxo plantxa egiteko plakarik egiteko ez baduzue bixkotxo 
normal bat egin eta zentrimetro bateko kapetan moztu. 

Eman ditudan kopuruak handiegiak badira adibidez laurentzako egitea nahi 
baduzue behar dituzuen bizkotxo zatiak egin eta sobran geratzen denarekin kremaz 
beteriko "BRAZO GIT ANO" bat egin dezakezue esnegainez apainduz, edota krema 
karameluaz ondo nahastuaz karamelu gustoko krema bat lortuko duzue. Baitaere utzi 
dezakezue katesnearekin sopatxoak egiteko. HUM ! !, bai ederra. 

l 
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AJENDA 

EKINTZEN EGITARAUA 

* MENDI TALDEA 

APIRILA: 

21 
28 

MAIATZA: 

05 
19 
13-26 

EKAINA: 

02 
09 
16 
30 

UZTAILA: 

ARKAITZ 
Soraluze-Udalaitz-Udala zeharbidea. 

HERMIOZABAL 
E.M.F .ko Gazteen Martxa. 
Mendizaleen Astea. 

ARAZTORTZEKO GAINA 
Finalista Eguna ( ORIO ). 
Dorleta-Degurixa-Urkulu zeharbidea. 
Altxorraren bila. 

07 Pirineotara irteera. 

*.PILOTA TALDEA 

1315 m. 

1010 m. 

813 m. 

Pilota taldeak jakinarazi nahi dizue Soraluzetar guztiei, talde honetako 
jokalariak jarraian aipatuko ditugun txapelketetan parte hartuko dutela: 

DEBA BAILARAKO TXAPELKETA 
HERRI ARTEKO TXAPELKETA 
ASEGARCE TXAPELKETA 
ELGETAKO LAUT ERDIKO TXAPELKETA 
ZALDIBIAKO TXAPELKETA 
AZPEITIAKO TXAPELKETA 



ANTIGUOKO TXAPELKETA 
ANORGAKO TXAPELKETA

'Txapelketa hauek jokatuko dituztenak, talde honetako kadeteak, jubeni]ak 
· eta seniorrak izango dira. 

* FUTBOL TALDEA 

3.GARREN ITZULIA 

7 .garren jardunaldia: 

-GAZTEAK F.T. 
- ANTZUOLA K.E. 

8.garren jardunaldia: 

- ANTZUOLA K.E. 
-URKIC.D. 

9 .garren jardunaldia: 

1996/3/31 

SORALUZE C.F. 
URKIC.D. 

1996/4/21 

SORALUZE F.T. 
GAZTEAK F.T. 

1996/4/28 

- SORALUZE F.T.URKI C.D. 
- GAZTEAK F .T. ANTZUOLA K.E. 

Txapeldunek finalerdia jokatzeko aukera izango dute Maiatzaren 19 eta 26 
an; eta finala Ekainaren 2an izango dela aurrikusten da, bonako hau Futbol Zelai 
neutralean jokatuko dutelarik. 
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Zerbitzuetan 
osatuena. 

. 

18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat. 

Interes-tasa berezia. 

Libreta edo taloitegia aukeran. 

50.000 pta.ko kreditu 
iraunkorra. 

Dohaineko ServiRed Txartela. 

Lehentasunezko interesa 
kreditu hipotekario 
eta pertsonaletarako. Eta 
ikasketetarako kreditua 5 urtera. 

Bidaiak eta hizkuntz-ikastaroak 
atzerrian. 

Gaztearentzako informazio
telefonoa 900 20 00 00. 
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