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den bezala, "eskolako kontuak" eskatzen
dizkiegu gure seme-alabeei. Eta egiten diren
iruzkinak betikoak: nire alabak dena gainditu
du, oso inteligentea da; nire semeak ez du
gainditu ikasten ez duelako, eta horrelakoak.
Baina, benetan arduratu behar gaitu gure
seme-alabak "inteligenteak diren ala ez?, zer
da "inteligente" izatea?, zer esango genuke
esango baligute "inteligentzia" mota asko
daudela?; argi dago bakoitza berezkoak ditu -
en trebetasun batzuekin jaiotzen dela, baina
inoiz planteatu al dugu "inteligentzia"
deitzen diogunari trebetasun batzuen gara -
pena besterik ez dela ala izan daitekeela?.
Planteatu al dugu benetan gure seme-alabeei
eskatzen dieguna, funtsean, guretzat nahi
dugun zerbait dela, hau da, galdetzen diogu
geure buruari gure seme-alabek zer nahi
duten benetan?, ez al ditugu beraiengan gure
desirak proiektatzen?

Gaia konplexua da, baina zer azalpen
emango genieke gure seme-alaben hezkuntza
afektibitatean eta ulermenean oinarritu behar
dela esaten dutenei eta ez eskakizunean?;
jarrera "inteligentea" izango litzateke hemen
aipaturikoa? "Inteligentzia afektiboaren"
gara pena, agian, eskolan eskatzen den
mailari aurre egiteko gutxiegi da, baina zer
pasatzen da eskola ez den gauza batetaz
hitzegiten dugunean?; kasu honetan zer da
"inteligentziaz" jokatzea?. Halako gauzen in -
guruan hitzegiterakoan "formula magi korik"
ez dagoenez, bakoitzak atera ditzala bere
ondorioak!!!

Argitaratzailea: 
Pil Pilean Kultura  El kar tea

Frontoi kalea 5. behea, PK 27 - 20590 Soraluze. Telefonoa  943 75 13 04 
Lan taldea: 

Amaia Agirre, Enara Agirre, Elene Alberdi, Eguzkine Aldazabal, Gu rutze Arizna ba rreta,
Maria Azkona, Xu   ban Catalan, Ugaitz Catalan, Izaskun Gar tzia, Aitor Madrid, 

Jon Oregi, Oier Oregi, E duardo Pombar, Gorka Prieto, Gorka Sala be rria, 
Egoitz Unamuno eta Arianne Unamuno 

Posta elektronikoa: Pilpilean@euskalnet.net Publizitatea: Elene Alberdi eta Gu rutze
Arizna ba rreta ( 943751304 tel. ) Banaketa: Pil Pilean Tirada: 1.850 ale Inprimategia:
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Pil Pileanek ez du bere gain hartzen aldizkariko esanen eta iritzien erantzunkizunik.
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"Inteligentzia", "Inteligentzia", 
eskola eta afektibitateaeskola eta afektibitatea

KRABELIN HEZKUNTZ ESKOLAKRABELIN HEZKUNTZ ESKOLA

Kolaborazioa

Aldizkari honek Aldizkari honek 
Gipuzkoako Foru AldundiaGipuzkoako Foru Aldundiaren eta ren eta Soraluzeko UdalaSoraluzeko Udalarenren

dirulaguntza jasotzen du euskara bultzatzekodirulaguntza jasotzen du euskara bultzatzeko

adanik, lehenengo hiruhilabetea igaro
da eta dagoeneko bigarrenean gaude;
Gabonak tartean izan ditugula, ohiJJ

rte berrixari begira, beste gauza askon artian aldizkarixan
eraberritze sakon bat bultzatu nahi dogu. Ez edukin edo forma
aldetik bakarrik, teknologia berrixen erabileran be, punta
puntako aldizkarixa eskeintzeko herrixari. Erosi dittugun
Machintos ordenadore eta kamara digital berrixarekin,
iraultza bat gertatu da aldizkarixan eta irakurliok be laster

igarriko dozue. Zeinek daki zer irakurri ahal izango dogun hemendik 11
hilabetetara orrialde honetan bertan… Gure nahixetako bat,epe motzian,
gure orrialdietan kolorien bizitxasuna sartzeko aukera ekonomikua be
izatia da. Hori bai, gauza guzti honek, oin arte moduan, zela ez, herrittar
eta instituziñuen laguntzan bittartez egin biharko dira. 
Beste kontu bati helduta, agur bero bat bidali nahi diogu horrenbeste

urtetan Soraluzera etorri eta orain gaixo dagoen Bitoriano Gandiaga
fraileari,  bizkor  bizkor oneratzea opa diogu.

Amaitzeko esan, hilabete honetan egin daben hotzak eta etengabe
telebisiño eta komunikabidietan entzuteng ari garan behi eruen gaitzak ez
doskula bertan behera laga eraingo Pil Pileanek urtero antolatzen daben
sagardotegirako irteeria, sagardo goxua eran eta txuleta edarra jatera.
Aurten Martxuan izango da, ipiniko zaittuegu jakinan gainian eta
badakizue gainera Pil Pileaneko bazkidiok beherapena izango dozuela!

Telegrapak: Hilabeteetan zehar aldizkarixan erdi erdixan sartuta juaten
ziran propaganda orrialdeei agur esan diegu. STOP. Poztekoa eta
eskertzekoa da probintzia mailako egunkari jakin batean faltan botatzen
genuen Soraluzeko kartaren ardura pertsona batek fundamentuz hartu
duela jakitea, dena dela, gure eginbeharra da elebitasuna bultzatzeko
eskatzea. STOP. Oso ondo dago obrak iraun artean behinbehineko
aparkalekuak jartzea, baina askotan gertatzen dena zera da, kotxearen bila
joateko egin beharreko bidea luzeagoa dela joan beharreko tokirakoa
baino, industrialdeko bukaerako aparkalekuak kasu…STOP. Hala ere,
zerbait nahi duenari beste zerbait kostatzen zaio, eta behintzat herria
eraberritzen ari da! STOP. Hasi poligonora joaten entrenatzera laister
Korrika pasako da eta Soraluzetik. STOP. Ezoziko bidean, kalearen izena
dukan plaka berria faltan botatzen dute. STOP. Formalak izan eta
hurrengo alerarte!              

UU

Iñaki Alberdi Iñaki Alberdi 
15.382.404

31.
alea



Oharra: Ahalik eta iritzi gehienek lekua izan dezaten, ez da komeni makinazko 15 lerro baino gehiago idaztea gutun haue tan. Idatzi duenaren izena eta datu
pertso  nalak ager tu beharko dute. Bidali  gutuna 27. Posta Kutxatilara - 20590 Soraluze. Laburtu behar izan ezkero, Pil-Pile an ek horretarako eskubidea
izango du.                                                                                       Animatu eta bidali gutunak!!!!

GGutunakutunak
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Elkarteko bazkide egittia urte osoan, 3.000 pezeta, eta 18 urte baino gutxiago badituzu edo jubilatua bazara 1.500 pezeta
besterik ez. Agiri hau bete eta Pil Pileanek udaletxepian daukan buzoian bota. 

Ondorengo kontu korronteetatiko baten sartu zeinke dirua:

Euskadiko kutxa 3035 0004 9 0 0040015550
Kuxan                 2101 0062 13 0123185746

Egin zaittez bazkide, Egin zaittez bazkide, 
gure hizkuntzak bihar zaittugure hizkuntzak bihar zaittu

Bazkide izateko izena emon badoskuzu eta urteko kuota
ordaintzea ahaztu bajatzu, behekaldian dittuzun bi kontu
korronteetariko batian sartu zeinke dirua. Eskerrik asko. 

Kalebarren,10 
Telefonoa 943 75 20 91

Baltegieta, 6
Telefonoa 943 75 13 99

SORALUZE

Mendizabal
Okindegia

Telefonoa: 
943 74 11 04

Soraluze Etxaburueta 
kalian 

Bolia taberna

Oharra



Zer Zer iriztenirizten dotsazudotsazu

5

Deittu 943 75 13 04 telefonora zure kexa edo txalua emoteko
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Jon Errazu  Jon Errazu  
18 urte 18 urte 

Filosofia ikasliaFilosofia ikaslia

Koxme KortabarriaKoxme Kortabarria
41 urte 41 urte 
LangiliaLangilia

Arrate ElizburuArrate Elizburu
32 urte 32 urte 

UmezainaUmezaina

Karle Egiguren  Karle Egiguren  
22 urte 22 urte 
IkasliaIkaslia

NNik behixa jaten jarraitzen dot baina gutxixau, hemen kason
bat emongo balitz, igual behixa jatiari lagako notxake. 

Aratz del BarrioAratz del Barrio
18 urte 18 urte 
IkasliaIkaslia

Milagros Egiguren  Milagros Egiguren  
62 urte 62 urte 

Etxeko andriaEtxeko andria

Zer iruditzen jatzu behi eruen arazua?

NNik behixa jaten jarraitzen dot, hemen ez dagola holakorik
pentsatzen dot eta hemen holakonbat egongo balitz dudia eukiko
neuke jan ala ez, baina honegaittik bape okelarik jan bare egon
bihar badogu ia zer egin bihar dogun.

NNik ez daukat honen bildurrik, hemen ez dalako holako
kasurik entzun. 

NNik ez daukat honen bildurrik, fiatzen naiz haragixarekin,
publizidade larregi emoten dotsela uste dot, egunen baten hemen
badagola esaten badoste orduan hasiko nahiz arduratzen.

NNik uste dot hemen ez dagola holako arazorik, orduan ez
daukat bildurrik, betiko moduan jaten jarraitzen dot.

NNik betiko moduan jarraitzen dot jaten, pentsatzen dot ez
dagola inolako arazorik eta. Hemen emongo balitz holako bat, ez
dakit ze egingo neuken, gauza abstraktua da eta. 

Izaskun Gartzia eta Ugaitz Catalan

LakuestaLakuesta
Beherapenak!!!

Otsaila eta martxoa
Beherapenak
Markadun montura 
eta eguzkitako betaurrekoetan 

%50

OptikaOptika
Ikusmen arazoen frogak Ikusmen arazoen frogak 

eta argibideaketa argibideak

Santa Anan gare !!!Santa Anan gare !!!

Argazkiak errebelatzen dituguArgazkiak errebelatzen ditugu
Santa Ana, 22 C- beheaSanta Ana, 22 C- behea

20590 Soraluze20590 Soraluze
Tfnoa 943 75 30 59Tfnoa 943 75 30 59-rainoko
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Kiroldegiko arduradunak
kexu dira Udaletxeak ez dituelako 

konponketa lanen datak bete

Udalak milioi bat pezeta 
bidaliko du Kubara

LLaburreanaburrean

UUrtarrilaren 5ean, azken urte hauetan
ohitura den moduan, "Kabalgata" izan
genuen herrian Errege Magoen etorrera
ospatzeko. Lehendabizi, Zaharren Egoitzan
izan ziren, bertako edadetuei opariak ematen.
Gero Txurrukenera jeitsi eta "Kabalgatari"
ekin zioten. Ondoren, zazpi t'erdiak aldera,
Erregeak Eliz Atarira joan ziren haurren
gutunak jasotzera, haurren elizako korua
lagun zutela. Aurtengoa IX. "Kabalgata" izan
da, eta aurrekoak bezala, hau ere "Beti Prest"
taldeak antolatu du, arrakasta haundiz. 

Esan beharra dago
baita ere, bazkide egi -
teko beherapenak es -
ka iniko dituztela, ha in -
bat hilabetetan zehar
kiroldegia itxita egon -
go delako. Uda letxeak,
era berean, bazkideek
inguruko he rri  etako
i n s  t a  l a  k u n  t z e  t a n
ohizko kar ne tarekin
sartu ahal izatea lortu
du. Honen au rrean, Ki -
roldegiko ar dura du nek
azken ekin tza ho nek
laguntzea eta la nak
amaitu ostean, ego era

hobetzea espero dute. 
Soraluzeko alkateak,

gaiaren inguruan la nean
gogor ari diren arren,
zailtasunez bete ta ko
lanak izateak atze -
rapenak dakartzala dio.
Berrikuntzak, 130 mi li -
oi pezetako aurre kon tua
dauka eta EHUko irak -
asle den Francisco Ja -
vier Ibarrondo donos tia -
rrak egindako proi ek -
tuaren arabera era man -
go dira aurrera. 

KKiroldegia aurrera
daramaten ardu ra -
dunek konpoketa la -
nen datak lau haize -
tara zabaldu eta gero,
ez betetzea lepora -
tzen di o te Udale txea -
ri. Be raiek diotenez,
alka teak 2000ko e -
kai nean eraikina itxi
eta lanean hasiko zi -
re la baieztatu zuen
irrati batean, baina
atzerapenak direla-
eta, arazo asko sor -
tzen  ari zaizkie, jen -
deak atzera egiten
due lako bazkide egi -
terako or duan eta on -
dorioz dirua galtzen
ari di re  lako. Bazki -
deen ko pu  rua, duela
sei urte 400ekoa iza -
tetik gaur egungo
300e tara jeis te aren
arrazoiak, ki rol  de gia -
ren egoera es kasa eta
itxi egin be  har dutela
jakitea izan daitez -
keela di ote.

16 urte bitarteko nes -
ka-mutilen egoera  ho -
betu ahal izango da.
San José de las Lacas"
Kubako irlaren erdi -

aldean kokatuta dago
eta 60.000 biztanle
dauz ka 117 kilome -
troko azaleran bana -
tuak.

UUda letxeak "San
José de las Lacas"
izeneko Kubako hiri
bati, milioi bat pezeta
ematea erabaki zuen.
Diruak, erdi-mailako
ikasketak eskaintzen
dituen ikastetxe bat
berriztatzeko balioko
du eta honela,  bertan
ikasten duten 12 eta

jubilatuen elkarterako igogailua
OOrain dela egun batzuk, Udaletxean

jubilatuen elkartera igotzeko igogailu bat
jartzearen aldeko proposamena onartu zuten.
Proposamen hau PSE-EEeko Soledad del
Bosquek egin zuen, bere iritziz, Etxaburueta
kaleko aldapek pertsona nagusientzat
berebiziko arriskua daukate eta.       

Errege Magoak

"Itxaropena"

herrian

NNino Arruabarrenak utzitako lekua Nerea
Isastik hartu du. Duela ia hilabete hasi zen El
Diario Vasco-n agertzen den Soraluzeko
karta idazten. Esan beharra dago, herriari
buruzko informazio eta gertakarien inguruan
jakinaren gainean jartzeko aukera zabala
eskeintzen duela. Animo lankide ! 

Polikiroldegikoak eraberritze lanak noiz hasiko zain daude

Nerea Isasti
El Diario Vasco-ko 

prentsa-korrespontsal berria

Arianne Unamuno, 
Maria Azkona 

Eguzkine Aldazabal
Egoitz Unamuno

Etxaburueta 2
Tfnoa 943 75 20 55
20590 Soraluze

Vidal frutadenda
Zure 

frutadenda KEnpresa aholkularitza
Jabe Elkarteak

Aseguruak
20590 Soraluze
GIPUZKOA

Santa Ana, 13 - 1 ezk.
Tlfonoa: 943 75 17 82

Kontulan 
Aholkularitza S.L.



731.alea, 2001eko urtarrila

azken hilabetean4
LLaburreanaburrean

UUdaltzaingoak jakinarazi digunez urte
hasiera honetan 4-5 lapurreta izan dira
herrian. Lapurretak autoetan izan dira eta
Udaltzaingoaren ustez, denak pertsona
berak egindakoak omen dira. Itxura
denez, dagoeneko begiz jota daukate
"lapurra" eta ondorengo asteetan harra -
patzea espero dute.

BBergarako udal Artxibategian
Soraluzeko 68 dokumentu historiko
aurkitu dituzte. Agiri hauek hainbat gairi
buruzkoak dira: auziak, ordenantzak, gai
publikoak...eta 1539 eta 1830 urteen
bitartean idatzi ziren. Gipuzkoako
Artxibategi Orokorreko arduradunak
adierazi duenez, 1902an notario
artxibatzaileak udal artxibategietatik
eskribauek idatzitako protokolo eta
agiriak gordetzera behartu zituzten.

HHilaren 4an, 25 litro gasolinaz betetako
bidoi bat, kableak, tenporizatzaile bat eta
hasiera-emaile batez osatua zegoen ar -
tefaktu bat desaktibatu zuen Ertza in tzak
Karakaten, eguerdi aldera. Le her gailua,
errepikagailuaren ondoan to pa tu zuten
eta itxura denez, lehertzeko programatua
zegoen arren, oraindik jakin ahal izan ez
duten arrazoiren batengatik ez zen le -
hertu. Joan zen urteko urta rrilaren 27an
ere, errepikagailu honek zenbait eraso
jasan zituen, norbaitzuk argindarraren ha -
rien ondoan gomazko gurpil batzuk ja rri,
erregaia gainera isuri eta su eman zio te -
ne an.

egindako bileran, au -
rre proiektuari egin
beharreko alda keta -
txoak zein ziren era -
ba ki eta proposatu
zituzten. Proiektuak,
80-100 milloi bitar te -
ko kostua aurrikusten
du. Kostu hau, Eusko
Jaurlaritzako Hez -
kun tza Sailak ordain -
duko du bere oso -
tasunean. Alka tearen
us tetan, oso lan ga -
rrantzitsuak izango
dira hauek eta

ikastxeari aspalditik
be har zuen era berritzea
ekarriko dio te. Ikas te -
xeko Zu zen dari den
Mer txe Ezenarrok ere,
erabat beharrezkotzat
jotzen ditu lan hauek
eta ikastetxeak dituen
gabezia asko kon pon -
tzeko balioko duen
itxaropena dauka. Aldi
berean, lanen iraupen
luzea dela eta, horrek
ikasturtean izan deza -
keen eraginaren ingu -
ruko kezka azpimarratu
du.       

UUrtarrilean, Jose
So brino Jaurlaritzako
Hezkuntza Saileko ar -
ki tektoak eta Rikar do
Olaran, lanak aurrera
eramango dituen etxe a -
ren arkitektoak egin
zuten ikustaldi ba tera -
tuan osatu zen Sora luze
Herri Ikastetxean
ezarriko den erabe rri -
tze-aurre proiektuaren
zirriborroa. Hil horre -
tan bertan, Ikastetxeko
zuzendariak, gurasoen
elkarteak eta alkateak

90 Milloi baino gehiagoko 
eraberritze proiektua

Soraluze Herri Ikastexean

Ikastetxeko zuzendaritza kezkatuta dago eraberritze lanak dirauten bitartea egin
beharko dituzten aldaketak direla eta.

HH ii llaa rree nn   2266aann,,   EETTAAkk   RRaammóónn  DDíí aazz ,,   ii tt ss aass --kkoommaannddaanntt zz ii aakkoo
ssuukkaa ll ddaarr ii   zz ii bb ii ll   ee tt aa   CCCC   OOOOkkoo   ppaa rr tt aa ii ddee   zzeennaa   hh ii ll   zz uueenn
kkoo ttxxeeppeeaann   ii pp ii nn ii ttaa kkoo   ll aappaa--bboonnbbaa   bb aa tt eenn   bb ii ttaa rr tt eezz ,,   DDoonnooss tt ii aakkoo
LLooii ooll aa   aauuzzooaann ,,   aauu ttooaa   ee ttaa   ggoorrppuuaa   gguuzz tt iizz   tt xx ii kk ii ttuu ttaa   uu ttzz iizz ..
II zzaa tt eezz   ssaa ll aammaannkkaarr rr aa   bb aa iinn aa   aazzkkeenn   4400   uu rr ttee ee ttaa nn   DDoonnoo ss tt iiaann
bbii zz ii   iizzaa nnddaakkoo   5511   uu rr tteekkoo  gg iizzoonnaa ,,     eezzkkoonndduuaa   zzeenn  ee tt aa   bb ii   ss eemmee--
aa ll aabbaa   zzeeuuzzkkaann ..   BBaa ii   ff aammii ll ii aa   ee ttaa   bbaa ii   bb ii zz ii llaagguunnaakk   oo ssoo   mmii nndduutt aa
zzeeuuddeenn,,   aauuzzooaann  hh aa iinn   eezzaagguunnaa   zzeenn   RRaammóónn  DD ííaazz eenn  hh ii ll kkee tt aa rr eenn
oonnddoo rr iioo zz ..   HHii llkk ee tt aa rr eenn   eegguunnee aann  bbeerr tt aann ,,   GGeess tt oo   ppoorr   ll aa   PPaa zz
ttaa lldd ee   bb aakkeezzaa ll eeaakk   dd ee ii tt uu ttaa ,,   PP llaa zzaa   BBaarr rr iixx aann  kkoonntt zzeenn tt rr aazz iioo aa
eegg iinn   zz eenn  aa rr rr aa tt ssaa ll ddeekkoo  88 :: 0000ee tt aann ,,   aa tt eenntt aa tt uuaa   gg aa ii ttzzee ss tteekkoo..   

ETAren atentatua 
gaitzesteko kontzentrazioak

Lapurreta baino gehiago 

Soraluzeko 

Karakateko 
"errepikagailuan" 

artefaktu bat jarri zuten 

dokumentu historikoak
Bergarako udal Artxibategian

Juan Mari
Arraindegia
Eguneroko arraina 

eta 
konjelatuak

Merkatu Plaza
20590 Soraluze
Tfnoa 943 75 24 46 
Partikularra 943 74 03 69 
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LLaburreanaburrean

KKale hauetako asfaltatze lanak direla eta,
herri rako sarrera itxita egon zen ibilgailu
haundientzat. Horrez gain, Oleatik Esta -
ziorako bideko argiztatze lanak amaitutzat
eman dira. Zein ederra gelditu zaigun
trenbidea!!

EEskolako haurrei eta inguruan ibiltzen den
jendeari begira gehienbat, Udalak eliz-
aurreko frontoi zaharra estaltzeko erabakia
hartu zuen. Proiektuaren arabera, frontoiari
ia 1.000 metroko azalera duen estalkia edo
teilatua jarriko diote, era honetan, ikastolako
neska-mutilek aterpean egoteko aukera
izango dute eta beste hainbat ekitaldi egiteko
modua ere izango da bertan. Proiektua egin
ostean, Udalak lehiaketara atera du berau eta
orain, eraikuntza-etxeren batek  hartzen due -
nean, 6 hilabeteko epean lanak amaituko di -
rela aurrikusten da. Lanak denera 30.000.000
pezeta inguruko kostua izango du te baina
Eusko Jaurlaritzak kostu horren %50a (25
milloi) ordaintzea espero da. 

Asfaltatze lanak Santa Anan

frontoi zaharra
Aurten Eliz aurreko

estaliko du Udalak 

Gila Zubian eta Trenbidean

SSanta Anako zubiaren ondoan, aspaldian
ibilgailuek bertan bira emateko zituzten
arazoak sahiestu nahian, rotonda bat egiten
hasi dira. Horrela, egin behar izaten zituzten
maniobrak ekiditu ahal izango dituzte.

Zentzu aldaketarako
errotonda Santa Anan

EH-k dioenez Soraluzen 
324 etxebizitza behar dira

proposatzen du EHk.
Dagoeneko, 152 etxe bi -
zitza eraikitzeko pro -
iektua egina dago:
Sacian 50 pisu eta
Santa Ana kalean beste
9. Oraindik ere badaude

zehaztu ga beko proi -
ektu ba tzuk, hala nola,
Atxurin 11-17, Erre -
kalden 24 eta Amu txas -
tegin 22 pisu erai ki tze -
koak. 

GGaur egun, Sora -
luzeko etxe bizi tze ta -
tik (1810) 323 hutsik
daude. Eskari hau
betetzeko, hutsik da -
u  den etxebizitzen
%50a berreskuratzea

Lau eguneko baraualdia
Presoen eskubideen alde

Felix Morquecho

Kontuz!  

Hiru pertsona zaurituta
Eibar-Gasteiz autopistako lanetan 

Udaletxean

naldia, txarla, enkar -
telada, manifa eta
amaitzeko Mare tu te -
nera martxa Euskal
Presoak Euskal herri ra
lemapean. 

Baraualdia egin zu -
ten 4 egun horietan,
presoei gutunak idaz -

ten ere jardun zuten.
Baraualdi honen hel -
burua, Euskal Presoen
oinarrizko eskubideen
zapalketa salatu eta
lehenbailen Euskal He -
rri  ratu ditzetela es ka -
 tzea izan zen.   

JJoan zen aben du -
aren 26 tik 30 era
bitar tean, 8 lagunek
baraualdia egin zuten
presoen eskubideen
alde.Baraualdiaz gain
beste zenbait eki men
ere izan ziren; enkar -
telada, bideo ema -

kotxearen barruan. Ei -
barko suhiltzaileen eta
Gurutze Gorriko eta
Osakidetzako par tai -
deen laguntzaz atera zi -
tuzten aipatutako bi
zau rituak, eta Men -
daro ko eritetxera era -
man. Zorionez, ez zen
zauritu larririk izan.

UUrtarrilaren 26an,
osteguna, goizeko ha -
ma ikak inguruan, is -
tripu bat gertatu zen
Irure auzoan. Nissan
Patrol bat irauli eta
bertan zihoazen bi
gizon ( hiru langile
ziren guztira ) irten
ezinik gelditu ziren

rutu zela, eta horren   -
bestez, oso toxikoa den
pozoidun poltsa batzuk
jarri zituztela herriko
zenbait tokitan. Ondo -

rioz, arreta haun dia
izateko erre gutzen da,
ume, txakur eta bes te
animaliekin. 

UUrtarrilaren 15ean,
udaletxeko bando ba -
ten bitartez, ja ki -
narazi zen arratoien
aur kako kanpaina bu -

Arratoi pozoia inguruan!
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Iosu Unanue"Mutil  naturala naiz"

KaleKale kantaliankantalian

Hamar urteko gizontxo hau plaza berrixan topau dogu beste lagun batzuekin batera ikastolatik kanpo
dittuen  orduak disfrutatzen. Irribarre eder horren atzean, erantzun azkarreko mutiko Simpzonzale
“kontserbadore” ez ohiko bat ezkutatzen. Gaurko gazteria azkarraren eredu onennetako bat.

dot lapurrak etxian sartzen
dirala, harrapau egitten
nabela eta furgoneta baten
eruan...(Bueno bueno)
-Txiste bat...
Aitor Uriarteren laguntzaz...
Juaten da  mutiko bat
ikastolara eta urteeran esaten
dotsa aittak, ze ikasi dozu!
idazten... ia ba ze jartzen dau
hemen...ei ei ondiok ez dakit
irakurtzen...

Eguneko momentu
one  na?

Ikastolatik kanpo
danak dira

momentu onak

Zure gelan zeinen
poster erraldoi bat
jarriko ziñuke ?

Neria
burua hemendik hogei
urtera ?
Futbolistia, ezkonduta eta bi
umekin (Ideia argixak)
-Amets xelebreren bat ?
Bai askotan amets egitten

-Zure gelan zeinen poster
erraldoi bat jarriko ziñuke?
Neria
-Mendira doianak ze eruan
bihar dau motxilan ?
Perretxikuak hartzeko bol -
tzia, ura eta txorixo pixkat.
-Gustoko marrazki bizi -
dunak ?
Simpson. (Igartzen da)
-Ze falta jako Plaentxiari ?
Futbol zelai berrixa
-Zelan ikusten dozu zure

-Erreala ala Athletica ?
Erreala
-Zenbagarren geratuko da
erreala
Bosgarrena atzetik hasitxa

egu gorrixan ga -
rela ta  jentia ho -
tzak dago, honekNN

ez dake hotzan arrastorik be
eta gustora asko dabitz
jolasian hara eta hona.

-Zelakua da Iosu Unanue?
Ba mutil naturala...normala
-Zure gustoko bazkarixa ?
Arroza, oilaskua eta txoko -
latezko natillak
-Erroparik erosuena ?
Txandala
-Zaletasunak ?
Pelotia edo futbola
-Eguneko momenturik
one  na ?
Ikastolatik kanpo danak
dira momentu onak
-Zer behar da zoriontsu
izateko ?
Diru asko eta nobixia

Gururu

Iosu Unanue

Mendata taberna

Kalebarren, 5
Tfnoa 943 75 13 87

Berezitasunak:
Txipiroiak, Barazki Menestra,

Gixauak...
Asteburuan plater

konbinatuak
Enkarguak etxerako 
( bazkariak eta afariak )
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Gizartea
Behi eruakBehi eruak

Behi eruak
eurak ala geu 

Plaentxiako basarritarren eta harakinen
eritziak

tiek ere pentsua jotzen dute
erruduntzat; "aka utako
gana uakin dana iriña eitten
juen eta, ze koño gero, harek
txarra derrigor izen biajok".
Gainera pentsua; "oindala
lau urte hori prohibiduta da -
u   ala esaten juen eta etxa -
kixat ba nik, nun emoten ja -
kuen". 

EAEn kontrol haundia
Basarritarren ustetan hemen
kontrol haundia dago gana -
duarekin; "kontrola urtero
eitten juek, aurten be laster
mar ti aldera eingo juek
seguramente. Belarrixetan
eti ketak ipintzen jotsezik eta
behi, txal eta danak mar -
kauta dauaz". Urteroko kon -
trol etatik kanpo; "guri etxos -
kuek ezer abixau". Euskal
He rrian behi eroen kasurik

izango den hala ez galdetuta;
"hemen be banakia bai, azal -
dukok, eta denpora asko
barru igual". Asmatu zuen,
dagoeneko Na   fa  rroan lehen
kasuak azal du dira eta.

Basarritarrak kezkatuta
Basarritarrak nahiko ez ko -
rrak dira etorkizunari begira;
"hau eliminatzia joiak. Len
Europatik etorri dok hemen
subensiñua, gastatzen juan -
goi ttuk harek. Oin amaittu
dok, hori Europatik jeto -
rrenori gastau dok".
Hala zioten bai; "geratukok
bat ganauakin, inguruetan
bat, berak ba ganaua asko,
baina hau basarrixetako
kontuau, fuera, fuera, doiala
!". Ganadua saltzerakoan ere
arazoak ei daude; "flakuari
ze ein biajotsau, gizenik inok

aserritarren artean
kezka handia ba -
dago ere, gogo ho -

nez erantzun zieten gure gal -
derei, harakin gehienek
berriz, kontu gehiagorekin
eta gogo gutxiagorekin hartu
gintuzten (uler tzekoa). Dena
dela, bi aldeek ere, ministro
askok baino argiago azaldu
digute gai honen inguruan
du ten eritzia (ez da zaila),
bakoitza bere tokian jarrita,
arazoa nondik datorren uler -
tzeko klabe batzuk era kutsi
dizkigute, hortaz gainera,
arazo honek eurei sortu
dizkien kalteen berri ere
eman digute.

Basarritarrak
Baserrietan galdezka hasi

ginen orduko (Osuma, Arri -
txa eta Oben) laster galdetu
zigun aitona batek; "da zuek
ze propaganda eitteko zabiz,
bes te gauza bat?", lasai
eran tzun genion; "guk zeuek
esandakua bakarrik". Gaiaz
galdetuta, hasiera hasieratik,
denek ere antzekoa erantzun
ziguten; "Etxakixat ba nik ze
esan be, gauza garbirik
eztaok hor.. Gauza larregi
esaten dabela. Horrek basa -
rrikuakin ja bi xaz baina pen -
tsu-fabriketatik hasten ez
baittuk, hor jai daok".  Guz -

BB
Horrenbeste gauza entzuten da. Honegatik dela besteagatik dela, hau egin behar dela, bestea egin behar dela.

Nahasmen horretatik irten nahian herriko basarritar ganaduzale eta harakin batzuekin berba egin dugu gaiaz. 

etxok nahi ta, hau asmauko
dabenikan eh....".  Gaia oso
serioa izan arren egia gor -
dinak ere umoretsu; "hola
jarrai tzen bajok, basarrixan
etxa ok zereginik, egixa
esateko lan bat gitxiao".

“Horrek“Horrek
basarrikuakin jabixazbasarrikuakin jabixaz

baina pentsubaina pentsu
fabriketatik hasten ezfabriketatik hasten ez
baittuk, hor jai daok.”baittuk, hor jai daok.”

“Hori pentsu hori“Hori pentsu hori
prohibiduta jauanprohibiduta jauan
hemen, oindala lauhemen, oindala lau

urtetik.”urtetik.”

“Hola jarraitzen“Hola jarraitzen
bajok, basarrixanbajok, basarrixan
etxaok zereginik.”etxaok zereginik.”

Osuma, Arritxa eta Obe baserrietan  izan ginen behi eruen inguruan berba egiten.
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GGizarteaizartea
BehiBehi eruakeruak

erarik sentitu duten gal -
detuta; "igarri beti, bai, bai,
hemen alperriko konturik
etxaok baina tira, jentiak
badaka konfiantzia gurekin
eta horrek urria balio dau". 

Konponbidea aurkitu
beharra

Harakinek arazoari lehen -
bailen konponbidea aur -
kitzea eskatzen dute. Eu rek
ere hartu dituzte euren ne u -
rriak; "gu oin auditorixa ba -
ten sartuta gauaz, hiru hila -
betian edo emongo josku ezik
papelak eta zertifikau
ofizialak" beste batzuk “nik

Arazoa haunditu egin dute
baina jenteak kon findantza
du harakiñekin

Arazoaren aurrean
estauak erabili duen joakera
eskasa azpimarratu zuten
denek; "garbi dao ze per -
sonaje ipini daben ministro
moduan, sasiletrau ilustrau
bat". Emandako infor ma -
zioaren inguruan eritzi txa rra
dute; "egun guztian gana uak
zela erretzen dittuen
erakusten, ez dago esku bi -
derik hortarako. Gainera ez
da oingo gauzia, infor ma zi -
ñua emon bihar leukien, hasi
zanian".  Salmentetan jeitsi -

Merkatuaren legeak era -
gin du; merke, merke,
merke...

Harakin batzuen ustetan,
merkatuaren joera oroko rra -
ren ondorio da arazo hau;
"danok dirua errez irabaztia
nahi, jentiak ezer pagatzerik
nahi ez eta horretxek ekarri
jok hori. Dirua egin dok
errege eta kitto!". Arazoa
neurrigabeko produkzioan
dagoela uste dute zenbaitek,
esnebehiekin gertatzen dena
adibidetzat jarriz; "egon di -
ran kasu asko esne behi -
xekin izan dittuk. Normala
ez dana dok, behi batek 10
litro emon biharrian 45 litro
emotia. Baina, jentiak ez
dau ordaintzerik nahi, beste
ba tzuk dirua irabaztia
nahi...".

Harakinak
Harakinak zentzuz
Harakinengana joan gine -

nean zenbaitzuk ez zuten gai
ho nen inguruan berba egi -
teko gogo haundirik; "hor -
tako dauaz beterinarixuak
eta eurak esan biharko juek,
ezta? Bestela be bajabik
nahikua komentarixo". Ez
da harritzekoa, eurak dira
hortatik bizi direnak eta
Behi Eroen inguruan atera
den zarata guzti honek eurei
egiten die kalterik gehien.
Beste batzuek prest zeuden
euren eritzia emateko eta
halaxe egin zuten.  

“Hor garbi dao ze“Hor garbi dao ze
personaje ipini dabenpersonaje ipini daben
ministro moduan,ministro moduan,

sasiletrau ilustrau bat”sasiletrau ilustrau bat”

“Emon deixela“Emon deixela
informaziño ona bainainformaziño ona baina
ez, ez dakit zelakoez, ez dakit zelako

irudixak”irudixak”

“Hemen okela ona dao“Hemen okela ona dao
eta trankil jan leike,eta trankil jan leike,
inungo bildurrik barik”inungo bildurrik barik”

“ Jentiak badaka“ Jentiak badaka
konfiantzia gurekin etakonfiantzia gurekin eta
horrek urria balio dau”horrek urria balio dau”

labeleko ganaua hiltzen juat,
labelizao dana eta
analizauta dauaz pentsuek,
txixa… da nak". Bakoitzak
bere neu rriak hartzen ditu eta
hiltegietan ere ba omen
dihardute; "momentu hon tan
hi juate haiz mata de ri xara
eta emoten jok anbu la -
torixua, dana bete ri na rixoz
beteta, hemen kontrol
haundixa jaok horretan".
Ba serritarren moduan EAE -
an dagoen kontrola azpi ma -
rratzen dute; "hemen diru
asko pagatzen da mata de ri -
xe tan, beterinarixo eta me di -
kuak analisisak egin dei xe -
zen, estaduko beste toki
gehixenetan baino askoz
gehixao". Informazioa ema -
terako orduan egiten diren
nahasketetan ikusten dute
arazorik haundiena eta
eskatzen dutena; "emon dei -
xela ganorazko infomaziñua
eta ez jentia hainbeste la rri -
ttu. Garbittu deixela kontu
hau behingoz, horixe nahi
dogu". Kontsumitzaile eta
bezerooi "trankil etorri eta
euki konfiantzia gurekin,
haragi ona saltzen dogu".

Egoitz Unamuno
Gorka Salaberria

Arritxa baserrian okelatarako ganaduak dituzte batez ere. Neska-mutikoak gustora asko erakutsi zizkiguten. 

Iñaki Iñarra harakinak, beste erremediorik ez eta umorez
erantzun zituen gure galderak..



12 31.alea, 2001eko urtarrila

Elkarrizketa Elkarrizketa 

Alberto Rasón

badot, talde erdixa baino gehixago juan
zan urtetik ezagutzen dot eta
infantiletatik etorrittakuak segittuan
egokittu ziran taldera.
P.p.: Zelako maila dauke mutikuak,
igoera faserako esperantzarik
badakazue ?
Alberto: Talde moduan onak dira. Hor
dare lortu dittugun emaitzak eta igoera
faserako badauzkat esperantzak, ze juan
zan urtian be jolastu genduan sailkapen
fase hau eta aurten esperantza gehixago
dauke mutikuak. 

Alberto Rascón
“mutikuak euren artian lagun talde bat osatzia

gustauko litzaidake”
il pilean: Zeintzuk dira
denboraldi honetan dauka -
zuezen helburuan ?
Alberto: Mutikuak futbolianPP

ikastia gustauko litzaidake, mutikuak
pertsona moduan egitia be bai eta euren
artian lagun talde bat osatzia.
Zehazki kirolari dagokixonez, lortu
dogu denboraldi hasieran jarrittako
helburu bat betetzia, sailkapen fasia
jokatzia eta beste ligia baino zailagua da
hau, kategorixa haundiko ekipuak dare
eta.
P. p.: Talde moduan zela portatzen dira
mutilak ?
Alberto: Ondo portatzen dira. Ez dot
inungo arazorik izan eta pozik nago
euren jokaeriakin. Egixa esan bihar

KKirolairola
FutbolaFutbola

Futbol Taldeak 
egoera paregabean urte amaieran moduan

Kadeteen joku onaren
arrazoiak
Kadeteen kontu hau ez da
berria futbol jarrai tzai -
leendako. Joan zen urtean
ere igoera faseko txapelketa
jokatu zuten eta. Emaitza on
hauek ikusita, euren entre -
na  tzailea den Alberto Ras -
cón engana jo dugu, ia bere
errezeta magikoa ematen
digun:

rte hasierak ez du
gauza haundirik
alda tu futbol
kon   tuei dago kie -

nez. Erregionalak sail -
kapenaren erdian jarraitzen
du. Jubenilak igoera faseko
lehen postua mantentzen
dute eta infantilek, euren
joko onarekin, igoera faseko
lehen postuetan burua sar 
tzeko ahaleginetan jarrai tzen
dute. 

UU Urtarrilaren 13-14 / 20-21

Erregionalak
Pedrusko 0 - Soraluze 4
Ordizia 4 - Soraluze 3

Jubenilak
Baskonia 1 - Soraluze 2
Soraluze 4 - Urki 0

Kadeteak
Soraluze 1 -Baskonia 0
La Salle 4 -Soraluze 3

Hona hemen azken partiduetako emaitzak:

Errebal kalea 2 behea
Tfnoa 943 75 16 46

SAN ANDRES
Iturgintza

Iturgintza, Gasa, eta
Berogailuak

Sukaldeak eta bainuak
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KKirolairola
Mendizaletasuna Mendizaletasuna 

PilotaPilota

informaziño dana eskeiniz.
Betiko moduan, aurten be
hilian bi irteera egingo dira
Euskal Herriko txoko ezber -
dinetara. Irteerak ohi tturia
dan moduan, dome ketan
egingo dira eta izena
emoteko Kirol Bazkunan
lokaletik pasatu biharko da.  

Urtarrilian xxxxxxxxxxx
bidai bat eta bestia
eskiatzera xxxxxxxxxxx ra
egin ziran. Otsailian egingo
diranak berriz:

rte hasieria dala
eta, Soraluzeko
mendi taldiak,
urte osuan zihar

egingo dittuzten mendi
irteeren egutegi bat prestatu
dau. Pil Pileanek ale hone -
tatik aurrera hilero egingo
dau urreko jarraipen bat

UU

Mendi taldiaren  
ekintzen egutegixa  urte guztiko

Pagoetara egindako azken
irteeria Gantzaga (Aramaixo)- Ipurte-

Asintze-Atxarte

Otsailaren 11n :Otsailaren 11n :

Otsailaren 25ian:
T r i n t x e r p e - P a s a i a -
Guadalupe. T-P txalupaz
pasatuko da ibaixa.

Txurruka eta Jauregi
Euskadiko Ligan

Intxa urrondo auzoan ospa -
tzen dutena izango dira.
Zarama gan Txurrukak eta
Jauregik hartuko dute parte
bikote moduan eta
Intxaurrondon, Jauregik
Urretxuko Lasa rekin batera
eta Laskurainek Elgetako
Uberarekin. 

Segi gogor mutilak !

Laister herrietako
txapelketak
tsail ingurutik au rrera
hasiko dira he rri mailako
txapel keta asko eta asko.
Herriko pelotariei
dagokienez joka tuko
dituzten lehenengo
txapelketak, Gazteizko
Zara maga auzoan jokatzen
dena eta bestea Donostiako

Bi partidu jokatu dituzte
Txurruka eta Jauregi
plaentxiar bikoteak bi
partidu jokatu ditu
dagoeneko.  Lehengo
partidua 22 eta 7 galdu
zuten Añorgan eta bigarren
partidua 22 eta 13ko
emaitzarekin  manderatu
zuten Gipuzkoako bigarren
gelditu zirenen aurka.

rte berriarekin ba -
te  ra txapelketa be -
rriak ere badatoz,UU

Euskadiko Liga esaterako da
horietako bat. Herriko pelo -
tariak, urte amaiera inda rtsu
baten ostean, Gizpuzkoa ma -
ilan 5. Postuan sailkatzea
lort u dute eta postu horri
esker Euskadiko Liga joka -
tzeko baimena eskuratu ere
bai.

Animatu eta emon izena.Animatu eta emon izena.
Ho rra, domeka goizaHo rra, domeka goiza

pasa tzeko aukera pare pasa tzeko aukera pare --
gabia !gabia !

Egoitz Unamuno

Ventanas

Olarri
* Aroztegia, PVCa, Aluminioa
* Terraza estaldurak, Balkoiak

* Leihoak, manparak

Mendiola Poligonoa 10
20590 Soraluze 73 Posta Kutxatila

Elizburu, 3 behea 
9 4 3 7 5 2 5 6 7
20590 Soraluze
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MMusikusika

il honetan kon tzertu asko izan dira Gaztelupian. Jazza eta blues musika entzuteko aukera izan dugu eta egia esan
suerte ederra dugu, ez da eta musika mota honekin gozatzeko aukera asko izaten inguruetan (ez behintzat beste
musika mota batzuekin beste). Lehenengo kontzertua Tonky Blues Band laukote madrildarrak eman zuen. BigarrenaHH

Jazz kontzertua izan zen. Iñaki Arnalek saxuarekin, Koldo Uriartek pianoarekin, Josu Izagirrek kontrabaxuarekin eta Asier
Oleagak bateriarekin erritmo bizi eta motelekin, jendea Jazzaren atmosbera berezi horretan sartzea lortu zuten. Denbora geldittu
edo konturatu gabe pasarazten duen kontzertu horitako bat izan zen.  Ñaco Goñi eta Malcom Scarpak disko berrixa etara dabe.
Gaztelupian egin zebaen aurkezpenera jente asko bau zan eta betiko moduan giro bikaina sortu zeben. Gaztetxian Rock gogorra
nagusi..Hamabostaldi kulturala amaittu zanetik bi talde izan dira Gaztetxian. Azkena, urtarrilaren 27xan, Las Brujas taldia.

erri ikastetxeko
nes ka mutikuek
dan   borrada jo zu -HH

ten urtarrilaren 20an San
Sebastian eguna zala eta.
Danborrada arratsaldeko
lau  rak aldera hasi zen eta
mu sika la gun zutela dan bo -
rrak ederki astindu zituzten.

hotsakhotsak GaztelupetikGaztelupetik
Blues, Jazz eta filarmonikaBlues, Jazz eta filarmonika

Herri ikastetxeko umien danborra
San Sebastian egunian  

Aitor Madrid, Egoitz Unamuno

Videomatic
Gabolatz, 3-behea

Telefonoa: 943 75 24 87

IosuIosu
bitxidendabitxidenda

Zorionak 
eta 

urte berri on
Santa Ana kalea

SORALUZE
Tfnoa 943 75 12 77
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Orain dala bi urte hasi zan Soraluzetar hau jubilauetan pintura erakusten. 

KKulturaultura

baina oraingoz ez.
P.p.: Klase honek zer dira,
jubilatuendako bakarrik ?
M.T.: Berez bai. Baina
urtero "Laguntzailiak"
ordaintzen dabenak be
apuntatu leizke. Jubilatua
izan barik, bertako bazkide
izatiarekin nahikua da.

lauretan. Klasiak ordube -
tekuak izaten dira baina
gustora garela eta, denpora
gehixago hartzen dogu.
P.p.: Zenbat ikasle dau kazu
?
M.T.: Zazpi bakarrik eta
danak emakumezkuak.
P.p.: Zeinek ordaintzen
dittu erabiltzen dittuzuen
materixalak ?
M.T.: Jubilatuetako juntiak.
P.p.: Erakusketaren bat
jartzeko asmorik badau -
kazue ?
M.T.: Kuadruak ikustia nahi
dabena etorri leike bertara
be. Aurrerago, balitteke
erakusketaren bat jartzia,

eta, Pil Pilean aldizkarixak
elkarrizketatxo bat egittia
pentsatu dau, ekimen hau
herrixan ezagutu dein.
Pil pilean: Zela akordau
jatzuen pintura eskolak
emoten hastia ?
Mari Tere: Hemen kartetan
jokatzen ibiltzen ziran
danak eta Jaime Aristik
zerbait egin biharra zeguala
erabaki zeban. Honi
bizitasun piskat emon bihar
jakola.
P.p.: Zer pintura mota
lantzen dozue ?
M.T.: Orain dabizenak
arkatz eta ikatzezko
marrazkiekin hasi ziran,
akuarela batzuk be egin
zittuzten… Jentia ilusiñu -
arekin dabil eta aurrera
begira, kuadro lana hobetu
nahi dogu.
P.p.: Noiz emoten dittuzue
eskolak ?
M.T.: Astian behin,
martitzenetan arratsaldeko

HH
edadetuen pintura irakaslia

Mari Tere Errasti

Enara Agirre,  Egoitz Unamuno

AAbendu amaierako rock kontzertuak
egin eta gero, urtarrilaren 5ian emon
jakon amaieria aurtengo hamabostaldi
kulturalari. Hurbildu ziranen ustetan,
izan dira hau baino hamabostaldi
hobiak baina autengua ez da hain
gaizki egon. Datorren urtian be hama -
bostaldi kulturala antolatzen jarrai -
tzeko asmua azaldu dabe Gazte -
txekuak, "datorren urtian kañeruagua
egingo dogu".

AAurten sapatuan suertatu da San Blas
Eguna. Urteroko moduan San Blas
opilak hartu eta elizara joateko ordua
heldu da. Urte guztian katarrorik eta
gaixotasunik ez izateko, San Blasa
bedeinkatzea da ohittura eta halaxe
egingo dute herrittar askok eta askok.
Aurten gainera, sapatua egokittu denez
,juan zan urtetan baino jende gehixago
batzia espero da. Ondo pasau eta ondo
segi urte guztian ! 

Mari Tere Errasti Itxaropenako egoitzan.  

JentiaJentia
ilusiñuarekin dabil,ilusiñuarekin dabil,
eta aurrera begira,eta aurrera begira,
kuadro lana hobetukuadro lana hobetu

nahi dogu.nahi dogu.

Otsailaren 3an
San Blas Eguna, 

ez ahaztu

Hamabostaldixari
Gaztetxeko 

Afari batekin emon jakon
amaieria  

alata be, inork
gutxik izan dau
eskola honen
barri. Hori dala

Kontrargi
JJoan zen hilean, Soraluzeko
Kontrargi Argazki Elkarteak
antolaturiko ralli lhiaketaren sari
banaketa bat egin zen. Lehenengo
saria lotu zuena Mikel Cengotita
izan zen, bigarrena Ignacio del Rio,
eta hirugarrena Enrique Torres,
herriko saria Mikel Balerok
eskuratu zuen.

Errekaldia, 30
Tfnoa 943 75 13 12

Eskuko tfnoa 670 05 18 20

Kiru
Muntaiak

Sukaldek, enpotratuak 
eta 

tarima flotanteak

Blas Elizburu Kortaberria

S.A.
Industriak 

Eskulanetarako tresnak

Industrialadea, 17 - 20590 Soraluze
Tlfonoa: 943 75 20 00  Faxa: 943 75 19 80  E-maila: fer@nexo.es

sariak
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Gobernu bartzordeak
SSanta Ana 28an dagoen udal biltegi

berrria txukuntzeko "Talleres
Otaduy"ren aurrekontua onartzea,
197.600 pezetako zenbatekoz, gehi
BEZ.

Euskera Batzorde proposamenez,
185.522 pezeta ematea Pil- Pileani
Udaleku irikietako begiraleen Gizarte
Segurantza gastuei aurre egiteko.

“Albañileria Jose Antonio S.L."ren
eskariz Sagar Erreka 9-behean pasabidea
uztea.

OOsasun eta  Gizarte Ongizate
Batzordearen proposamenez erabaki
hauek hartu ziren:

Arratoien aurkako aurtengo kan pai -
narako "Cominser-Comercial Alda -
zabal, S.L"ren aurrekontua onartzea,
338.395 pezetako zenbatekoz, BEZ
barne

1.000.000 pezetako dirulagtza
ematea Cubako San Jose de las Lojas
herrirako.

Udaltzaingoarentzat arropak
berriak erosteko, 333.411 pezetako
aurrekontua onartzea BEZ barne.

KKarakatetik Irukurutzetara egiteaarakatetik Irukurutzetara egitea
nahi duten zentral eolikoarennahi duten zentral eolikoaren
kontrako sinadurak batuko ditu: kontrako sinadurak batuko ditu: 

RRoke Akizu Aizpiri-k sinatutako
instantzia, Soraluzeko Zuhaitz-
Landaretza Autoktonoaren Inter -
konexio Sustatze eta Kon tser -
baziorako proiektuaren lehen fase
gisa, udalerri hontetako landa izaerako

ondasunen Katastro datuak eskuratu eta
digitalizatu ahal izateko baimena
eskatuz; eskatutakoa ontzat ematea
erabakitzen delarik.

1.110.000 pezeta ordaintzea Roke
Akizu Aizpiri-ri  , Soraluzeko Zuhaitz-

Landaretza Autoktonoaren Interkonexio
Sustatze eta Kontserbaziorako aurre -
proiektua egitearen ordainsari bezala.

Urtarrilaren 8an egindako ohiko saioan:Urtarrilaren 8an egindako ohiko saioan:

Urtarrilearen 15an egindako ohiko saioanUrtarrilearen 15an egindako ohiko saioan

Urtarrilearen 22an egindako ohiko saioanUrtarrilearen 22an egindako ohiko saioan

Udal Udal kontukontu

Plazentziako Mendigainak Ikutu Bez Plataforma

SoraluzeSANTA ANA, 4 Telefonoa: 943 75 25 43

Eginberri
Okindegia

Atxuri, 1 - 1. eskuma
Tfnoa 943 75 16 13

Mediku estomatologoa
434 zenb. kol.

Javier Alonso Celaya
Hortz klinika

Otsailean zapatuero 12:00etatikOtsailean zapatuero 12:00etatik
14:00etara  Idigorasen izkinan14:00etara  Idigorasen izkinan
egongo gara.egongo gara.

Mendigaina
k bizirik

nahi ditug
ulako anim

atu 

eta etor za
itezez
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xago mobitzen dala barne -
kaldekua ba ino. Belauna ondo
eli katuta mantentzen lagun -
tzen dabe.
Belauna luzatzen eta fle -
sionatzen dogunian menis -
kuak aurreruntz eta atzeruntz
mobitzen dira. Hola, belauna
luzatutakuan meniskuak au -
rre  runtz mobiduko dira eta
flesi onatzerakuan berriz atze -
runtz. Honen hausdurak mugi -
mentu fisiologikua jarraitzen
daben indar haundi batek edo
mu gimentu ez ohiko batek
era ginak izan leizke .

Holako lesio bat gertatzen
danian, hausdura jasan daben
pertsonak min haundixa sen -
titzen dau eta egitten dagona
laga biharra eukitzen dau.
Gero belauna haundittu
egitten da eta honen ondorioz,
belauna luzatzen daben kua -
dri ceps mus   kuluak indarra
galtzen dau. Honetaz gain,
lesioa jasan daben pertsoniak

zein medikuak, belaunian
"kraaa-kraa" bat nabaritu lei -
ke. Batzuetan, hausdura haun -
dixa bada belauna blokeatuta
gel ditu leike oinez ibil tze ra -
kuan.

Hautsia daguan edo ez jaki -
tzeko, medikuak proba batzuk
egin ohi dittu eta radiografia
zein resonantzia magnetikua
eskatu leike ahusdurarik
daguan ala ez ikusteko. Esan
bih arra dago orain urte batzuk
menisko dana kentzen zala,
baina gaur egun ahutsitako
zatixa baino ez dabe kentzen.
Lehenago belaun dana
zabaldu bihar izaten zeben
operaziño hau burutzeko eta

honek ondorio larrixak ekarri
leikezen, baina gaur egun hau
artroskopia bidez egitten da,
hau da, lau zulotxo egitten
dira eta kamara bat eta beste
pintza baten bittartez ahu tsi -
tako zatixa kentzen da. Nor -
ma lian lesiñua jasan daben
gai xua 2-3 egunen buruan e -
txian egoten da.

Operaziño honen ostian kua -
driceps-ak eta belauneko
mus kulu danak indarra galdu
dabela eta, erreabilitazio pro -
grama bat jarraittu bihar iza -
ten da, belauna bere puntuan
jar tzeko. 

GureGure sorginasorgina

eguraski danok en -
tzun go genduan
no iz edo noiz, “ fu -

Menisko hausturak 
Belauneko osagarri diren kartilago honek, sarri lesionatzen dira kirola egitten daben jentiarengan.  

SS
lani tori meniskua apurtu jako
ta operau egin bihar dabe”.

Giza belaunak bi hazurren
artian ez dira oso ondo ako -
platzen eta hori dala eta,
dauz kagu meniskuak. Honen
fun tziñua, bi hazurren arteko
ba tze osuago bat emotia da,
hau da, belaunak jasotzen
dittu an indarrak ondo bana -
tzia. Hola, belaun bakoitzian
2 menisko dittugu bat bar -
nealdian, O forma daukana
eta beste bat kanpokaldian C
forma daukana. Esan biharra
dago kanpokaldekua gehi -

Oier Oregi

Giza belaunarenGiza belaunaren
funtziñuafuntziñua

bi hazurren arteko ba tzebi hazurren arteko ba tze
osuago bat emotia daosuago bat emotia da

Hautsia daguan edo Hautsia daguan edo 
ez jaki tzekoez jaki tzeko

radiografia zeinradiografia zein
resonantzia magnetikuaresonantzia magnetikua
eskatu leike ahusdurarikeskatu leike ahusdurarik
daguan ala ez ikustekodaguan ala ez ikusteko

Operaziño ostianOperaziño ostian
erreabilitazio pro gramaerreabilitazio pro grama
bat jarraittu bihar iza tenbat jarraittu bihar iza ten
da, belauna bere puntuanda, belauna bere puntuan

jar tzekojar tzeko

Meniskoaren egitura

Barne meniskoa

Karga gunea

Kanpo meniskoa



18 31.alea, 2001eko urtarrila

TAURUS apirilaren 22tik maia tzaren 21era
Salda epel epela jateko afiziñua daukazunez
,kontu apurtxo batekin ibili zaitte eta
ministriak esandako moduan prestau,
txarrixan hazurrekin. 
Pil-eguna: 10

LIBRA irailaren 23tik urriaren 22ra
Espilura begiratu eta altuagua ikusten dozula
zeure burua? Hogei zentimetrotako
plataformadun zapatak erantzi eta gero,
behintzat, ez zaittez deprimidu! 
Pil-eguna: 5

SAGITARIUS azaroaren 23tik aben duaren 21era
Beti gasolinian preziuaz kejatzen zabiz,
baina ez al dotsazu ba beti 1000 pezeta
botatzen kotxiari ganorabako horrek? 
Pil-eguna: 18

CAPRICORNIUS abenduaren 22tik urtar. 20ra
Benidorren egon zarala emoten dau, ordua da
dutxa on bat hartu eta zikin hori kentzeko!
Txarrena lagunak be ez zaittuela gero
ezagutuko… 
Pil-eguna: 28

PISCIS otsailaren 21etik mar txoaren 20ra
Emendau mobila bestela daroiazun
martxiakin azkenian zinian edo mezetan joko
dotsu eta… 
Pil-eguna: 14

ACUARIUS urtarrilaren 20tik otsailaren 20ra
Bedarren ura hartzen hasi biharko zara tripak
apurtxo bat libratzeko, azkenengo egunotan
gitxittan juaten zara tronuan jartzera eta.  
Pil-eguna: 1

GEMINIS maiatzaren 22tik ekai naren 21era
Errealeko forofua zaranez, jakizu bigarren
mailara jaistiak be badakazela bere alde
onak… Gauzia topatzia da! 
Pil-eguna: 21

Ygarten Ygartendotela
HHoroskopuaoroskopua

Hormatzulotik Hormatzulotik begirabegira

Ibilixan ibilixan
bertso eskolia

bilixanekuak Santa Ageda
eskian urtengo dabe otsailan
3an, San Blas egunian. Berez,

eta kopla kantari. Goiza hola pasau eta
bazkaltzera San Andresko soziedadera
juango dira. Bertan "bertsolari
txapelketatxo bat", bideo bat ikusi eta
kantuak abestuko dittuzte.  Ageda,
Blas, Andres… santu artian dabil
kontua. Hona hemen "Eguazten"
taldiak egun horretarako prestatu
dittuan kopla edar batzuk: 

bezperia 4an bada be, egun horretan
baserrixetara juaten diranez, bertso
eskolakuak Santa Ageda bezperian
bezperan urtengo dabe.  Danera 22
neska mutikok urtengo dabe,
trikitixak lagunduta kalez kale eskian

Daniela MestreDaniela Mestre

Santa Ageda bezpera bihar
gaur da bezperan bezpera,
berandu baino goiz hobe data
halaxe gatoz eskera.

Maider RuizMaider Ruiz

Santu hori da Euskal Herrixan
guk asko maitte doguna
ia ba zeu be, egin zinttezke 
haren lagunen laguna.

Goretti GoyoganaGoretti Goyogana

Santa Ageda ohittura zarra
izan da Euskal Herrixan
denporarekin zahartuko da
Plaentxiako herrixan.

Beñat CatalanBeñat Catalan

Gure herrixan zahartu zan len
hil eta galdu ere bai,
baina berriro piztuko dogu
urtez urtez egon lasai.

Mailen BolinagaMailen Bolinaga

Dendari eta tabernarixok
sobran dozue dirua,
eta dirurik emon ezian
bazkaltzeko generua.

Arantxa ArizagaArantxa Arizaga

Bai bazkaltzera goiaz gu gero
San Andresera gainera,
eta zeozer eruan bihar
ko dogu hara gainera.

Danok bateraDanok batera

Ondo bizi ta eskerrikasko
dan danon partetik zuri,
hurrengo urtian gatoz berriro
ordurarte ondo segi.

ARIES martxoaren 21etik apiri laren 21era
Egitten daben hotzakin bufanda barrixa erosi
biharko dozu, bestela, barriro be ibiliko zara
lepoko minakin kejaka… 
Pil-eguna: 4

CANCER ekainaren 22tik uztai laren 22ra
Juergan ibiltzia asko gustatzen jatzu baina
examinetarako ikastia ez litzake bape
geizki etorriko. 
Pil-eguna: 25

LEO uztailaren 23tik abuztuaren 22ra
Leo maittia, Pil Pileaneko bazkide egi ttia -
gaittik ez zaittu Gartzonek auzi pe ratuko (hori
uste dogu behintzat, baina nork jakin?) eta
trankil ibili zaitte. 
Pil-eguna: 7

VIRGO abuztuaren 23tik irailaren 22ra
Etxeko aszensora estropeauta daguala?
Erretziari lagatzeko aukera paregabekua
dozu oin, ala ez  zara konturatu ondiok ziharo
erreta zagozela? 
Pil-eguna: 16

ESKORPIO urriaren 23tik azaro aren 22ra
Nobixia/nobixua noizian behin bakian
lagatzen be ikasi bihar da, ze pixkatxo batek
gustua egitten dau, baina askok aspertu. 
Pil-eguna: 9

???????

II

Santa Ageda koplak 
San Blas egunian

eta gero bazkaltzera San Andresera
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SuSukaldaritzakaldaritza

OOraingo honetan Alaitz tabernara jo dogu. Ezozira bidian daguan taberna
honetan, nahiz eta txikixa izan, sukaldari haundixa dauke eta bertan Itziar aurkitu
dogu, 18 urtez sukaldari eta tabernari lanian diharduena. Berak kokotxen errezeta
emon zoskun, probatu eta ia gustatzen jatzuen!!!!

On egin!!On egin!!

Hileko sukaldarixaHileko sukaldarixa

ItziarItziar

KokotxakKokotxak
Osagaixak:Osagaixak:

Oliba olixua
Berekatza
Arrain saldia
Txikittutako ogixa
Kokotxak 
Gatza

Zela egin:Zela egin:

LLurrezko kazuela batian oliba olixua ipini eta bertan lau berakatz
ale prijitzen dira. Berekatzak eginda darenian etara eta olio berian
lehendik garbixak eta lehorrak daren kokotxak ipintzen dira. Kokotxa
honeri gatza, perrexila eta salda pixkat gehitzen jakue. Dana su
gogorrian ipini eta kazuela ondo eragin  bihar da. Lehendikan frijituan
dogun oliba olixo gehixago botako dotsagu, poliki poliki kazuela
eragitiari laga gabe. Hamar minututan eginda dare.

Izaskun Gartzia
Ugaitz Katalan

Lonbide
taberna

Pintxo ezberdinak
Ardoak, kafeak eta likoreak

Errabal kalea, 9
Tfnoa 943 75 14 07
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agendia
10:30etatik 13:00era

bittartian 
Ibilixan Ibilixaneko ikasliak
ibiliko dira kalez kale kopla

kantari.

13:00ian 
San Andresera joango dira
bazkaltzera eta jaitxo bat

egingo dabe bertan.

8:30etan 
Urtengo dabe Agirren aurretik,
baserrixetara kantuan eta egun

guztian ibiliko dira kopla
kantari.

Gantzaga (Aramaixo)-
Ipurte-Asintze-Atxarte

OtsailarenOtsailaren 3an

OtsailarenOtsailaren 4an

OtsailarenOtsailaren 11an

Tr i n t x e r p e -P a s a i a -
Guadalupe. 
T-P txalupaz  pasatuko
da ibaixa.

OtsailarenOtsailaren 25an

OtsailarenOtsailaren

InauteriakInauteriak
24 25 27

Pisu bat alokatzen da
Jakan

Eski denboraldirako.
Telefonuak:
943 75 30 38

943 83 39 92 gabez

Geriatria eta Klinika
laguntzailia

Zaharrak eta gaixoak
zainduko nittuzke

609 77 01 33
telefonora deittu

Idatz makina salgai
estrenatzeko

Prezio paregabea!!!
Telefonoa:

943 75 17 30

Piano eta solfeo klase
partikularrak emoten

dira
Animatu eta deittu

telefonuak:
943 75 10 66
600 89 02 43

Mariagattik galdetu

CROLLS 
markako sekadora bat

salgai
Ia berria. 15.000 pezeta

609 77 01 33
telefonora deittu.

Zeozer saldu, erosi edo iragarri nahi badozu hemen daukazu aukeria. Zeozer saldu, erosi edo iragarri nahi badozu hemen daukazu aukeria. 
Iragarkixa duan jartzeko aukera paregabiaIragarkixa duan jartzeko aukera paregabia
Deitu 943 75 13 04 telefonoraDeitu 943 75 13 04 telefonora
( Partikularren iragarkixak bakarrik )( Partikularren iragarkixak bakarrik )

Dohaineko iragarkixak

Santa Ana, 20 Behea
Tlfonoa: 943 75 12 41
Sakeleko tlfonoa: 639 17 96 96

ITUR iturgintza
Iturgintza, Gasa 

Berogailuak
Sukaldeak eta Bañuak

Adi!!Adi!!
Pil-Pile an 1.850 aleko tirada

Iragarkia ipintzea nahi?
Deitu 943 75 13 04raDeitu 943 75 13 04ra

Denok mozorrotzera!!!Denok mozorrotzera!!!

Ondo pasa!!!!Ondo pasa!!!!
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Hormatzulotik Hormatzulotik begirabegira

rgazki honetan Jesus Ariznabarreta eta Claudio Unamuno irrifarretsu eta tente ikusi geinkez. Exerita berriz, Mari
Tere Ariznabarreta Maria Pilar Ariznabarreta, Elena Agirregomezkorta, Maria Jesus Laskurain eta Mari Mertxe Balzola.
Edarra kuadrilia 5 neska eta 2 mutil, zein baino zein elegantiago. Gaur be hala dabiz.

Eginberri dan frontoiak argazkixan etarata dagoen tokixan izena hartu dau, Munua ! 

SAN ANDRESKO   MunuanMunuan
arratsalde pasaarratsalde pasa

AA
Gururu

LehiaketiaLehiaketia

Erantzuna baldin badakizu deittu
bildurrik ba rik gure telefonora, 
zure izen abize nak  eta telefonoa

emon eta zozketan sartuko zara. 

Nun dago eta zela
deitzen da itturri
hau?

943 75 13 04 
Bi  lagunendako afari
mun dial bat irabazi

zeinke.
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Ekainerarte balio dau ordutegi honek

Hormatzulotik Hormatzulotik begirabegira

telefonoak

autobusak
Kristina Morales
2.001 - 1 - 23
Zorionak!!! 
Maittasun haun di xa -
kin Aitor eta etxe -
kuen partez.

Amaia Agirre
18 urte 
2.000 - 1 - 22
Zorionak!!

Nere bihotzeko
larroxa ederrari !  
Oskarren partetik

Loiola Madera
22 urte 
2.001 - 01 - 29
Zorionak!!
Loiola el melenas, el
terror de las nenas.
Friends and  family

David Rascon
27 urte 
2.001 - 01 - 31
Zorionak eta urte
askotarako Potxolo!!
Txurrukeneko fa -
mi  li xia ren par tez.

Kristina Laskurain
2.001 - 2 - 14
Zorionak!!!! 
Zure Gaztelupeko
eskinako lagunen
partez.
Aupa Soriana!!!

Ventura Mendizabal
2.001 - 1 - 6  80 urte
Zorionak eta muxu bat
Zeure familia eta batez be 
loiben partetik

zorionak!!!!

Carlota De Carlo  Vergel 
2000 - 12 - 13
Irune Gamazo Diaz 
2.001 - 1 - 2
Julen Gallastegi Rascón
2.001 - 1 - 7

Antonia Rubio Lopez
Enrique Placencia Zabala
Ester Ruiz

jaixotakuak hildakuak

Otsaila  23 Otsaila 8

Ilberri

Ilgora Ilbehera

Ilbete

Astegunetan:
Arratsaldeko 19:00tan (ele biduna)

Sapatutan:
Arratsaldeko 19:00tan (eus keraz)

Domeka eta jai egunetan:
Goizeko 9:00tan (gaz te laniaz),
11:00tan (umiendako euskeraz) eta
12:30tan (elebiduna)

iletargixan gorabeherak

mezen ordutegixa

Soraluze-Donostia:
Astelehenetik barikura lan egunetan: 6:55,
8:45, 13:45, 14:45, 15:45, 19:45. 
Zapatu lan egunetan: 7:45, 8:45, 13:45, 14:45,
19:45.
Igande eta jai egunetan: 10:15, 19:45
Donostia-Soraluze:
Astelehenetik barikura lan egu ne tan: 6:15,
8:15, 12:00, 15:00, 17:30, 19:30, 20:45.
Zapatuan eta lan egunetan: 8:15, 12:00,
17:30, 19:30, 20:45. 
Domeka eta jai egunetan: 17:30, 20:45.
Soraluze-Gasteiz:
Astelehenetik barikura lan egunetan: 7:00,
9:00, 11:00, 15:00, 18:15, 19:00. 
Zapatu lan egunetan: 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,
18:15, 19:00. 
Domeka eta jai egunetan: 9:00,11:00, 15:00,
17:00, 18:15, 19:00, 21:00.
Gasteiz-Soraluze:
Astelehenetik barikura lan egunetan: 7:30,
8:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30. 
Zapatu lan egunetan: 7:30, 8:30, 12:30, 16:30,
18:30, 20:30. 
Domeka eta jai egunetan: 8:30, 9:00, 10:30,
12:30, 16:30, 18:30, 20:30.  
Bergara-Soraluze (urbanuak):
Astelehenetik barikura lan egunetan: 6:10,
7:20, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20,
14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20,
20:20. Zapatu lan egunetan: 8:20, 10:20,
12:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20,
19:20, 20:20 
Domeka eta jai egunetan: 13:20, 15:20, 17:20,
19:20, 20:20.
Soraluze-Bergara (urbanuak):
Astelehenetik barikura lan egunetan: 7:00,
7:05, 7:45, 8:15, 9:00, 9:15, 10:15, 11:00,
11:15, 12:15, 12:45, 13:00, 13:15, 14:15,
15:15, 15:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15,
20:15, 21:15, 21:30. 
Zapatu lan egunetan: 7:00, 9:00, 9:15, 11:00,
11:15, 12:45, 13:15, 15:00, 15:15, 16:15,
17:15, 18:15, 19:00, 19:15, 20:15, 20:45,
21:15, 21:30. 
Domeka eta jai egunetan: 9:00, 11:00, 14:15,
15:00, 16:15, 17:00, 18:15, 19:00, 20:45,
21:00, 21:15, 21:30. 
Soraluze-Eibar (urbanuak):
Astelehenetik barikura lan egunetan: 6:30,
7:40, 8:40, 9:40, 9:50, 10:40, 11:40, 12:40,
13:40, 13:50, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40,
17:50, 18:40, 19:40, 20:40, 21:50. 
Zapatu lan egunetan: 8:40, 10:40, 12:40,
14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40,
20:40.
Domeka eta jai egunetan: 13:40, 15:40, 17:40,
19:40, 20:40.
Eibar-Soraluze (urbanuak):
Astelehenetik barikura lan egunetan: 6:50,
8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:30,
21:00. 
Zapatu lan egunetan: 9:00, 11:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:30,
21:00. 
Domeka eta jai egunetan: 14:00, 16:00, 18:00,
20:45, 21:00.
Iruñea-Soraluze:
Astelenetik zapatura lan egunetan:10:30,
18:00. Domeka eta jai egunetan: 17:00, 20:30.
Soraluze-Iruñea:
Soraluzetik-Iruñea:
Astelehenetik zapatura lan egunetan:
7:45,13:45. Domeka eta jai egunetan: 9:15,
18:15.

Otsaila 1    Otsaila  15

Jubilatu eta 18 urtetik beherako pertsonak bazkide
izatia nahi badabe 1.500 pezeta ordaindu biharko
dittuzte bakarrik. Animatu eta egin zaittie bazkide !

Oharra



Plazentziaren aurpegi ezberdinakPlazentziaren aurpegi ezberdinak
erakusten dizkizuerakusten dizkizu

ekek

Ez gara ohartzenEz gara ohartzen
pagoak baino gehiagopagoak baino gehiago
nola ari garen gutxitzen,nola ari garen gutxitzen,
nolatan ahulduz goazen,nolatan ahulduz goazen,
enbor elbarri geratzen,enbor elbarri geratzen,
fosil, momia, edozerfosil, momia, edozer
gauza hotzepel bihurtzen.gauza hotzepel bihurtzen.

Ez dugu eskatzen aiderikEz dugu eskatzen aiderik
Bizi ahal gaitezen,Bizi ahal gaitezen,
Lurrik, non egon, non iraunLurrik, non egon, non iraun
Non segi bizitzen.Non segi bizitzen.

Ez dugu salatzenEz dugu salatzen
asfixiz gaixotzenasfixiz gaixotzen
gaituen trantze hau:gaituen trantze hau:
Herriak ez bait duHerriak ez bait du
Herriko etxe batHerriko etxe bat
non herrikoz jardun,non herrikoz jardun,
non ikus, non entzun,non ikus, non entzun,
non ikas euskaldunnon ikas euskaldun
bizitzen, hiltzen nunbizitzen, hiltzen nun
euskaldun.euskaldun.

Narkosis aideanNarkosis aidean
bakean,bakean,
pagoen patxadapagoen patxada
sorreansorrean
herriko ohianeanherriko ohianean
ondoak zerraldoondoak zerraldo
datozen artean,datozen artean,
ez dugu ohartzenez dugu ohartzen
ez dugu salatzenez dugu salatzen
ez dugu jakin nahiez dugu jakin nahi
zer dugun gainean.zer dugun gainean.

Geu izateko bildurrezGeu izateko bildurrez
geua erantziz,geua erantziz,
Bildur saltzailez.Bildur saltzailez.
Bildurtiz gezurBildurtiz gezur

eta lapureta lapur
Bihur-Bihur-

tzen goaz Euskal herriatzen goaz Euskal herria
Euskal Herriren iruzur.Euskal Herriren iruzur.

B. Gandiaga (1.991)B. Gandiaga (1.991)
Hiru gizon bakarka "Korupekoak" atalHiru gizon bakarka "Korupekoak" atal

Bitoriano GandiagaBitoriano Gandiaga



Disko guzti hauek Gaztelupe tabernan dituzu salgaiDisko guzti hauek Gaztelupe tabernan dituzu salgai

Maila guztiakMaila guztiak
EGA, Alfabetatze, Mintza praktikakEGA, Alfabetatze, Mintza praktikak

Hizkuntza eskakizunakHizkuntza eskakizunak

Matrikula epea Otsailaren 9ra arteMatrikula epea Otsailaren 9ra arte
Hasta el 9 de febreroHasta el 9 de febrero

UDALAREN LAGUNTZAZ: Guraso, langabetu, ikasle eta lagileentzat.UDALAREN LAGUNTZAZ: Guraso, langabetu, ikasle eta lagileentzat.

“Maixuen Etxea”“Maixuen Etxea”
Frontoi kalea 5 - 2Frontoi kalea 5 - 2
Tfnoa: 943 75 14 34Tfnoa: 943 75 14 34

Informazio eta matrikula:Informazio eta matrikula:


