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Iritzia

Hil honetan, zorionezko KORRIKA izango dogu berbagai. Egitarau
zabala prestatu da herrixan, KORRIKA datorrela eta, danetik

dago, antzerki, kontzertu, bazkari eta beste mila gauza. Antolatzen
horrenbeste lan hartu eta gero inor ez juateko igual. 

Ezin jakin zergatik dan baina askok eta askok egitten dogu paso
herrixan zeozer antolatzen danian. Izugarrizko bonborik edo
publizidaderik ez badauka ekitaldixak, lau katu juaten dira. Arazo horrek
erretzen eta desagertarazten dittu hainbat proiektu eta ilusiño. Geure
herrixan eta geuretako antolatutako jaixa eta gu juan ez. Gero esaten
dogu “Herri honetan ez dago ezer! Udaletxiak be ez dau ezer jartzen!” eta
lasai asko gainera. Badago gauza bat egixa dana eta Udaletxiari eta
danori aurpegiratu bihar jakuna, zela demontre ez dago herrixan, antzoki
edo ekitaldietarako aretorik ? edo kultur etxerik ? hori bai ez daguala
onartzerik. 4.300 Biztanle eta 20 talde kultural baino gehixago dittuan
herri bat, Kultur Etxerik bare.

Kontuak kontu, pixkat gehixago maitte eta errespetatu bihar genduke
jentiaren ahalegina. Gure aldetik be zeozer jarri eta bestieri lagundu,
gauzak ondo urten daixen. KORRIKAko egitarauan daukagu horretarako
aukera bikaina, guazen danok eta emon deixogun herriko taldiak
antolatzen hartu daben lanari, merezi daben ordaina. Ez ahaztu,
Euskeraren Aldeko Jaixa da ! Arrakasta zure skuetan dago !

Telegrapak:
Takolo Pirritx eta Porrotx aurrera!!! STOP Jarraittu Euskal Herriko

umiak pozten,ez etsi  STOP Felix Rodriguez de la Fuente hil zala esaten
dabenak gizurra diño STOP Atzo Urkiazelain zeguan azarixak domatzen
STOP Geroz eta katu eta uso gutxiau kalian STOP Hilda edo gosez
hiltzen egongo dira STOP Pistinia be konpondu egin bihar
dabela,bazekan premiña edarra  STOP Aginagako sagardotegixa  itxi
egin dabe STOP Pil-Pileanekin batera joandako jendilajiak dana eran
zeban STOP Korrika gainian dakau,prestau fraka motzak STOP Korrika
kulturala be martxan da STOP Hau da hau egitarau sendua STOP
Ekintzetan parte hartu STOP Agur eta hurrengo alerarte.           

Herri bakoitzeko berbetiak badaukaz
ezaugarri batzuk inguruko herri xe tako
berbetetatik desberdintzen da be na. Hola,

azentua kontuan hartzen ba dogu, Bergarakúa eta
Plazentziakua diferentiak dira. Edo aditza kontuan
hartzen ba do gu, Eibarren ‘ikusi detsat’ esaten dabe
eta Plazentzian ‘ikusi dot’.

Baina aldiak herrixan bertan be badare.
Ahoskatzia kontuan hartzen ba do gu, Pla zen tzia herri
anarkiko samarra da, baina badago jo era zelebre bat
komentarixo bat merezi dabena; Plazentziatar askok
tetzetian lekuan “esia” esaten dau. Lehengo egu ni an,
esaterako, batek esan zoskun,’Aso Karakatetik Hiru -
kuru setaraino heldu Nissan Patrolian’.

Ezin da esan joera hau erderiak era gin da kua
danik. Egixa da jente helduan artian er de ri an eragin
hori badaguala, batez be euskeraz gutxi egin daben
jentian artian, baina beste ba tzuk, ahoskera hau
etxian gurasuengandik jasotakua dauke. Honek
gurasuok, euskaldun hutsak batzuk, ahoskera hau
dauke iñungo erderaren eraginik barek.

Ganorabarekerixia dala esan leike bate ronbatek.
Nik ez dot uste holakorik. Bizirik daren hizkuntzak
aldatu egitten dira eta soinuak nahastu. Aspaldikuak
dira <s>‡<z> eta <tt>‡<tx> moduko billakaerak.
Gaur egun, <ts>,<tx>-ekin nahasten da eta <tz>
<s>-kin. Zegaittik gertatzen diran nahaste honek ez
dakigu, baina bai noiz: bi soiñu desberdiñen
artikulazio puntuak hurrian darenian. Tetzetiana eta
esiana hurrian dare Plazentziako euskaran.
Horregaittik entzun geinkes ez tetzeta eta ez ese
diran hibrido ba tzuk, justu-justuan entzun leiken te
suabe batekin eta esiakin osatutakuak. 

Zeiñek daki ahoskera hori ez ete zan nagusittuko
herri guztian eta gero Euskal Herri osuan zabaldu.
Aus kalo! Ez dogu  sekula  jakingo. Urtiak dira trans -
misiño hori eten zala. Ikastola, irrati eta tele bistak
tetzetian ahos keria uniformizau dabe. Gaztion artian
iñork ez dogu hola egitten berba.  

Ikastolakumiori batzutan barretxuak urte tzen
dosku ‘Aso’ eta holakuak entzunda. Beste batzutan
intimidau egitten gaittue. Akonplejau egitten gara
ese majestuoso bat entzun eta tetzeta perfektu bat
esan bihar dogunian.

Transmisiñua eten danez,akordau naiz ahoskera
hau hiltzera kondenauta daguala,eta urte batzun
buruan (asko ondiok eh! ez zaitte estutu), iñork ez
dabela ‘Aso’ esango. Eta euskaldunberrixekin eta
hiri haundixetako ikastolakumiekin akordau naiz.
Jakiña da asmau ezinda ibiltzen dirala tetzeta
higuingarri horrekin.’Atzo’ ezin badabe esan ,esan
daixela ‘Aso’. Zillegi da ziharo ,eta ‘Atso’-k baiño
hobeto emoten dau horregaittio!             

Nissan
Patrolian

Editoriala Kolaborazioa

Jon Basauri
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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 izanez gero, Pil-Pile an ek horretarako eskubidea izango du.

“Hiri erdia” ez, “herriaren erdialdea edo erdigunea”

Hil honetan Plaentxiar batek deittu dau, honako hau esateko:
“Eibartik etorritta, herriko sarreran dauan kartelian hau ipintzen dau, Hiri Erdia. Zer da hori! Nun dao hiria hemen? eta hiri

erdixa?  Plaentxia nik dakittela herrixa da eta Gila ingurua, Herrixan Erdialdia. Herri erdik bai ez dabela ulertzen Hiri Erdia hori
eta ez “pre xixamente”, ez dakixalako euskeraz.” 

Deitu 943 75 13 04 telefonora
zure kexa edo eritzia kaleratzia nahi badozu

33.alea, 2001eko matxoapilpilean@euskalnet.net

Pil Pilean bai, esan...

Haika lagun:
Azkenaldi hontan, eta komu ni ka bi de -

en bitartez, egoera gogorbatean
aurkitzen garela nahikoa argi dago;
batez ere, ezkertiar eta abertzale den
ororentzat eta hainbat atxiloketa medio,
gazteentzat bereziki. Garzon epaile
faxistak gobernuaren agindupean
buruturiko "sugekumeak" operazioa
ere, horren adibide garbia dugu; hel -
burutzat euskal gazteria orokorrean eta
abertzale kutsua duen edozer bereziki,
zentzuzko argudiorik gabe krimi na -
lizatuz eta espetxeratuz.

Ugariak dira azkenaldian Euskal
Herria eta euskaldunon aurka ematen ari
diren erasoak, komunikabide, polizia,
epaile eta hainbat partiduk (PP/PSOE
ituna) borrero lana betetzen dutelarik
gizartearen aurrean (batzuek hitzez eta
beste batzuek kolpez eta atxiloketez.
Hemen noski, ezin alde batera utzi
PNV-EA partidu sasieuskaldunen joa ke -
ra, betiko moduan eta aurrekanpainaren
arestian jarrera pasibo eta argitugabea
azaltzen dutelarik. Momentu hauetan ez
dago erdibiderik eta bada ordua
bakoitzak bere proiektua argi eta garbi
azaltzeko !

Guzti honen aurrean tinko erantzun

beharra dago, Euskal Herriaren eraikun -
tzaren bidean pausu tinkoak emanez.
Horretarako, Apirilaren 10-ean Greba
Orokorrerako deialdia egiten dugu eta
guztiok dugun erantzunkizunari helduz
kaleratzearen beharra ikusten dugu.

EUSKAL GAZTERIA TINKO !!
AP. 10-ean DENOK KALERA !!

Soraluzeko HAIKA

OHARRAK

Urrats Dantza TaldiaUrrats Dantza Taldia

Mutilen dantza taldia sortu da. Ensaio
eguna, asteazkenetan 20:30etan Ezozi
Bideko lokalian. Dantzan ikastia nahi
daben mutilak (15 urtetik gorakuak),
aukera daukazue izena emoteko. Zuen
zain gare!

Zure lagun edo sendikoren bati Pil
Pilean bidaltzia nahi badozu, ekarri
zuzenbidia elkartera eta sartu milla
pezeta Pil Pileaneko kontu korrontian.
Telf. 943 75 13 04 Deitu eta emon
zuzenbidia eta hilero hilero bialduko
dotsagu etxera aldizkarixa. 

HAUTESKUNDE-
ZERRENDAK

JENDAURREAN  IKUSGAI

“Hautesle-zerrendak jendaurrean
izan   go dira ikusgai, doakienek ikusi eta
erre klamazioak egin ditzaten. Hautes -
kunde-Arau Orokorrei buruzko Lege
Organikoaren 41 artikuluan eza rri -
takoaren arabera, debekatuta dago hau -
tesle-erroldako datuei buruzko bana -
kako informazioa ematea, eta horretaz
gain, datu horiek biltzea edonolako
bidea erabiliz, hala nola, eskuz,
argazkiz, informatikaz edo beste modu
batez. Hori eginez gero, dagozkien
legezko erantzunkizunak ezarriko dira.

Hauteskunde-Batzorde Nagusiaren
erabakia, 1.995eko urriaren 2koa                                                                                    

SORALUZEKO UDALA

Gutunak

Batzoki
jatetxea

Plaza Zaharrian
Tfnoa 943 75 15 39  

Menu 
goxo goxuak



Zer irizten dotsazu?
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Zer iruditzen jatzu katu eta usueri jaten ez
emoteko udalak etara daben ordenantzia?

Manu Caballero
10 urte

Eusebio Oregi 
77 urte

Horrek zikinkerixa ugari ekartzen dabe,
eta holan arazua pixkat konpondu leike.
Nahiz eta batzuek esan, katuak arratoiak
jaten dittuela, hori ez da hola, saguak jaten
dittue bakarrik, eta askotan eurekin jolasian
ibili be bai. Usuak berriz narrazak dira,
kotxiak... zikintzen dittue. Jaten emoten
segitzekotan, kontrolauta egin biharko
litzake.

Hori gaizki dago. Lehenengo nundik
datozen ikusi bihar da. Adibidez asko,
etxeko katuak izaten dira, euren jabiak
oporretara juan ostian kalian lagatakuak, eta
hori konpondu biharko litzake aurrez. Baiña
horrek be ze jana euki biharko leukie.

Gabi Santa  Maria
52 urte

Katuek jabia baldin badauke, eurek emon
biharko lotseke jaten, ze kalian daren katu
gehixenak bertan lagatakuak dira ( asko
txaboletakuak eta...). Usuen kasuan, egixa
da, etxietako fatxada asko zikintzen dittuela
eta igual jaten emotiari lagata konponduko
litzake arazua.

Gorka Tornos
16 urte

Maria Urizar 
81 urte

Katuak biharrezkuak dirala pentsatzen dot,
baiña usuak berriz ez. Katuak, bi bi harrian, lau
hobe, baiña jana garbi emon da, hori bai. Erreka
aldian arratoi mor do bat egoten da umiak
botatako bokadillu  en ga ittik... eta honek
intxaurrak eta ha rra pautako dana jaten dabe.
Hori kon pontzeko katuak dauzkau, eta ingurua
majo garbitzen dabe. Usueri jaten ez emotia
ondo pentsatzen jata,  fatxadak, lorak... zikin -
tzen dittue eta, oso zikiñak dira...

Geizki pentsatzen jata, animalixak jan
egin bihar dabelako. Nahiz eta katuak eta,
batzutan molestau, jaten emotia biharrezkua
iruditzen jata.

Ez jata ondo iruditzen. Katuek behintzat
euren lana dauke. Gaiñera, bixak animalixak
dira, bizidunak, eta jaten emoteko eskubidia
dake.

UGAITZ CATALAN  
EGUZKINE ALDAZABAL

Pepi Aranguren 
50 urte



Lehengo sapatu
ba    ten Zuhaitz
E gu na ospatuz,

40 bat gaztetxo Kara -
katera joan ziren bertan
zenbait zuhaitz landatu
asmoz. Eguna, eguraldi
txarrak astebete atzera
arazi ba zuen ere, joan
egin ziren azkenean.
Orduan ere eguraldi za -
karra suertatu zitzaien,
baina gogotsu aritu ziren
lanean. Honen guztiaren
helburua, ba tetik, espe ri -

entzia berri bat izatea (
le henago inoiz zuhaitz
bat landatu ga beak ugari
ziren ), eta bestetik,
Karakateko zu haitz ko -
pu   rua ahal den neu rrian
han   diagotzea. Izan ere,
denok dakigun lez, zu ha -
i   tzak ezin bes te ko ak bai -
tira in gu ru ne rako; men   -
 dia edertu, oxi genatu...
berebiziko ga rran  tzia du -
te inondik ere. 

Aurrerantzean, gaz te -
txo bakoitzak noizean

behin bere zuhaiska bisi -
tatuko du, ia han jarrai -
tzen duen ikusteko, nola
da goen... inork eta ezerk
gala  razten ez badu behin -
tzat, urte batzuk barru
erruz haziak egon go dira,
Karakatera hurbil duta -
koen goza  garri. 

EMAKUME  LANGILEAREN
EGUNEAN

KONTZENTRAZIOA

6 33.alea, 2001eko matxoapilpilean@euskalnet.net

Hil hontako asteburu batean,
zu bi nagusiko Bergararako pasua
ema ten duen semaforoa, goiko par -
tea falta zuela agertu zen. Honen
kon ponketek iada burutuak, 60.000
pe zetako kostua ekarri dute. Horrez
gain, institutuko sei kristal apurtuak
izan ziren, dirudienez aire kon pri -
mituzko pistola batez. Ohiko ger -
takizunak ez izan arren, ez da ger -
tatzen den lehenengo aldia; izan ere
azkenaldiko asteburuetan, antzerako
arazoak izan baitira.

SEMAFORO  BAT   ETA
HAINBAT  KRISTAL

APURTUTA

Soraluzeko Haur
Hezkuntzan 31
haur izan dira

aurten ma trikulatuak,
lehengo ur tean baino bat
gehiago. Honako datu
hau esan guratsutzat jo
daiteke, Soraluzeko biz -
tanle ko puruak behera
egin duela kontutan
hartuz. 

Joan diren bost urtee -
tako matrikulazio ema -
itza onenak dira 2001. -
urte koak, hain zuzen ere,
le hen  go bi ikastetxeen el -
karketa eman zenetik.
Izan ere, 1996an hogeita
bost haur matrikulatu
ziren soilik, eta aurtengo
ur te rarte kopurua igo eta
jeitsi egin bada ere, 31
haurrena izan da denetan

handiena.
Euskarazko ereduari

da   go  kionez, orain zortzi
urte (1993), eredu ez -
berdinak D ereduan
bateratuak izan ziren, eta
honek eus ka ra ren gara -
penerako bere biziko

garran tzia izan du. Horre -
taz gain, Udaleko euskara
zerbitzuak hain bat
ekintza antolatzen di har -
du, haurrak izandako bi -
ko teak euren seme-ala -
bek D ereduan ikas deza -
ten animatzeko. 

Matrikula bat gehiago aurtengo
haur hezkuntzan

Azken urteetako  matrikulazio handiena  izan da
aurten. Berri pozgarria.

Zer berri?

Ehun zuhaitz gehiago Karakaten

ARIANNE   UNAMUNO 
EGUZKINE   ALDAZABAL 

ENARA   AGIRRE   ETA 
MARIA   AZKONA

SoraluzeSANTA ANA, 4 Telefonoa: 943 75 25 43

Eginberri
Okindegia

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

Martxoaren 8a Emakume langi -
leen eguna ospatu zen mundu osoan.
Soraluze ere erreibindikazio eguna
izan zen eta Plaza Barrixan
enkartelada bat burutu zen. Ondoren
Arrano Elkartean afari merienda
batekin bukatu zen eguna.



Zer berri?  

32 urteko gazte bat atxilotua izan
zen, anbulategian errezetak la pur tze -
a gatik. Goizaldeko zazpiak aldera
ger tatu zen guztia; Soraluzeko udal -
tzaingoek, anbulategiko kris taletako
bat apurtua zegoela ikusita, la pur reta
bat gertatzen ari zela susmatu zuten.
Bertara sartzean, gazte bat ha rrapatu
zuten errezeta mor doa es kuan
zituela. Hau atxilotuta, Ertza intzak
atestatu poli ziala burutu zuen.   

Aurten ere, go  ber -
nuz kan po ko

Txer  nobil Elkarteak 160
haur ekarri nahi ditu
Euskal Auto nomia Erki -
degora uztaila eta abuz -
tua bitartean.

Txernobil Elkartea
hon    damendi batek era -
gindako gaixotasunak jo -
tako haurrak lagun tzeko
sortu zen. Uda honetan,
Txernobilgo hondamendi
nuklearraren ondorioak
jasan zituzten haurrak
Euskal Autonomia Erki -
degora ekarri nahi di tuz -
te, beraien osasun egoera
hobetzeko asmoz.

Horretarako, inte re sa -
tuek 670 41 90 78
telefonora deitu dezakete

astelehenetik ostegunera,
19:00etatik 20:30etara
(Belen Ugartegatik gal -
detu). Honi buruzko in -
for mazio gehiago nahi
du tenek, honako hel bi -
dera jo dezakete (astearte
eta ostiraletan, 18:30 -
etatik 20:30etara): Bil -

boko 1go Udalbarrutia,
Lehendakari Agirre hiri -
bidea, 42. Deustu-Bilbo.
Honetaz gain, ja kin araz -
ten da haurrak etxean
hartzen dituzten familiek
ez dutela dirurik jaso -
tzen.

733.alea, 2001eko matxoa pilpilean@euskalnet.net

Txernobilgo haurrak 
hartzeko epea zabalik

ITXAROPENAKO
ZUZENDARITZA
BATZORDEAREN

BERRIZTEA

LAPURRETAK
ANBULATEGIAN 

Aurten ere Txernobileko umeak etorriko dira herrira.

Martxoaren 9an egin zen bilera
batean, Jubilatu etxeko zuzendaritza
batzordeko atal bat berriztua izan
zen. Jubilatu etxeko presidente
moduan, sei urtetan zehar kargu hau
izan duen Jaime Aristik jarraituko du.

Gainontzeko batzordeari dago -
kionez, presidente ordea, Pedro
Galarraga eta idazkaria, Ignacio
Pintado izango dira. Azkenik,
batzorde kide moduan, Juan
Izaguirre, Marcelino Pérez, Ana Mari
Aristi, Josefa Zaldua eta Rosario
Rascón egongo dira.

Deba Barreneko
herrietan, So -
ra luze bar ne,

De begesa enpresa iker -
keta energetiko bat egi -
ten ari da, hau da, herriek
energiarekiko dauzkaten
gabeziak aztertuko di tuz -
te, eta ondoren txosten
bat argitaratuko dute. Ha -
sierako fase honetan,
herriko leku publikoek
jasotzen dituzten Iber -
dro laren or dainagiriak
bil tzen ari dira, hala nola,
kiroldegikoak, liburu -

tegikoak... ge roagoko fa -
se ren batean ateratako
ondorioak aurkeztuko
dituztelarik.

Gure herrian, horrez
gain, Udaletxearen es ka -
erari jaramon eginez,
argiztapena ere aztertuko
du, herrian dauden ezber -
dintasunak kontuan har -
tuz.

Proiektua amaitu be -
zain laster, De be gesako
gerente den Juan Án gel
Balbásek dioenez, emai -
tzak jaso eta ondorioak a -

te ra ostean, betiere herri -
aren beharren arabera,
energia alternatiboak
(eo likoa, eguzki-ener -
gia...) proposatuko dituz -
te, baliabide ener geti -
koak, hain zuzen ere.

Esan beharra dago ba -
ita ere, lan honetan Ei -
bar ko Ingenieritzako es -
ko la unibertsitarioak,
De     ba Barreneko zortzi
udaletxek eta CADEMek
(energia aurrezteko zen -
truak) ere parte hartzen
dutela.

Soraluzeko energi gastua
aztergai

Videomatic
Gabolatz, 3-behea

Telefonoa: 943 75 24 87



Zer berri?

8 33.alea, 2001eko matxoapilpilean@euskalnet.net

Jose Manuel Pérez berbetan,
Udaletxean ikurriña jarri zeneko
ekitaldian, 70. hamarkadan.

José Manuel Pé re zek, zamorarra
jai otzez, bere kargua utzi du 26

urtetan zehar Udaletxeko idazkari
izan ostean. Urte hoietan guztietan, 7
bat alkateren aginpidea ezagutu ahal
izan du. Be ro nen beharra, Uda -
letxeari legediaren berri ematea izan
da. Bestalde, J.M. Pe ré zek adierazi
du, ora inar te , bera lanean aritu izan
den urte guztietan be hintzat ,Udalak
ez duela errekurtso bat ere galdu.

Esan duenez, bera lanean hasi -
berria zen garaian, gure herrian ez
zegoen inolako aurre rakuntzarik, ez
zaharren egoi tzarik, ez ikas tetxe rik...
eta beraz, lana es kuz egin be harra
zegoen. Hala ere, mo menturik la -
tzenak geroago ko katzen ditu José
Manuel Pérezek, 1988. Urteko uhol -
de izugarri haietan, hain zuzen ere.
Honela, 600 milioiren beharra izan
zuten kalteak kon pontzeko.

Nahiz eta egindako lana gogorra
izan, tris turaz uzten du bere pos tua
eta pixka bat alai tzeko asmotan, afari
bat egin zuten hilaren 9an Uda -
letxeko langileek eta berak. 

JOSÉ MANUEL PÉREZ,
UDALETXEKO IDAZKARIA,
JUBILATU EGIN DA 

Hilabete honetan ere, Udalak eta Gesto por la Paz-Bakearen aldeko
Koordinakundeak kontzen tra zioak deitu ditu ETAk eginiko azken atentatuak

gaitzetsi eta hilketa gehiago barik “Bakea behar dugula” aldarrikatzeko.
Lehendabizikoa Katalunian Mosso desquadra batek bizitza galdu zuen. Bestean

atentatuan, martxoaren 20an Lasarte-Oriako PSOEko zinegotzi eta alkateordea zen
Froilan Elespe jauna erahil zuten. Jende asko izan zen bi kontzentrazioetan ere. 

Kontzentrazioak herrian

Eta Soraluze zer?

Soraluze ez zen
Mal   tzagako biri -
bilgian agertzen,

oraindela gutxi arte, ezta
A-8 autopistako Azi -
taingo  irteeran ere. Ho  ri
dela eta, 1999. urte ama -
ieran, Soraluzeko Uda -
lak, plenoan horrela era -
ba kita, Europistasi es ka -
tu zion bai N-634 erre -
pideko Azitain-Maltzaga
zatiko, bai Eibarko Azi -
taingo A-8 autopistako
irteerako trafiko kar te le -
tan Soraluzeren aipa -
mena egitea. Honen arra -
zoia, Bergararen eta El -
goibarren izena agertu
arren Soraluzekoa ipinita
ez dagoela da, nahiz eta
zilegi den gure herritik
pasa  tzea ( bariantetik
bada ere ) Bergara aldera

joan nahi bada. Eskaera
horren aurrean, Euro -
pistasek dio, beraiek
jarritako trafiko kartelak
Gipuzkoako Foru Al dun -
diak ezarritakoak direla,

baina hala ere beraiekin
harremanetan jarri direla.
Eskaerak eskaera, orain -
dik ez dute inolako alda -
ketarik egin.   

Maltzagan izena jarri dute baina autopistan ez .

S.A.
Industriak 

Eskulanetarako tresnak

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



Zelan ikusten dozu zure burua?
Persona normala naiz, kaskajo

xamarra, baina normala.
Zein da zuretako menurik onena?
Bildotsa burduntzixan ensaladiakin

eta gainian gatzatua. 
Ordu aldaketiakin batera...
Eguna luzatu egitten da eta

perretxikotan  ibili ezkero bentaja.
Txikitxako kontu bat.
Ba gu mutikotan,koxkortuta, men -

dixan ibiltzen giñan Askabeitxi
inguruan eta akordu politxa dakat

Ze eruan bihar dau   mendira
doianak ?

Prixarik ez!!lasai joan bihar da
baztarrak ikusixaz

Gustuko animalixa ?
Emakumia
Entzun dogun aizerixan kontu hori,

ze?
Abuztuan erdi aldera agertu zan

lenengo aldiz, ha sieran txakurra za -
lakuan gen den, baina se gi duan kon -
turatu giñan azerixa zala. Ma kalik
zeguala eta jaten emoten hasi giñan eta
oin  etor tzen garanian etorri egitten da. 

Ikutu dozue sekula, ala bakarrik
jaten emon?

Ez jaku gustatzen ikutzerik, aizerixa
da, ez txakurra eta ez dogu nahi danon
eskuartian ibiltzerik.

Ehiztariren batek tirua jo ezkero?
Ba gertau leike beste batzuk be

jausten dira, emoten dau inguru hau
errespetatzen dabela.

Zuri pasau jatzu holakorik
burutik..

Ezta pentzau be, hori traiziño bat
izengo litzake guk kariño haundixa

hartu dotsagu.
Emon aholku pare bat oingo

gazterixiari...
Zintzo ibili drogak alde batera lagata

eta ondo disfrutau bizimodua iñori
miñik eitteke eta zorrik lagatzeke. 

Kale kantalian
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Inazio Elgeta Kortabarria
Inaziok egin daben armarrixa 

Soraluzeko Felix Rodriguez de la Fuente berria

GURURU
GORKA S.

Berrogeita bost urte , nahiz eta berak bat gehixao  esan beti, umoretsua, patxarosua, pazientzia han dikua
eta artistia. Domiña horrek erraz irabazi dittu bere ateraldi barregarri eta sanuekin eta alde ein baiño lehen
eitten diharduan  armarrixa erakutsi dos  kunian. Urkiazelain topau dou gure protagonistia eta ondorengua
kontautako benetako pelikulia.

Mendira doianak...prixarik ez!!!

Santa Ana, 20 Behea
Tlfonoa: 639 17 96 96
Sakeleko tlfonoa: 656 30 85 24

ITUR iturgintza
Iturgintza, Gasa 

Berogailuak
Sukaldeak eta Bañuak

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

Mediku estomatologoa
434 zenb. kol.

Javier Alonso Zelaieta
Hortz klinika

“Ez jaku gustatzen
aizerixa ikutzerik”  

BERTSUA

Elgetari sekretuak 
egin dotsaguz etara
batzuk gordeko zittuan
ixilik badaezbapa
onduan jarri garanak
laster konturatu gara
begiratuan daroia
dakixenaren patxada,
pazientziaren lagun,
bizi pozaren algara,
azeritxua be  jada
bere lagun egin bada,
bihotz onekua hara
derrior izan biha da,
buruko ilietatik
hankako bihatzetara

Etxebarri
Doinua:  Habanera



Eusko Jaurlaritzak dekretu
bidez, E.A.E. ko eremurik
deprimituen eta baztertuenei

begira ateratako berreskuratze eta
eraberritze aukera ematen zuen
egitasmoari, IZARTU programari,
2.148 milloiko aurrekontua duen
proiektua aurkeztu dio Soraluzeko
Udalak. Alkatea eta Debegesako bi
teknikari izan dira proiektuaren nondik
norakoak zehaztu dituztenak  eta euren
esanetan "proiektuak, Soraluzeren
oinarrizko infraestrukturak eraberritu
eta sendotzea du helburu nagusi".

Infraestruktura arazoak lehentasun

Izartu proiektua osatzerako orduan,
egileek, Soraluzek dituen arazoen
balorazio bat egin behar izan dute. Juan
Angel Balbás Debegesako gerentearen
esanetan "Soraluzeren egoeraren behin
behineko balorazio baten ostean,
lehentasunak markatu eta aukeraketa
bat egin behar izan da eta ikusi dugu,
zirkulazio infraestrukturak; bialidade,
barne komunikazio, herrirako sarrera-
irteeren arazoak alegia, direla lehen -
tasunez konpondu beharreko arazoak
eta horri erantzun nahi zaio proiektu
honekin". Honekin batera, "eraberritze

urbanoari eta ekonomia sailari dagoz -
kien arazoak ere identifikatu dira eta
hauei aurre egiteko ekintzak ere
barneratu dira proiektuan. Agian era
xumeago batean baina langabeziaren
arazoari eta ibaiaren egoerari aurre
egiteko ekimen batzuk ere prestatu
dira". Proiektuaren helburu orokorra
"Soraluze bizitzeko herri erakargarri
bihurtu eta herria bizilagun barik ez
gelditzeko bideak jartzea da".   

Guztira 12 Ekimen proposatu dira

Izartu proiektua 12 ekimenek osatzen

dute guztira eta bakoitza aurrekontu,
finantziazio era eta helburu zehatz
batzuekin proposatu da:

1. Irisbide berria Erregetxera:
Estaziotik Ezozi  Bidera pasabidea egin
eta Eibar alderako Zeleta, Estazio,
Txurruka eta San Andres auzoetako
trafikoa, hortik bideratu, herriaren
erdialdetik beharrean.

2. Santa Anara irisbidea hobetu,
Deba ibaiaren gainaldeko zubia:
Santa Anako eremun Industrialera
herriaren erdialdetik pasatu gabe
iristeko erreztasuna jarri zubi bat eginaz
Olako Atxuritik.

3. Hegoaldeko lotunea eta GI-3651
errepidearekin elkartzen den bidea:
Ezinezkoa da Bergara aldetik Sora -
luzetik irtenda, bariantean Eibar aldera
hartzea, aukera horrez gain, San Andres
eta Txurruka auzoetara doan bidearekin
lotura egingo da.

4. Hondamenak botatzeko egi -
taraua: Zine zaharra bota eta parke bat
egitea aurrikusten da eta Errekalden
etxeak eraberritzea ere bai.

5. Eremu publikoak urbanizatzeko
egitaraua: Ezozi Bidean Arriza -
baletako parkea egitea, Loralde ingurua
eta Atxurin Hospital zaharraren ingurua
urbanizatzeaz gain, Erresidentziarako
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Alberto Sudupe IZARTU programaren aurkezpen ekitaldian

Gizartea

IZARTU
2.148 miloiko egitasmoa

Soraluzeren biziberritzerako
Hil honetan bertan eman du aurkeztera Udalak, Izartu programa.

2. 148 Milloiko aurrekontua osatzen duten 12 ekintza zehatzek osatzen
dute proiektua eta dagoeneko,  Eusko Jaurlaritzaren eskuetan dago. 

Errekaldia, 30
Tfnoa 943 75 13 12

Eskuko tfnoa 670 05 18 20

Kiru
Muntaiak

Sukalde, enpotratu 
eta tarima flotanteen instalazioa eta salmenta.

Blas Elizburu Kortabarria



Gizartea
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eta Gabolatz-Lo ralderako
igogailu bana jartzea ere
proposatzen da.

6. Hiria apaintzeko
egitasmoa: Laguntza eko -
nomikoak eskeintzea euren
etxeetan, fatxadaren berrizte la -
nak egin nahi dituzten
jabeendako, se ña  lizazio eta
argiztatze lanak amaitu eta Deba
Ibaiaren  inguruak era berritzea
da.

7. Ekipamenduak bir gaitu:
Ekipamendu pu   blikoak sen -

dotzea. Hez  kun tza eta kirol alo rre koak,
Poli kiroldegia be   rriztu, frontoiko ikas -
tola za harra bota eta Plaentxia Ikastxea
era berritu.

8. Telelanerako zen troa sortu: Batez
ere ema kumeen langabeziari be giratuta,
herritik edo etxetik lana  egiteko aukera
ematen duen lan mota hau erakartzen
saiatzeko Telelan Zentroa sortu.

9. Ibaiertzak berres kuratzeko en -

presa: Deba Ibaiaren bazterrak garbitu
eta berreskuratzen lan egingo duen
enpresa bat sortzea.

10. Carmelo Men dizabal In dus tri -
aldea: Carmelo Men di za bal in dus   tri -
aldean 9.000m2 in gu ruko eremu
industriala pres tatu.

11. Publizitate ekin tzak: Herritarrei
proiektua ezagutrazteko publizitatea.

12. Herrialdeak bizi berritzeko

erabateko jar dunen gestioa: Proi -
ektuaren gestioa egingo duten
profesionalen kon tratazioa 

Proiektuaren ones pe naren zai, finan -
tziazioaren %75a  jokoan

Proiektua Eusko Jaurlaritzaren esku
jarri eta gero, 6 hilabete inguru itxaron
beharko da erantzuna baiezkoa den ala
ez jakin arte. Baiezkoa zihurtatuta ez
badago ere, Soraluzek, Izartu pro -
gramaren dekretuan aipatzen diren eta
eskaria egiten duen Udalerriak bete
behar 10 ezaugarrietatik 9 betetzen
dituela kontuan hartuta, lagabezi tasa
altua, bizilagun kopuruaren beheranzko
jo era, ingu ru aren degra dazioa, txi ro -
tasun arazoa, bazter keta soziala moduko
arazoak hain zuzen, itxaropentsu
egoteko arrazoiak badirela uste dute
proiektuaren egi leek. Gainera, Eusko
Jaur lari tza ren Euskadi 2.003 Programak
ere, Soraluze in bertsio eta eraberritze
behar handia duen Uda lerritzat izen -
datzen du Lurralde An to laketarako
Sailaren bes te txosten batek bezala eta
hortaz badaude argudio gehiago proi -
ektua onartua izango dela pentsatzeko.
Eusko jaurlaritzak Izartu proiektua
onartuko balu, 1.500 milioi, proi -
ektuaren finantziazio osoaren %75
hartuko luke bere gain eta 5 urteren
buruan lanak amaituta izatea aurri -
kusiko litzateke. 

EKIMENAREN IZENDAPENA           IZARTU                        UDALA eta                                    GUZTIRA    
Eusko Jaurlaritza              Besteko FONDOAK

1. Irisbide berria Erregetxera.                     192,75                        64,5                                  257
2. Santa Anara irisbidea.                             171,3                         57,1                                  228,4
3. Hegoaldeko lotunea.                               630,75                     210,25                                 841
4. Zaharkituak botatzeko egitasmoa              75,75                        25,25                                101
5. Eremu publikoak urbanizatzeko.              120                            40                                    160
6. Hiria apaintzeko egitasmoa.                      75                             25                                    100
7. Ekipamenduak birgaitu.                          135,75                        45,25                                181
8. Telelanerako zentroa sortu                         11,25                         3,75                                  15
9. Ibaiertzak berreskuratzeko enpresa             27,4                          9,1                                   36,5
10. Carmelo Mendizabal Industriañdea           59,25                     124,03                                158
11. Publizitate ekintzak.                                  7,5                           2,5                                   10  
12. Hirialdeak biziberritzeko jardunen 

gestioa.                                                  45                            15                                      60    

AURREKONTUA GUZTIRA (Miliotan) 1.552                          596                                 2.148  
(BEZ sartu gabe)

Helburua, Soraluze bizitzeko herri erakargarri
bihurtu eta herria bizilagun barik ez gelditzeko
bitartekoak jartzea da

HAMABI EKIMENEN AURREKONTUA

Lakuesta
Optika

Ikusmen arazoen frogak eta
argibideak

Argazkiak errebelatzen ditugu
Santa Ana, 22 C- behea

20590 Soraluze
Tfnoa 943 75 30 59

EGOITZ UNAMUNO

KEnpresa aholkularitza
Jabe Elkarteak

Aseguruak
20590 Soraluze
GIPUZKOA

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

Kontulan 
Aholkularitza S.L.
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Txirrindularitza

Jon Oregi
Tegui Txirrindularitza Taldean korritzen du Ulma taldea laga eta gero. 

So r a l u z e k o
txirrindularitzaren pro mesa
hau duela 6 bat urte hasi zen

bizikleta gainean konpe titzen, urte
hauetan zehar Jonek bizi kleta gainean
momentu onak eta txarrak izan ditu
baina oso gustora dago orain arte lortu
dituen emaitzekin:

Kadeteetan: Garaipen bat
Jubeniletan: 4 garaipen
Afizionatu mailan: Gervais-ean bi

hirugarren postu.

Nolatan hasi zinan txirrin dula -
ritzan?

Betidanik gustatu izan jata bizikletan
ibiltzia. Hasiera batian mendiko bizi -
kletiakin ibiltzen nintzan nere anaiekin
batera baina gero aitta kon benzitzia
lortu giñuanian, kadete mailan kon peti -
tzen hasi ginan anaia eta bixok.

Zelakua izan zan zure lehenengo
esperientzia konpetiziño batian?

Karrera hasieran oso urduri neguala
akordatzen naiz, bildurra neukan ho -
rren beste mutiko ikusitta bizikleta gai -
nian, baina bildurra pasau jatanian
,proba 13. Postuan bukatzia lortu neban.

Orain afizionatu mailan Ulma-
Cegasa taldian 2 urte egin eta gero
zergaittik fitxatu dozu Tegui taldi -
akin?

Ulma-Cegasako ekipo tekniko
guztiak taldia laga egin zeban eta
orduan nik pentsau neban neretzat
aurrera pausu bat izango zala potentzial
haun dixagoko talde batekin fitxatzia,
hau da Tegui nafar taldearekin.

Zer eskatzen dotsazu denbo ral -
dixari?

Suerte txarrik ez edukitzia, lesiñorik
ez edukitzia eta konpetiziñuetan konti -
nui tate pixkat izatia. Hau dana eduki
ezkero balio dotena erakusten saiatuko
naiz eta ia noraino heltzen naizen ( igual
tourrera ).

Denboraldixa hasitta dago, zer
moduz moldatu zara parte hartu
dozun txapelketetan?

Denboraldi hasiera danez, ez nago

nere punturik onenian eta karrera honek
sasoian jartzeko aprobetxatzen dittut.
Lan espezifiko hau erabilitta, espero dot
maiatz ekain alderako nere sasoirik
onenian egotia .

Aurten parte hartu doten txapelketen
izenak honek dira:

-Malagako bira
-Guerrita trofeoa (Murtzia)
-Lasarteko klasika
-Oteiza eta Gorla
-Villatuerta (Nafarroan)
Errepidietan izan al dozu inolako

arazorik? Zer eskatzen dotsazu
autogidarixeri?

Bi istripu izan ditsut autuekin eta
jentia ez da konturatzen guk egunero
gure bizitza arriskuan jartzen
dogula.Kirolari ospetsu bati zerbait
gertatzen jakonian, orduan konturatzen
da jentia gutaz,bestela ez da akordatzen.

Nik autogidarixeri eskatuko notseke
,burua izateko,gu bizikletan goiaz eta
berak berriz auto barruan.

Herriko txirrindularitza zela
ikusten dozu?

Herrixan oin momentuan Zigor eta ni
bakarrik gare konpetiziñuan eta nik
herriko mutil gaztiak animatzen dittut
kirol hau egittera oso kirol politta
dalako.Batenbat animatzen bada ni
prest nago danian laguntzeko, taldia
aurkittu, materixala…

Txoritxo batek esan dosku Ion-ek
datorren apirilaren 2 eta 3an bizi -
kletan gozatzia nahi dabela eta hor -
tarako balio daben ala ez jakitzia
nahi dabela. Ia suerte ona daukan eta
hemendik gutxira goi mailako talde
batian ikusten dogun. Animo Ion!!!             

Kirola

“Autogidarieri eskatuko
notsen burua izateko gu
bizikletan goiaz eta
beraiek berriz autoan”

Lonbide
taberna

Pintxo ezberdinak
Ardoak, kafeak eta likoreak

Errabal kalea, 9
Tfnoa 943 75 14 07

Kalebarren,10 
Telefonoa 943 75 20 91

Baltegieta, 6
Telefonoa 943 75 13 99

SORALUZE

Mendizabal
Okindegia



Kirola
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XUBAN CATALAN
GORKA SALABERRIA TXAKARRA

Cristina Hernandez   
bigarren postuan,
Nazioarteko Judo
Txapelketan

Infantilak eskolarteko txapeldun

Herriko neska gazte ho nek, berri
pozgarri bat ekarri digu berriz ere

herrira. Bigarren postuan ge ratu zen
Deban jokatutako Nazio arteko Ema
kumezkoen txapelketa honetan.
Cristinak, Gipuzkoa ordezkatu zuen eta
aurkari bezela honako hauek izan zituen:
Kan tabri a, Errioxa, Nafarroa, Madril,
Portugal, Andorra, Frantzia, Belgika eta
Italiako kirolariak. 

Nagusiak ezer gutxi irabazten dutela eta hemen ditugu gure txikitxoak
Eibarko eskolarteko txapelketaren irabazle.Infantil mailako neska mutiko
haurrak 8 eta 1eko emaitzarekin irabazitako futbol partiduan.

Emaitzak oso ondo
erakusten du par -

tiduaren martxa. Jokua
bene tan ikusgarria izanda
baloia alde batetik bestera
mugitu zuten. Aurkari zen
Mogel Isasi taldea, baloia
ate barrutik atera tzen
eduki zuen partidu guztian
zehar eta futbolean ez
zuten oso ondo jokatu.

Mutikoen poza  handia
izan zen parti du  osoan
zehar, baina jairik
haundiena partuzren
amaieran iritsi zen.

Garaiko altxatzeko or -
duan “txa pel du nak, txa -
pel dunak” kantua entzun
zen. Une hortan, argaz -
kian agertzen den
moduan, Xuban Catalan,

beraien entre na tzailea,
besoetan hartu eta pare bat
aldiz ai rera jaurti zuten.

Xubanen hitzetan: “Oso
gogor entre natu dute eta
oso merezia dute txa -
pelketa irabaztea.”

Jokalariak hauek izan
ziren: Ander heriz, Julen
Mendikute, Jorge Gomez,

Gorka Alvarez, Ander de
Luis, Eneko Berra  ondo,
Argoitz Ariznabarreta,
Mar kel Arizaga, Jon
Oñederra, Moushine
Bougrin,Mikel Irisarri,
Jose Luis Nieto, Aitor
Atxotegi, Jon lamariano,
Lide Ugarte eta Amaia
Calvo.           

Futbola Pilota

Judoa

Cristina Hernandez

Infantilak entrenatzailearekin garaipena ospatzen

DEBA ARROKO TXAPELKETA

Kadeteak

Zuhaitz Rodriguez – ErleiTxurruka
22-15

Zuhaitz Rodriguez – ErleiTxurruka
22-12

Zuhaitz Rodriguez –ErleiTxurruka
22- 6

Gazteak

Iker Azagirre – Asier Fernandez
15-22

Iker Azagirre – Asier Fernandez
22-12

Asier Fernandez – Iñaki Jauregi
22-10

Iker Azagirre – Iñaki Jauregi
22-5

INTXAURRONDO

Erlei Txurruka – Agirre 
22 – 12  

Urrestarazu – Zabalo ( Altsasu )

ZARAMAGA

Gazteak 
Txurruka – Jauregi 

22-15
Azagirre – Irureta ( Beasain )

22-5

IKASTOLEN ARTEKO DEBA
BARRENEKO TXAPELKETA, KIROLA

EUSKARAZ

Txapeldunak: Alana Berraondo,
Enara Oñederra, Beñat Catalàn eta Iker
Garcia. Zorionak!!!

Txapelketa hau bikoteak izan
beharrean hirukoteak jokatzen dute,
lau neska mutiko hauek txandaka hiru   -
koteak osatuz jokatu dutelarik.

Azken emaitzak            

Telefonoa: 
943 74 11 04

Soraluze Etxaburueta 
kalian 

Bolia taberna



14 33.alea, 2001eko matxoapilpilean@euskalnet.net

Musika

Sapatuko jai haun -
di xari amaieria

emo teko, talde
fenomenon baten
kontzertua izango da
Gaztetxian, 22:30ak
aldian. Ez doskue esan
ze talde dan, baina Kon -
tzertu luzia eta ikusgarria
aurrikusten dala esan
doskue. Gaztetxian kon -
 tzertu sorpresa dago or -
duan. Preparatu Sora -
luze! 

Apirilan 1ian Asier
Serrano abeslarixa izan -
go da Gaztelupian.

Gaztelupek antolatuta,

abeslari eta poeta Eibar -
tarrak kontzertu bikain
bat emango dau eta ziur

giro politta sortuko dala,
Gaztelupen ohittura dan
moduan.

Non Demontre Elo -
rri xotar tal diak,

bere lehenengo diskoa
kaleratu berri du Gaz te -
lu  peko Hotsak disketxe -
a rekin. Mar txoaren 14an
Bilboko Kafe Antzo -
kixan egindako aur kez -
penian ezagutarazi zi -
ttuz ten, talde Bizkai tta -
rra ren CD Rom interak -
tibua eta musika bisuala
biltzen dittuan lana. Lan
berezi honek musi kare -
kin gozatzeko eta aldi
berian musikaren bide
ezberdinak aukeratuz, jo -
las egiteko aukera

paregabea eskeintzen du.
Pettiren diskuak be -

rriz, gitarrajole fin eta
Blu es man dizdiratsu ba -
tek, folk basati bat estilo -

tzat hartuta, dakarren
mu sika  jasotzen du.
Blue zale eta musika sen -
tituaren zaliendako
diskua da.

Herriko Musika Eskolako ikasliak,
Udaberriko kontzertua eskeiniko

dabe elizan, arratsaldeko 19:30etan.
Honako egitarau erakargarrixa preparau
dabe egun horretarako:

Klarinetiak: "9.Sinfonia"– Beethoven
Tronboiak:"A toute coulisse"– Dubois
Pianuak: "Moon River"- H. Mancini
Saxuak: "Martxa Clasica– Anonimua
Trikitixak: "Guardasol"– Tapia eta

Leturia
Txistuak: "Bi soinu hungariar"- B.

Bartok
Biolinak: Thee Pieces:
1- "Trumpert Minuel" – P. Prelleur
2- "Air" – Handel
3- "March" – P. Prelleur   
Soinuak: "El rey leon" – Elton John.
Flautak: "Danse des mirlintons"–

Tschaikois
Kitarrak: "Iluntzean" – Maixa eta

Itziar
Bandiak: "Danserye" – Tylman

Susato
Abesbatzak: 
"Wenn ich ein vöglein wär " – R.

Schuman
"Behin batian Loiolan" – Am - J.C.

Frantsesena
"Soon I will be done" – Am – E.

Daniel 

Musika eskeintza Korrika egitarauaren barruan
Martxuan 31an Gaztetxian kontzertu sorpresa
eta apirilaren 1ian Asier Serrano Gaztelupian

Apirilaren 4an 
Musika Eskolian 
kontzertua Elizan

Errebal kalea 2 behea
Tfnoa 943 75 16 46

SAN ANDRES
Iturgintza

Iturgintza, Gasa, eta
Berogailuak

Sukaldeak eta bainuak
Etxaburueta, 8 - behea

Tfnoa 943 75 20 36

Pub 
Intxixu

Non Demontre taldiaren eta Pettiren disko
berrixak kalian, Gaztelupeko Hotsaken eskutik

Non Demondre taldiaren CD interaktiboaren azala

Petti abeslarixak disko berrixa atera dau
Gaztelupeko Hotsak disketxearekin
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Kultura

Pello Zabala Arantzazuko fraile eta
eguraldi gizon ezagunak, his torian
zehar eguraldiaren iragarpenean izan
diren aurrerapenen inguruan  ko katu
zuen hitzaldia. Peioren esanetan, azken
mende honen azken 4-5 hamar kadetan
egin da aurrerapenik handiena eta
ordurartekoa, zela edo hala egindako
iragarpenek osatzen dutela adierazi
zuen. Garapen handi honen arrazoirik
garrantzitsuena, komunikazio alorrean
izandako aurrerapena dela azpimarratu
zuen.   

Sapatu honetan KORRIKA JAIXA:
Kuadrilen Arteko Olinpiadak,

Herri Bazkarixa, Heriz Magua..... 
Iritsi da KORRIKAren 12. Ediziñua

eta Soraluze guztiz murgilduta dago
herriko taldien artian prestatu dan
egitarau zabalaren barruan. Nahiz eta
ekitaldixak egun askotan egin, sapatua
izango da egunik garrantzitsu eta haun -
dixena. Kuadrilen Arteko Olin piadak,
Bertso Antzerkixa, Bertso Triki Poteua,
Herri Bazkarixa, Orixoko Ber tso larixak,
Heriz Magua, Buruhaundixak, Dantza
Taldian Saiua eta eguna boro biltzeko
Gaztetxian egingo dan kon tzertua.

Domekan berriz Abesbatzaren
kontzertua eguardixan, atsaldian Mus
Truk eta Tute txapelketia ( izena emo -
teko domekan bertan plazan ) eta gabian
Txuma Murugarren Gaztelupian. Arra -
kastia herrittarren partehartzian dago,
hortaz, zeuk daukazu azken hitza eus kal   -
zale, animatu eta besterik ez bada etorri
gozatu begira !

Astelehenian KORRIKA 19:15etan
Soraluzen

Astelehenian pasauko da KORRIKA
Soraluzetik, 19:15 aldian ailegauko da
Maltzara eta handik Osintxura bitartian,
Soraluzeko taldiak eukiko dabe testigua

eruateko arduria. Animatu eta egin
antxitxika KORRIKAren alde. Datorren
domekan Baionara autobus bi.

Gasteizen hasi eta bi astetan zihar
Euskal Herri danian pasau eta gero,
Baionan izango dau amaieria aurtengo
KORRIKAK. Egun guztiko jaixa dago
antolatuta Baionan egun horretarako eta
Soraluzetik 2 autobus jarriko dira juatia
nahi daben danak aukeria izan deixen.
500pezeta bakarrik izango da bidaiaren
preziua eta egun bikain bat pasatzeko
aukeria izango da bertan ( 19:00etan
buelta ). Izena emoteko, tabernetan jarri   -
ko dira orrixak. 

KORRIKA

Hil honen 16an
Uda lak eta Pil

Pile anek Bai Euskarari
planaren inguruko hitzar -
mena sinatu zeben. Hi -
tzar menak, herrixan Bai
Euskarari plan estra -
tegikua aurrera eruateko
biharrezko diran tekni -
karixak kontra tatzeko
aukera aitortzen dotsa Pil
Pileani eta Udalak har -
tzen dau bere gain kostu
guztixaren finan tzi azi -
ñua. Dago eneko au ke -
ratu dira bi tekni karixak
eta Aitor Madrid eta Lo -
iola Madera dira bera -
uek. 

Teknikarixak aukeratu
ostian, plan estra te gi ku a -
ren jarrai pena egingo

daben Jarraipen Batzor -
dia osatzia zan hurrengo
pausua eta halaxe egin
da. Hil honen 26an el -
kartu ziran Udaletxian
batzor de honetako par -
taidiak; Alberto Sudupe
(alkatia) eta Ezozi Larra -
ña ga (euskara batzor -
deburu ohia) Udaleko
ordezkari moduan, Unai
Larreategi (Euskal Herri -
an Euskaraz) eta Egoitz

Unamuno (Pil Pilean)
E u s k a l g i n t z a k o
ordezkari moduan, Olatz
Oregi (Abesbatza) gizar -
te eragilien ordezkari
moduan eta Mikel
Leunda (Udaleko Eus -
kara Teknikarixa) Zuzen -
dari Tekniko lanetan,
Euskadiko Kutxako Zu -
zen daria izan zen azaldu
ezin izan zuen kide
bakarra.

Bai Euskarari: Hitzarmena Pil
Pilean eta Udalaren artian

Pello Zabalaren
hitzaldi
interesgarria

EGOITZ UNAMUNO

Etxaburueta 2
Tfnoa 943 75 20 55
20590 Soraluze

Vidal frutadenda
Zure 

frutadenda

Iñaki
Iñarra 

Harategi eta
Urdategia

Kalebarren 29
Tfnoa 943 75 12 49

Soraluze

badator



Udal kontu
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Hirigintza,Lan eta Zerbitzu Batzorde
Informatzailearen proposamenez:

1. Atxuriko oinezkoen zubia txukuntzeko
“Pinturas José Pérez” en aurrekontua
onartzea , 196,400 pezetako zenbatekoz,
gehi BEZ
2. Soraluzeko udalerrian Deba ibaiaren
profilen planoak egiteko “Mugarri,
S.L.”ren aurrekontua onartzea 225,000
pezatako zenbatekoz gehi BEZ.
3. Santa Ana kalean argi berriak jartzeko
“Electricidad Lau C.B”ren aurrekontua
onartzea 615,194  pezatako zenbatekoz

gehi BEZ 
4. Udal biltegi berriaren instalazio
elektrikoa egiteko “Electricidad Lau
C.B”ren aurrekontua onartzea 435,464
pezatako zenbatekoz gehi BEZ 
5. San Andres auzoko aire bidezko
argindar-linea aldatu eta “Industrias
Lete”ko argindar-hartune zaharra kendu
edota desmuntatzeko “Iberdrola” ren
aurrekontua onartzea 406,326 pezetako
zenbatekoz, BEZ barne.
Euskera Batzorde Informatzailearen
proposamenez

1. 10,000 pezeta ordaintzea Nerea Uzin,
Ohiana Garitano, Ainhitze Etxeberria,
Enara Gallastegi eta Aiora Elizburu-ri
“Plan, Plin, Plan”en begirale aritzeagatik.
2. Soraluze B.I.ri 30,000 pezeta
ordaintzea, Asisko Urmenetaren
hitzaldiaren kostuari aurre egiteko .
3. AEKri 100,000 pezeta ordaintzea,
“Korrika 12”rako dirulaguntza gisa.
Gizarte Ongizate Sailerako inprimagailua
erosteko “Electronica Cruz” en 26,831
pezetako aurrekontua onartzea.

Martoxaren egindako 12an egindako ohiko saioan

Euskera Batzorde Informatzailaren
proposamenez, 50.000 pezeta orda -

intzea Mikel Leunda Senperena  Jn.ri
“Plan, Plin, Plan” egitasmoaren gastuei
aurre egiteko.

Hiri eta Landa ingurugunean, telefono
mugikorrentzat antenak jartzeko hiri -
gintza alorreko araudi orokorrari buruzko
informazioa eskatuz, Miguel Martinez
Jn.k “Xfera Moviles S.A” ren izenean

izenpetutako idazkia “ Ekain ” Lege
Aholkularitzak gai honetaz egin eta
Udalak bere egiten duen txostenaren
fotokopia  bidaltzea erabikitzen delarik.

Otsailaren 26an egindako ohiko saioan

Redouan Amiyar Jn.k aurkeztutako
instantzia, Santa Ana Kaleko 13-behea
zenbakian arrain salmentarako denda
berriz irekitzeko udal baimena eskatuz;

eskatutako onartzea erabikitzen da.
“Korrika Batzordea”ren izenean eta
ordez, Iñaki Alberdi sintatutako idatzia,
Korrika 12.ren edizioa dela eta, udalerri

honetan antolatu dituzten ekitaldiak
burutu ahal izateko, Udalaren laguntza
eskatuz. Eskatutako guztia ontzat ematea
erabiktzen da.

Udal Batzarrak aho batez erabakitzen
du, Francisco Javier Ibarrondo Mar -

tinez –Iturralde Jn.k idatzitako “Arane
Udal kiroldegiaren zaharberritze Pro -
iek tua” ren fasea onartzea, 44.844.726
pezetako kontratu bidezko burutze aurre -
kontuaz.
Talde eratzaile bat sortuko da, talde
politiko bakoitzeko partaide batez osatuz.
Lehenego fasean piszina itxiko da eta ur
bereko dutxak kenduko dira.
Gauzatze epea lau hilabetekoa izango da
eta premiazkotasun izaeraz tramitatuko
da.

Martxoaren 19an egindako ohiko saioan

Martxoaren 19an egindako ez ohiko saioan

EDU POMBAR 

Gosarixak eta pintxo 
goxo goxuak !!

Goizeko 6:30-etatik 
aurrera zabalik!!

Errabal kalea, 15 Tfnoa 943 75 18 34

Ventanas

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

* Leihoak, manparak

Mendiola Poligonoa 10
20590 Soraluze 73 Posta Kutxatila
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Gure sorgina

1994. urtian  100.000 biztanleko
88,5 ek bularreko kantzerra
zeuken. Gaixotasun hau gainera

andarzkuen artian heriotza eraitxen
dabena da, 1997. urtian 100.000
biztanleko 27,34 hil zirelarik.erk
eragiten duen ez dakiunez oso
importantia da bizkor topatzia edo
konturatzia hau daukaula. Gaixotasun
hau emoteko arrazoiak ez ezagutu arren
badakiu hau agertzeko arriskutsuak
dian faktore batzuk badarela. Faktore
hauek gaixotasuna eukitzeko posi -
bilidadiak haunditzen ditxue baina ez
dia eragile zuzenak, hau da, ez dabe
berak gaixotasuna sortzen.

Faktorerik garrantzitsuena andrazkua
izatia da gizonezkuetan ez dalako ixa
emoten. Gero edade kontuan sartu bihar
gara betiko moduan, zenbat eta
nausixao orduan da aukera gehixao.
Beste faktorietako bat genetikua edo
familiarra dala esan leike, honenbestez
familixan hau euki dabenen bat baldin
badao, ba posibilitatiak igoko dia.
Umeak 30 urte baino beranduago euki,
umerik izan ez dabenak eta umieri
bularrik emon ez dotsunak aukera
gehixao ditxue, reglia edade gitxikin
hasi edo menopausia edade nausixakin

hasi jakuenekin batera. Emoten dau
janari aldetik be grasa kontsumuak...
eragina badaukala.

Emoten ditsuan sin -
tomarik nor malenak
kos kortsoa, minak eta
pezoitik likidua bo ta -
tzia izabgo zian baina
ez dao zertan alperrik
arduratu normala ez
dan sen tsazino bat
dauan bakoitzian bula -
rretan. Aipa tzekua da
emaku mezko danak
autoexploraketa ein
biharko leukiela, re -
glia euki ostian edo
menopausia euki es -
kero edo pasauta izan
eskero hilero hilero.
50 urtetik au rrera eus -
kal komu nitate au to -
 nomoko pro   gra mak
noizian behin andraz -
kueri in bi  tazi nua emo -
ten da ben bako itzian
eitxia komenigarrixa
da.

Bestalde sail honetatik
esatia esan biharrian
gare oso importantia
dala halako gaixo ta -
suna daukan pertsona

batek bere familixa, lagun... en apoilua
izatia eta baztertuta ez sentitzia.
Honenbestez badakizue zer ein! Holako
gaixuetan oso importantia da psi -
kologikamente zela daren ikustia eta
animatzia.

Informazio gehixau nahi izan eskero:
http://www.noah-health.org/

BULARREKO 
minbizia

Bizi garen gizartean sarri
emoten dan gaixotasuna dou
bularreko kantzerra eta hori hola
dala probatzeko ez dao azken
urtietako datuak ikustia besterik. 

OIER OREGI

Bularreko minbizia
andrazkuetan heriotz
gehixen sortzen
ditsuan gaixotasuna
dugu

Autoexplorazinua da
prebentziorik honena 

Mamografia oso bide eraginkorra da minbizi mota
honen diagnostiko zuzena egiteko 

Maider Lopez
Podologoa

Arragueta kalea, 
2 bis C behea

20600 EIBAR
Tlfnoa: 943 82 04 88

65. kolejiatu zenbakiaJatetxea
Ezoziko bidea, 16

20590 Soraluze
Tfnoa 943 75 11 90
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Sukaldaritza

Soraluzeko txorixak 

“Brazo jitano”

Negu-txirta

Osagaiak: 

150 gr Azukrea
125 gr Hirina

5 arrautza

“Brazo jitano”aren barrukoa
Krema pastelera
Albarikokezko mermelada
Moka
Frambuesazko mermelada eta
nata nahastua

Adornoa
Azukre birrindua
Nata montatua eta intxaur batzuk

Zela egin:
Lehenengozarraultzearen gorrin -
goa eta zuringoa banatu bi
katilutara.
Arraultzearen gorringoa ondo
era  gin eta hau igota dagonian
azukria gehittu, eragiten jarrai -
ttuz, gero zuringua egoste-
puntuan ipini, eta orduan zurin -
gua eta gorringua batu egingo
dittugu irina gehittuta eta naha stu
egingo dittugu.
Labeko bandeja batian papel fin
bat ipiniko dogu eta hona len
egin dogun pastia botata, labian
sartuko dogu 175º tara. Hau
eginda dagonian, hozten laga,
barruan nahi douna sartu eta
biribildu.

Moko fin luzekoa, hanka gorrizkak, gorputz marroi eta
zuriduna. Gurean neguan bakarrik azaltzen da. Eta

kumeak Frantziatik gora egiten ditu. Neguko larre, otatza,
txilardietan ikusteko aukera izango dugu. Zelai inguruetan hara
eta hona maiz ibiltzen da, hazi, zizare eta beste makina bat
intsektu desberdin jaten. Zingira ertzetan ere bizitzea gustokoa
du. Txitxiaren kantua lurretik edo adar artetik irtetzen dela
entzun ahalko da beti.  

AITOR MADRID
“Eibarko Hegaztiak” Asier Aranberri

Izen zientifikoa ANTHUS  PRATENSIS
Euskarazko beste diturak Paseko txitxita, 

neguko txitxita
Luzeera 13 - 15 zm

Zabalera 25 zm
Pisua 17 - 21 gr                            

Hormatzulotik begira

UGAITZ CATALAN
EGUZKINE ALDAZABAL

Ar men di jate txera hurbildu gara, eta bertan Xabi
aurki ttu do gu bere se mi  akin eta errezeta goxo-goxo
hau eman dos ku. 

Juan Mari
Arraindegia

Eguneroko arraina eta konjelatuak
Merkatu Plaza
20590 Soraluze

Tfnoa 943 75 24 40
Partikularra 943 74 03 69
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Kontu zaharrak 

Erretratua

Ikastolan
1.973. urtian
Argazki hau 1.973. urtean

atera zeben ikas tolako
andereñuak. Eta normala dan
moduan, bertan ikusi lei -
kezen ain gerutxuak, klasiak
hasteko irrikitan zeren. 

Ho nek dira euren izenak:
Goixan: Xabier Alberdi,
Ainhoa Alberdi, Arantzazu
Akizu, Iratxe Benito, Aitor
Fernandez, Mikel Arrillaga,
Kristina Fulgencio, Esther

Arribas, Isabel Gil, Jokin Oregi, Esther Garitano, Beronika Galarraga, Arantxi Peñalba eta Nere Orbea.
Erdixan ezkerretik hasitta: Susana, Mireia Gabilondo, Iñigo Bolunburu, Joxi Txurruka, Xabier Retolaza, Asun Aranda, Iñaki
Oregi, Belen Villabuena, Mireia, Lete, Nerea Areitiaurtena, Ane Ansola eta Roberto Mendizabal.
Makurtuta ezkerretik eskumara: Oskar Gallastegi, Asier Elizburu, Maria Pilar Arzuaga, Pedro Jose Castellon, Xabi Alberdi.

Ba doa Pil-Pilean ere denboran aurrera eta hasi zen hunetik
hona zenbait aldaketa nabarmentzen  dira.Bertan lan egiten

dugunon artean aldaketa hauek positibotzat jotzen ditugu eta
espero dugu zuen gustokoak ere izan go direla. Orain ira kurtzen
hari zaren txoko berri hontan herri hontako  his toria apur bat
ika siko dugu, (Ez bel durtu ikas leak,apur bat besterik ez baita
izango ale bako itzean) nire ustetan denok bait  gaude horren
faltan.
Aspikaldeko ar gaz  kiari erre paratu ez kero oso nabar men egiten
dira herri honek denbo ran zehar izan dituen alda ketak, gehien
nabar men tzen dena bariantea oraindik egiteke zegoela izan
daiteke eta bertan aurkitzen den frontoiaren falta ere somatzen
da, nahiz eta oraindik pareta bat ikus daitekeen.Polikiroldegia
ere ez da aurkitzen eta horren tokian lan toki handi bat ikus
dezakegu, honen aurrean Erregetxea ere ikus daiteke orain beti
ere ko txez josita ikus ten delarik.
Ikus dezakezunez badago zer erakutsi eta ikasi txoko ho ni
esker,denon gus tokoa izango de lakoan eta Ramiro Larra ñagari

bere liburuko argazki eta edukiak  era biltzea eskertuaz hu rrengo
alerarte agurtu egingo naiz. TXAKARRA

IRATXE BENITOK lagatako aragazkixa

Hormatzulotik begira

JABIER ALBERDI

Errebal kalea 24
Tfnoa 943 75 19 32 
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TAURUS apirilaren 22tik maia tzaren 21era
Udaberrixa datorrela  eta figuria pixkat
zaintzeko ordua heldu dala diñue
ingurukuak, baina zure lagun kuttunari zure
figuria gustatzen jako. Pil-eguna: 13

LIBRA irailaren 23tik urriaren 22ra
Harreman estua izatia danekin ezinezkua da,
baina batekin, jakina posible dala. Orduan 
zeren zai zare? Esaixozu zure begiko horri,
pare bat gauza eder. 
Pil-eguna: 26

SAGITARIUS azaroaren 23tik aben duaren
21era
Bizitzan gorabehera asko darela argi eduki
ezkero, ez litzake arazorik egongo. Gauzia,
ulertzia da. Pil-eguna: 20

CAPRICORNIUS abenduaren 22tik urtar.
20ra
Korrika datorrela eta hor daukazu aukeria
txipa aldatzeko. Korrika egitten sabel aldia
uniformatuko dozu... 
Pil-eguna: 22

PISCIS otsailaren 21etik mar txoaren 20ra
Zeure denboria ondo aprobetxau, zeuria dala
uste badozu be, benetan  hola al da?
Pil-eguna: 12

ACUARIUS urtarrilaren 20tik otsailaren 20ra
Ura biharrezkua dala bizitzeko, gauza jakina
da, baina igeri egitteko ere balio dau. Ondo
egongo litzake largo batzuk egittia egunero,
ezta? Piszinia itxi dabe eta ezin igeri egin
ordia.
Pil-eguna: 11

GEMINIS maiatzaren 22tik ekai naren 21era
Kirola egittia ondo dago baina neurrixan,
zuri halata be, neurrixak hartzia ez jatzu
gustatzen.  Pil-eguna: 25

Ygarten Ygartendotela
Horoskopua

Ibilixan ibilixan bertso eskolia ARIESmartxoaren 21etik apiri laren 21era
Azken boladan ez zabiz oso fin maitasun
kontutan, zeu zaran petsonaje fin eta leiala
izanda... ulertezina ezta? Aldaketa garaixak
datoz. 
Pil-eguna: 20

CANCER ekainaren 22tik uztai laren 22ra
Osasun arazuak pasau ostian, dana ondo
doiala uste badozu... zuzen zare dana
okerrago juan leike eta. Pil-eguna: 1

LEO uztailaren 23tik abuztuaren 22ra
Taurus moduko pertsonajiekin argi ibili, ez
pentsa zure bizitzako gizasemia-emakumia
danik, inguruan ibiliko jatzu bat eta. 
Pil-eguna: 28

VIRGO abuztuaren 23tik irailaren 22ra
Bestiekin ondo konpontzen zarala uste
dozu... gixajua / koittaua.Ustia erdixa ustel,
halata be saiatu motel, saiatu!  
Pil-eguna: 17

ESKORPIO urriaren 23tik azaro aren 22ra
Azken aldi honetan, hainbat gertaera dirala
eta, bizitza ez dala gogorra konturatzen
hasitta zare. Ongi etorri mundu errealera! 
Pil-eguna: 9

Bertso Eskolako ikasliak San Andresen egindako bazkarixan ostian.

KORRIKA 12
Egitarauaren barruan

" Kaixo, Basarri Zaharra ! "

Hormatzulotik begira

Bertso saiua eta "Kaixo, Basa -
rri Zaharra !" izeneko bertso
antzerkixa eskeiniko di ttue,

Ibilixan Ibilixan bertso eskolako ikas -
liak martxuaren  31an.
Korrika datorrela eta, herrixan pre -
parau dan egitarauaren barruan, txi -
kixen eta erdikuen taldiak saiua eta
nagusixen taldiak bertso antzerkixa

eskeiniko dittuzte Elizpian, eguerdiko
13:00ian. Attitta (Eneko B.), Kale -
kumia (Inaxio E.), Basarriko Neskia
(Ikerne), Ama (Markel A.), Arratoia
(Unai S.), Txarrixa (Iñaki A.), Kara -
kola (Maite K.)eta Baria (Jone E.)
izango dira protagonistak. Hona
hemen 3. Agerraldiko 3 kopla honek,
aurrekari modura: 

Doinua: Hona bildots eztia.
Aitor  Aitona                                                Idoia                 

Ikuilua ez dogu               Ximor usain pixka bat                        Aitor, hartu galdara
oso leku guaya !            nahiz izan onduan                            kontuak lagata
Hau da zikinkeixia          gauza sanuagorik                             ta usaiñarekin trankil,
ze, kaka usaiña !            ez dago munduan !                         ohittuko zara-ta !

Eneko Beretxinaga  15 urte
Gaia: Korrika Soraluzen

Korrika dala eta bertso batzuk be
idatzi dittue bereziki, hona hemen
Eneko Beretxinagak idatzitakua.

Korrika iritsiko da,
laister baten onera.
Dan danok urten zaittie
anttittika eittera.
oztopoz beteta dago,
aspaldian euskera.
ea ba ! guztiok urten,
traba horrek kentzera. 

Ezozi Auzoa, 11
20590 Soraluze

Tfnoa 943 75 10 02

Sukaldaritza tradizionalaSukaldaritza tradizionala



Hormatzulotik begira

2133.alea, 2001eko matxoa pilpilean@euskalnet.net

Lehiaketia

Apirileko agendia

Nun dago argazkixan ikusi
leiken itturri hau?

Bi  lagunendako afari mun dial bat 
irabazi zeinke.

DEITTU BIZKOR BIZKOR
943 75 13 04 

Aurreko aleko irabazlia: Margarita Oruesagasti
Erantzuna: San Roke Ermittako kanpantorria.

MENDI TALDIAREN IRTEERAK

Apirilaren 8a (domekia)Apirilaren 8a (domekia)

Arkaitz Arantzazu Urbia

Apirilaren 29a (domekia)Apirilaren 29a (domekia)

GORBEA ARABATIK EGUN OSORAKO

MUNDU BAT EUSKARARAMUNDU BAT EUSKARARA
BILDUBILDU

12. KORRIKA 12. KORRIKA 

Martxuaren 31an (sapatuan)

10:30etan KUADRILEN ARTEKO OLIN -
PIADAK
11:00etan Umiendako buruhaundixak
13:30etan TRIKI BERTSO POTEUA
15:00etan HERRI BAZKARIXA
(Orioko 5 bertsolari, trikitilarixak....)
18:00etan Soraluzeko dantza taldiaren sai -
ua (Plaza Barrixan)
18:30etan Umiendako buruhaundixak.
19:00etan KUADRILEN ARTEKO OLIN -

PIADEN FINALA
20:00etan PELOTA PARTIDUAK FRON -
TOIAN.
22:30etan KONTZERTUA GAZ TE TXI AN

Apirilaren 1ian (domekanApirilaren 1ian (domekan)

11:00etan Umiendako Jolasak (Beti Prest,
Ludoteka).
12:30etan Hankapaluak.
13:00etan Buruhaundixak.
13:00etan Ezoziko Ama Abesbatzaren
saiua.
13:30etan Trikitilarixak kalez kale.
17:30etan MUS, TUTE eta TRUK
TXAPELKETIA. GAZTIAK ZARREN
KONTRA.
21:30etan KONTZERTUA GAZ -
TELUPIAN.

Apirilaren 2xan KorrikaApirilaren 2xan Korrika

17:30etan KORRIKA psauko da herrittik.

Apirilaren 4an (eguaztenian)Apirilaren 4an (eguaztenian)

Soraluzeko Musika Eskolaren kontzertua.

Apirilaren 8xan (domekan)Apirilaren 8xan (domekan)

Autobusa Baionara (han amaitzen da
KORRIKA).
Zehaztu barik dare zein egunetan: Futbol
partidua, hitzaldixa, 4 fil laburren
emanaldixa, ipuin kontalarixa, diaporama
emanaldixa, bertso eskoliaren antzerkixa.

Olinpiadetan eta herri bazkarixan izena
emoteko orrixak, tabernetan jarriko dira.
Animo eta emon izena jarrttakuan. 

HITZALDI SORTAKHITZALDI SORTAK
Soraluzeko EPAko zentruanSoraluzeko EPAko zentruan

Apirilaren 5xan (eguaztena)Apirilaren 5xan (eguaztena)

Aseguroak konpensatzeko partzuergoa
Hizlaria: Iker Marcos, abokatua

Apirilaren 5xan (eguaztena)Apirilaren 5xan (eguaztena)

Elikaduraren garrantzia zenbait
gaixotasuni aurre egiteko
ELIKERA dietetika eta elikadura



22 33.alea, 2001eko matxoapilpilean@euskalnet.net

telefonoak

Esther Rubio Salguero
2.001-04-13 24urte
Zorionak neska!!!Zorionak neska!!!
Zure kuadrilaren partez muxu haundi bat
eta ea urte honetan “kobertura” aurkitzen
duzun (Buscando red, Buscando red….)
Bisca BarÇa eta zu!

Ixone Iñarra
2.001 - 3 - 20
Zorionak potxola!!!Zorionak potxola!!!
Ondo pasau zure egunian eta goxoki asko
jan. Etxekuak.

Guruzne Ariznabarreta
∞ urte 2.001 - 3 - 30
Zorionak eta urte askotarako!!!Zorionak eta urte askotarako!!!
Gure amama martxosiari bihotz-bihotzez
Jubilaziñua laster dator baina ez urdurittu.
Pil Pileaneko erredakzioko danen partez. 

Zorionak !!Zorionak !!

Hemen dozu aukeria zure lagun,
senide edo maitalia zoriontzeko. 
Pil Pileanera deitu  943 75 13 04
eta eman datuak. 

??

Ane eta Ainara Osoro
01 - 03 - 20  eta  01 - 04 - 07 
Zorionak bikote eta urte askotarakoZorionak bikote eta urte askotarako
!!!!!!
Guraso eta etxekuen partez.

Sabin Mendizabal
22 urte 2.001 - 4 - 11
Zorionak mutikote!!!Zorionak mutikote!!!
Jende txarra garala pentsatzen gare.
Noiztik ez zara etorri, gutxienez bisitan?
ez daukau hainbeste gose zu jateko eta
etorri bildurrik bare.
Pil Pileaneko danon partez. 

Oihana Mendizabal Gorostidi
21 urte 2.001 - 4 - 8
Zorionak eta muxu handi bat!!!Zorionak eta muxu handi bat!!!
Zure guraso eta familixa guztiak. 

Iker Tardio Gorostidi
17 urte 2.001 - 4 - 30
Zorionak eta muxu handi bat!!!Zorionak eta muxu handi bat!!!
Zure familixa guztiak eta batez ere anaia
Xabier, Gorka eta lehengusina Oihanak

zorionak!!!

Miren Blanco Mendizabal
Jon urdangarin Larreategi

Cecilio Arzelluz Epelde

jaixotakuak hildakuak

Apirila 23a      Apirila 8a     

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 (ume entzat euskeraz) eta
12:30tan (elebiduna)

iletargixan gorabeherak

mezen ordutegixa

Apirila 7a      Apirila 15a   

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

Oharra

Hormatzulotik begira

autobusak
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.             



Euskal poletagileen txokoaEuskal poletagileen txokoa
GRAZIAK ERRENKAGRAZIAK ERRENKA

Eskerrik asko Eskerrik asko 
eman behar dizut eman behar dizut 
neure Herria neure Herria 
neure Euskal neure Euskal 
Herria Herria 
bihotzekoa, bihotzekoa, 
neure ahalegin guztien neure ahalegin guztien 
pagutan,pagutan,
( hainbeste neke, izerdi,( hainbeste neke, izerdi,
buru-hauste,buru-hauste,
buruko-min, buruko-min, 
errierta, errierta, 
desasosegu )desasosegu )
errendatu didazun errendatu didazun 
sari honen sari honen 
preziatuagatik, preziatuagatik, 
ipur-zuloa izorratzen didaten ipur-zuloa izorratzen didaten 
hemorroide hemorroide 
polit hauengatik. polit hauengatik. 

Gabriel ArestiGabriel Aresti
“Azken harria”“Azken harria”

Holako karteltxuak jarritta, 

Korrika Batzordiak eskerrak emon

nahi dotsez, laguntza emon daben

Soraluzeko denda eta lantegixeri.

Eskerrikasko benetan.



Disko guzti hauek Gaztelupe tabernan dituzu salgai 

Ezoziko Ama Abesbatza
Plaentxiako txokuak 

alaitzen dittuzten txori kantariak
Musikaz goxatzeko...
Lagun-arte momentu jatorrazkuak  izateko...
Beste herri batzuk ezagutzeko...
Koruan aukera paregabia daukazu.

Animatu eta partehartu koruan

zeure ahotsa be entzun dein!!  


