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HERRIKO LANAK IRUDITANHERRIKO LANAK IRUDITAN

Trena Soraluzetik
pasatzeko planak martxan

Trena Soraluzetik
pasatzeko planak martxan

Mutrikutik Eskoriatzara joango den trena martxan
jartzeko aukera aztertzen dihardu Jaurlaritzak



Tornileria-estanpazioa
eta

extruzioa hotzean

GOL, S.A. Industriak
Sagar Erreka, 19 45 PK

20590 Soraluze

Tfnoa. 943 75 21 00 / http:www.gol.es

Natur eta osasun zientzien Batxilergoa

Giza eta gizarte zientzien batxilergoa 

Teknologi batxilergoa 

* 600 ikasle inguru beraien etorkizuna jorratzen
* 45 ikasgairen eskaintza. 
Ikasle bakoitzak bere bidea aukera dezan

* Azpiegitura teknologiko aurreratuena.
Etorkizunerako prestakuntza ziurtatuz

* ISO 9002 kalitate ziurtagiria
Prozedura garden eta kontrolatuak

* 80 lizentziatu, ingeniari eta diplomatu
Unibertsitate eta goi mailako zikloetarako prestakuntza zuzena

- Zientifiko tekniko aukera     - Osasun aukera

- Gizarte zientzien aukera      - Humanitate aukera

Batxilergoetako Hezkuntza Eskaintza

Elgoibarko institutoa
2.001/02 IKASTURTEA

Batxilergorako aurrematrikula epea: 
maiatzaren 2tik 11ra

Tel: 943-748019
Fax:943-748230

e-mail: bulegoa@elgoibar.hezitek.net
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Iritzia

Bada denbora dexente zera entzun nuenetik, “gaur
beste erreztasun, ez du sekula izan gazteriak bere

bizimodua aurrera etaratzeko “, baina ordutik hona ikusi
dudan gauza bakarra zera izan da, gazteon
eskubidebideon zapalkuntza (etxebizitzen prezioak
zeruetara, gazteon lan kontratuen eskaste geldiezina...).
Eta paradojikoena zera da, gazteak gaur egungo sistema
honen barruan pribilegiatu batzuk gerala pentsatzen
dugula. Begira, sistema honen barruan pribilegiatu
batzuk garela pentsatzen dugula. Bagira, sistema honek
nahi edo ez nahi gurasoen etxean bizitzera behartzen
gaitu, honek gure hileroko gastuak gure bizioetara
murriztea ekarri du, bizio hauei aurre egiteko nahiko eta
sobran ditugularik hilero gure patrikara sartzen ditugun
hogei mila duro eskasak. Bai, bai, azken finean bost
izarretako hotelean bezala bizi gara gurasoen etxean.
Eta honen aurrean gazteok zer ? Ba, ezerrez. Sistema
kapitalistari toka dakiookeen gazteri onena tokatu zaio,
berekoia eta konformista. Tristea da kalera irten eta
gazteria ETT-ak defenditzen aurkitzea, “normala dok
etxiak karutzia, konstruktoriak nunbaittetik jan bihar jok
eta !” bezelako esaldiak entzutea edo soldata igo diotela
eta bi urte dauzkan kotxe “zaharra” saldu eta berri bat
erosten duenaren harrokeriak jasatea.
Pena ematen dit baina onartu beharra daukat gaur
egungo gazteak, ume izateari utzi ez diogun sasigazte
batzuk besterik ez garela. Umetako inuzentzia ez dugu
oraindik gainetik kendu eta ez dugu kenduko gainera.
Pena ematen dit, triste nago horrelakoa izateagatik, eta
erruki naiz gure ondorengoengatik, utziko diegun
gizartea ikusiz.
Baina ojo! Ez pentsa gizarte eredu hau gazteok sortu
dugunik gero ! Guk sinatu al ditugu gu jasaten ari garen
zabor-kontratu hauek baimentzen dituzten legeak ? Gu
al gara ba, etxebizitza bat erosi ahal izateko gure bizi
osoa hipotekatu behar izatearen errudun ? Edo alkilerrak
hain garesti egotearen errudun gu al gara ? Eta zer esan
Soraluzen (bizitzeko moduan egon ala ez) hutsik dauden
330 etxeen jabeei ? Eta horiek hor egotearen erru
haundia duen udaletxeari ?
Gaztea naiz eta heldua izatea ere nahi dut, baina aurretik
helduoi hainbeste aldiz entzundako “gizarte eredu
demokratiko eta solidario” hau zertan oinarritzen den
jakin nahiko nuke, zeren gazteongan lortu duzuena
behintzat, argi ikusten da. Gazteria huts bat, balorerik ez
duen gazteria bat (ez on eta ez txar). Garai bateko
umeak hazi dituzue baina ez hezi ! Nahiz eta egia esan,
batzuren heziketa baino nahiago izan ezer ez jasotzea !
Eta guzti honekin ez dut gazteon jarrera justifikatzen,
baina gazteria independizaturik eta duintasunez gaur
egun nahita ere ezin da bizi ! Eta hau ez dagure errua !!!
Baina honi aurre egin behar diogu, nahiz eta ikusten
dugun zoritxarrez nola isiltzen dituzten gizarte  eredu
honen aurka atxa ohi izan diren ahotsak (goraintziak
Garazi eta konpainia !!)
P.D: Ama trankil ni be zoragarri bizi naiz etxian !!!

Ze ondo
bizi garen
etxean !
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34.
alea

Editoriala gustoz irakurri deizuen, pentsatu dogu, betiko moduan ezer ez
esatekotan eta eguraldixari buruz berba egittia baino, onena, txoko hau

ironiaren, eta errealitatearen interpretazio erotiko-erakargarri baten aterpe
bihurtzia. Ondo ezta ?. Ezer erakutsi barik dana irakatsi nahi dogu.   
Korrika juan da eta oin hauteskundiak datoz. Ba sentitzen dogu, baina ez
dogu nahi politikaz berba egitterik. Bueno bai, nahi dogu baina ito barik.
“Ze partidutakuak ete dira honek Pil Pilekuok....? ”. Galdetuko dotsa jente

askok bere buruari (eta lagunari). Ba danetik dago baina egixa esateko,
danok berdin pentsatzen dogun sentsaziñua eukitzen dogu askotan. Eta hori
ez da danok berdin pentsatzen dogulako, ez, baina zetako hasarretu. Gero
aiskiratzen lanak. 

Politikaz, gaur egun daukan esanahixan ulertuta  (irain, gizur, manipulazio,
borroka...), oso gutxi berba egitten dogu. Nahixago dogu gure politika egin
eta kitto. 

Eguraldi txarra dago eta taberna zuluan ezpada be, gozatu. Pasatuko da.
Espero deigun.    
Telegrapak:
Txu, txuuuuu ! Estaziñora danok ! trena badator ! .STOP. Begiratu gora !
txerri bat hegaran !. STOP. No Coment. STOP.Tanborradian antolatzailiak
zahartu egin dira. STOP. Hainbeste afari... STOP. Bromak aparte. STOP.
Jentia bihar da. STOP. Bestela hori be guk antolatu biharko dogu. STOP. Ta
ez da plana. STOP. Ah, maiatzan 35ian hauteskundiak dira. STOP. Ez
ahaztu. STOP. Oso, oso, oso garrantzitsuak dira. STOP. Aste Santuan
tabernak ixtia ez da egon bape ondo. STOP. Ai, ai, aaai, mekatxis !. STOP.
Ta bezeruen eskubidak zer ?. STOP. Herri honetan ez dau inok egitten
kirolik, ala zer ?. STOP. Hil honetan kirolen orrixetan Xuban eta Txakarra
jartzeko egon gara. STOP. Mutilen dantza taldia sortu da. STOP. “Je, je, je,
JA,JA,JA,JA,JA...”. STOP. Ba, bai ! . STOP. Ta gainera jente super ona
apuntau da. STOP. Juatia nahi bozue. STOP. Domeka goizetan. 8:00etan
ensaiatzen dabe. STOP. Ezozi Bideko lokaletan. STOP. Datorren hilan
19,20 eta 26 xan, Sagardo Eguna, Euskal Jaixa eta Kantu Afarixa.
STOP.Koxkobillo ta titixetararte gare hainbeste jai antolatzen. STOP. Edo
parte hartu, edo bestela... STOP.Eizue nahi dozuena. STOP. Ondo bizi eta
izan onak. STOP. 



iritzia

4

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.
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Danborradako Komisioa
deseginda

Danborradako Komisioak bere dese -
gitearen berri eman nahi die soraluzetar
guztiei. Gure laguntza eta es ka in tzarekin
danborradan parte hartu duzuen guztioi
eskerrak ematen dizkizuegu. Asko
sentitzen dugularik agurtzen gara,

Danborradako Komisioa

Urrats Dantza Taldearen
Oharra 

Dantza taldian nesken taldian daguan
dantzari falta dala eta, dei egin nahi
dotsegu Soraluzeko neska eta
emakumeei dantza taldian parte
hartzeko. Animatzen dana etorri daila
Ezozi Bideko lokaletara ostiral
iluntzittan egiten dogun entsaiora.
Animatu eta etorri, dantza taldia danon

eskutan dago eta jente barrixa sartzen ez
bada, ba zaila izango da aurrera egittia.

Zure zai gare !!  

Gutunak

Pil bazkide zozketiaPil bazkide zozketia
Hil honetan
M-n ezten taldiaren CDa
Hil honetan
M-n ezten taldiaren CDa

Juan zan hileko zozketako (Non Demontre) irabazlia: Eneko GallastegiJuan zan hileko zozketako (Non Demontre) irabazlia: Eneko Gallastegi

Hil honetako irabazlia: Juan Carlos AstiazaranHil honetako irabazlia: Juan Carlos Astiazaran

Pil Pilean Kultur Elkarteko Bazkide
egin nahi baduzu !
Helarazi zure datuak (Izen abizenak, helbidea, herria,
herrialdea, telefonoa, helbide elektronikoa eta jaiotze
data) Udaletxe azpian Pil Pileanek duen buzoian botata
eta sartu urteko kuota (3.000 pezeta 16 urtetik
gorakoendako eta 1.500 pezeta 16 urtetik beherako eta
jubilatuendako) Euskadiko Kutxan edo Gipuzkoako
Kutxan Pil Pileanen izenean dauden kontu korronteetako
baten (kontuagatik galdetu eta arazorik gabe sartuko dute
dirua). Ez ahaztu dirua sartzen duzunean zure izen
abizenak ematea.
Eskerrikasko euskalzale ! Ondo izan.

Gaztelupeko Hotsak eta Pil Pilean elkarlanean



Zer irizten dotsazu?
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Zer iruditzen jatzu berriz ere herrixan
trena ipintzia?

Iratxe Legarizti
20 urte
ikaslia

Luisa Murgoitio 
73 urte 

etxekoandra

Oso ondo iruditzen jata, ez daukagunez
kotxerik ba oso ondo etorriko jaku. 

Len zeguana ez zeben kendu bihar, ze bestela
inkomunikauta genden, premiña haundixa
zeuan trena ipintzeko.

Mario Loscos 
40 urte 

komertziala

Len ez bazan errentagarrixa urten, orain
dauzen bariante, autopista eta bide guzti
hauek eukita ez dot uste errentagarrixa
urtengo danik. Trena berriz ipintzia soberan
daguala pentzatzen dot, gainera trenbidia
berriz itxiak kaltiak ekarriko littuzke.

Haritz Arizaga
10 urte 
ikaslea

Ekiotz Alustiza 
16 urte 
ikaslea

Neri ondo iruditzen jata trena ipintzia, ze beste
herrixetara irteteko oin ez dao aukera asko eta
trenak aukera hau emango loskuke. 

Ez dakit ze abantaila eukiko daben, baina
ondo iruditzen jata trena ipntzia, nahiz eta
jendiandako zaratiak kaltiak ekarri. Honek
transportiari ondo egitten dotsa. 

Nere ustez alde batetik ez da ona zarata asko
ateratzen dabelako, baina beste alde batetik
ondo ikusten dot, kotxiak baino
ekonomikuaua dalako eta gainera honek
baino gutxiau kutxatzen dau.

Ugaitz Catalan  
Eguzkine Aldazabal

Mari Fran Aizpuru 
58 urte 

Etxekoandra

DIN arauak jarraituz eta
zehaztasun handiz egindako torniluak

Industrialdea 20-21
50 Posta Kutxatila

Tfnoa 943 75 17 36 - 75 18 03
Faxa 943 75 22 95
20590 Soraluze

aras S.A.L.



Zer berri?  

San Andres 

Estazioko tunela 

Apirilaren 10ean, asteartea, EH
alderdi politikoak Greba Oro -
korrerako deialdia egin zuen Euskal
Herri osorako, “Brujabetza eta
Bakea” lema pean. Herrian bertan,
zenbait ekintza antolatu eta burutu
baziren ere, kartelen bitartez
inguruko hiri nagusietako
(soraluzetarren ka suan Eibarren)
ekintzetan parte hartzeko gonbitea
zabaldu zuten, eta han manifestaldia
eta bestelako al darrikapenak egin
ziren. Hala ere, Soraluzen bertan,
grebak ez zuen arrakasta haundirik
izan.
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Ezoziko parkea

Errekalde kalea
Hilaren bitik bostera bitartean, Gila
zubitik  Errekalde kalearen ama ieraraino
bidea itxita egon zen ibil gailuentzat
eguneko zenbait ordutan. Kalearen
mozketa Atxuri kaleko 15, 17 eta 19.
zenbakidun etxeak botatzeak era gin
zuen, zeharo zaharkituta baitze uden.
Hala ere, zehaztu gabe dago etxe horiek
zeuden lekuan zer egin.

EHk deitutako Greba
Orokorra

Soraluzeko 1.go
Binakako San Andres
Pelota Txapelketa

Herriko lanak

Ezoziko parkea egiteko proi ektuaren
lehen fasea amaitzear dago, aurretik
aipatutako Estazio kaleko tunela botatzean
kendutako lurra Ezoziko plaza ondora
jaurtitzen ari baitira, geroago aparkalekua
izango den tokira. Honela, plaza bera, parke
bat  egiteko erabili ahal izango da ( pro iek -
tuaren bigarren eta azken fasean egitekoa )
espero den lez. Era berean, Ezoziko baseliza
ere eraberrituko dute berandu baino lehen.

San Andres auzoan, frontoia egiteko
lanekin batera bolatokia ere egiten ari
dira, lehengo zaharra ordezkatzeko
asmotan. Horrez gain, frontoia bera ere
estali egingo dute hemendik gutxira.
Aipagarria da eraikuntza lanak amaitu
gabe egon arren, bertara hurbiltzen den
jendetza, eguraldi ona dagoenean batez
ere.

Estazioko tunela botatzeko lanak
aurreratu samar doaz dagoeneko. Jakin
ahal izan dugunez, tunela botatako tokia
garbitu eta Sacia, handik botatzeko
aprobetxatuko dute. Eskabadora eta
gainerako makinak bertatik egingo omen
dute lan.

SoraluzeSANTA ANA, 4 Telefonoa: 943 75 25 43

Eginberri
Okindegia

Herriko lagun talde batek 1.go
Binakako San Andres Pelota
Txapelketa antolatzeko ide ia izan du.
Pentsatu eta egin. Txapelketa
ekainean zehar jokatuko da eta
finalak berriz uztailean, San Andres
jaien barruan izango dira. Pelota
partidu denak San Andresko
frontoian jokatuko dira, zapatu eta
domeketan. Materiala eta sariak
erosteko, Udaleko kultura sailari
eskatu zaio dirulaguntza (48.000
pezeta) eta jasotzeko itxaropenez
daude antolatzaileak. Izena emateko
orriak taberna denetan jarriko dira
maiatzaren amaiera aldera. Egin
bikoteak eta animo, zeinek daki ..



Zer berri?  

“Consorcio de
compensación de
seguros” hitzaldia

Apirilaren 11n, Greba Orokorra
izan zen hurrengo egunean hain
zuzen ere, herriko epaitegiko eta
postetxeko atarietara arrautzak jaurti
zituzten  kolore hori eta gorrixkako
pinturez gain. Nahiz eta arrautzen
orbainak kenduta egon, oraindik ere
ekintzen arrastoak ageri dira. 

Apìrilaren 5ean, osteguna, Iker
Marcos abokatuak Consorcio de
compensación de seguros  izen -
burupean, hitzaldi bat eman zuen
HHIn (EPAn), kontsumoarekin erla -
zionaturiko gaur egungo hainbat
gaien erreflexio gisa. Hala ere,
aditzera eman dute gehiago egon
daitezkeela. 

Apirilaren 14an, Atxan   -
txa bo letan bataiatu zuten
Kai Aritz Loup Txomin
izena hartu duen mutikoa.
Kairen gura soak,
Alemania eta Bel gikarrak
izanda, herri alde ez ber -
dinak gogoan izan ditzan,
jarri diote jatorri
ezberdineko ize nez
osatutako izen luze hau.
Izena moduan ba taioa ere
ez ohikoa izan zen
(hemen goendako be hin -
tzat) eta oso polita.
12:30ak alderako Atxan   -
txaboleta aldera batu ziren
guraso, senide eta herrian
bertako eta kanpotik
etorritako lagun
mordoxka bat. Bataioari
hasiera emateko,poema

bat irakurri zen, jarraian
haritz landara bat sartu
zuten eta ondoren, amak
eta bere lagun batek,
umeari jarritako izenen
azalpen bat eman zuten.
Honen ostean, dantzari
batek agurra dantzatu eta
ber tso batzuk kantatu eta
gero, hamaiketako eder

bat egin eta Txurruka
jatetxera jo zuten baz -
karitara. Gauean, arrasa -
teko lagun batzuk Gazte -
txean eskeini zuten kon -
tzer tuarekin eman zioten
amaiera ospa kizunari (Kai
lo zela). Zorionak Kai ! 
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Ez ohiko bataioa  Atxantxaboletan 

“ Correos”-en eta
epaitegiaren
kontrako ekintzak

Kai  bere gurasoekin Atxantxaboletako bataioan

Apirilaren 15ean
Aberri Eguna
ospatu zen So -

raluzen, Euskal He rriko
beste leku ugaritan be zela,
EH al derdiak Udal -
biltzaren aldeko eki taldiak
antolatu zituen. Bertan
hainbat ekitaldi izan ziren,
hala nola, txa laparta saioa
( Sabin Men    dizabal eta
Alain Burunzaren eskutik
), agurra ( bi dantzarik
txis tularien doinupean
eske inia ), poesia ema -
naldia (  errezitatuta )…
Ho nekin batera,
komunikatu bat  irakurri
zen, EH-ren  asmoen berri
emateko, garrantzitsutzat

jo zuten hurrengo urtera
begira alderdi guztiek
festa ba tera ospatzea. 
Ekitaldi hauek Plaza
Barrixan izan ziren, eta
poesia saioa amaitu zene -

an salda eta txorizoa
dastatzeko aukera  izan
zuten bertara hurbil dutako
guztiek.

Aberri Eguna Soraluzen

Arianne   Unamuno 
Eguzkine   Aldazabal 
Enara   Agirre   eta 

Maria   Azkona

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

Videomatic
Gabolatz, 3-behea

Telefonoa: 943 75 24 87

Dantzariek agurra eskaini zuten 



Berezia
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Korrika 12 Soraluzen
Argazki albuma

1. Jende askok parte hartu zeban korrika eta 25 taldek eruan zeben lekukua. 2. Salmenta postuak be arrakasta haundixa izan zeban. 3.
Peio Zabalak eguraldixaren inguruko dudak argittu zittuan. 4. Bazkarittan 100 lagun inguru batu  ziran. 5. Korrika Txikik herrixari
buelta emon zotsan. 6. Dantza Taldiak saiua egin zeban Plazan. 8. Korrikarako antolatutako pelota partiduetako jokalarixak.

1 2

3

4
5

6
8



-Egizu zure erretratua, zelakua da
Goretti? 
Ba ez dakit!! lagun batzuk esaten doste
majia naizela eta beste batzuk berriz ez
doste ezebe esaten.
-Zaletasunak
Zaldi gainian ibiltzia,amamari lagun tzia,
lagunekin ibiltzia eta bertso eskolia. 
-Udaberria
Poza ekartzen dau mendixetara lora asko
darelako eta animali batzuei bizixa
ekartzen dotse.
-Lora mota bat 
Larrosia.
-Gustuko janarixa
Arrosa,oilaskua eta frutia edo yogurta
-Eguneko momenturik onena
Eskolan asteazken goiza asko gustatzen
jata plastika eukitzen doulako. Eskulan
polittak egitten dittugu eta baitta
antzerkixak be...nire asko gustatzen jata
antzerkixak egittia.
-Ze eitten dozu beste erremedixorik ez
dakazunian?
Eskolako gauzak ikasi.
-Zoriontsu izateko klabea 
Ba inguruko jendiak,guraso eta lagunak
neri kaso egittia eta animaliren bat
inguruan edukitzia.
-Amets xelebreren bat.
Behin amets ein neban lagunekin
nindoala hegazkiñian, motoriak eztanda
ein eta istripua izan giñuala.
-Erreala lehenengo mailan geratuko
ete da?
Gehixago saiatzen bada bai

-Txikitxako oroitzapen bat 
Txarra:Klasera trentzak eruaten nittuan
eta lagun batek soltau egitten zostazen,
amorrua emoten zostan.

Ona: Behin Holandatikan ekarri zosten
erregalu bat 
-Zer emango zinuke eta zeren truke
Bateron bati erregalu bat emongo
notsake pagian truke
-Hiru desio
Zaldi bat eukitzia, izotz gaineko

patinatzailia izatia, eta examin guztiak
ondo egittia.
-Noiz, nora,zeinekin eta zetara?
Maiatzan hirugarren asteburuan
Txuriurdinera nere gurasuekin
patinatzera.
-Gertautako xelebrekerixaren bat 
Egun baten nere lehengusuan baserriko

txakurrak txakurkumak euki zittuan eta
solte zebilen, joan nitzan ni
txakurkumok ikutzera, atzetik etorri eta
ipurdixan aginka ein zoztan beno aginka
aginka ez baiña eskapada ederra ein
neban. 

Kale kantalian

934.alea, 2001eko apirila pilpilean@euskalnet.net

Goretti Goiogana 

Goretti Goiogana

Gururu

Danok asteburua noiz helduko zain egoten bagara be, hamaika urteko neska hau itxuria
,asteazken goizak heltzeko desiatzen egoten da.Badakaz beronek  makiña bat desio eta kontu
jakitzera emoteko eta kontatzeko eskatu dotsagu,n hobetotxuago ezagutu deigun.

“Antzerkixak egittia asko gustatzen jata”

“Eskolan asteazken
goiza asko gustatzen
jata plastika eukitzen
doulako”  

BERTSUA

Atseginez berbetara
ekarri dogu gugana,
baserriko neskatila
eta Argateko dama.
Animalientzat grina
barru barruan darama,
zaldiak, patinak eta
ametsezkoa da dana.
Ezin ukatu bestalde
bihurri samarra dana,
bertso eskolan be sarri
antzesten dau bere lana.
Asko maitte dittu aittitta
ama, aitta ta amama,
ez da galduko ez bela
ai ! Goretti Goiogana.

Etxebarri
Doinua: Habanera

S.A.
Industriak 

Eskulanetarako tresnak

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



Eusko Jaurlaritzako Herri
Lan eta Garraio sailak,
1.999ko azaroan kaleratu
zuen lehenengoz Deba
eskualdean tren sarea

jartzeko asmoa. Eskualde sare hau, beste
leku batzuetan ezartzeko moduko
esperientzia bihurtuko zatekeen horrela.
Esperientzia pilotu hori Deba Es -
kualdean ezartzeko arrazoiak azal -
tzerakoan; eskualdeak duen dentsitate
demografiko handia (185.000 biztanle),
duen komunikazio maila kaxkarra eta
bertan dauden industrialde, unibertsitate
eta hospitaleak aipatzen dira. Hori dena
kontuan hartuta,  trena jartzeak, Deba
eskualdean dagoen auto eta kamio
trafiko izugarriari irtenbide egoki bat
emateaz gainera, Deba eskualdeko
herrien arteko komunikazioa nabar -
menki hobetuko lukeela uste du Garraio
Sailburuak. 

2.003.rarte ez dira trena jartzeko
lanak hasiko

Orain bi urte kaleratutako asmoak
jarraipena izan du eta horren adibide da,
Herri Lan eta Garraio sailak, datorren
hileko lehenengo hamabostaldian ad -
judikatuko duen, proiektuaren inguruan
egon daitezkeen alternatiba eta dagoen
eskaeraren azterketa lana. Lehenengo
azterketak 9 milloi eta erdiko
aurrekontua izango du eta bigarrenak 4
miloikoa.  
Garraio sailak diseiñatutako
aurreproietuaren arabera lanak hiru
fasetan burutuko lirateke:
1. Fasea: Bergara- Arrasate- Oñati
2. Fasea: Aretxabaleta- Eskoriatza

3. Fasea: Maltzaga-Eibar- Mutriku-
Deba
Lanen zenbait zati egitea errezagoa
izango omen da, Arrasatetik Maltzagara
bitarteko bidean, trenbide zaharraren
ibilbidea aprobetxatzeko asmoa dago
eta. Baina lanak hasi aurretik, proiektu
osoaren diseiñua egin behar da eta hori
ez da 2.003. urterarte eginda izango.
Beraz 2.003rarte itxaron beharko da,
trena jartzeko lanekin hasteko.  

Errentagarria 

Orainartean, Eusko Jaurlaritzako Herri
Lan eta Garraio sailak egindako
azterketen arabera, trena jartzea
errentagarria litzatekeela aurrikusten da.
Alvaro Amann  sailburuaren hitze tan,
“lehenengo zenbakiek Deba esku aldeko
trenak orain Bilbon egiten dihardutena
baino errentagarritasun handiagoa
izango duela erakusten dute. Trenak
errentagarri izateko, norbere ibilgailua
erabiltzen duten era bil tzaileen %20a

Gizartea

10 34.alea, 2001eko apirilapilpilean@euskalnet.net

Arrasatetik Maltzagara
bitarteko bidean,
trenbide zaharraren
ibilbidea
aprobetxatzeko asmoa
dago

Gosarixak eta pintxo 
goxo goxuak !!

Goizeko 6:30-etatik 
aurrera zabalik!!

Errabal kalea, 15 Tfnoa 943 75 18 34

Mutrikutik Eskoriatzara joango den
trena martxan jartzeko aukera
aztertzen dihardu Jaurlaritzak

Eusko Jaurlaritzak,  Deba esku al de an
Vasco Navarro trenak zuen ibil bide
zaharra berres ku ratzeko asmoa dauka
eta dena “ondo” joan ezkero, lanak
2.003. urtean hasiko lirateke. Herri
Lan eta Garraio sailak 20 mi nu turo
Mutriku eta Eskoriatza lotuko
lituzkeen tren serbitzua martxan
jartzea propo satzen du. 



Gizartea

1134.alea, 2001eko apirila pilpilean@euskalnet.net

bere gana tze arekin nahikoa
lukeela diote teknikoek. Lortu
daitekeen ehunekoa da.”

Trena 20 minuturo

Amannen esanetan “ esku al -
deko zerbitzuak 20 minutuko
maiztasuna izango du eta
punta batetik bestera joango
da. Aldi berean, bizilagun
dentsitate handiena duten he -
rriek, 10 minutuko maiz ta su -
nez herrian zehar ibiliko diren
unitateak izango dituzte.
Eskualdeko trenek ere egingo
dittuzte herriguneetan geldi -
aldiak.” 

Soraluzeko Alkatearen
aldeko eritzia

PilPileanek  Sora lu ze ko Alkateari es ka   -
tutako eritzian, alkateak aldeko eritzia
agertu du. Joan zen urtean eta aurten
Alvaro Amann sail buruarekin bildu eta
gero, Alkatearen ustetan “Trenbidea
egitea gauza ona litzateke
Soraluzetarrentzat eta eskualde osoa -
retzat, egun ditugun komu nikabideak ez
baitira ez behar modukoak eta ez behar
bestekoak ere.” Alkateak aitortzen du

“trenbideari pasabidea aurkitzea konpli -
katu izan likeela” baina, “diru ahalegin
haundia eginez gero, egungo trenbidea
zabal liteke, edota beste bide berri bat
egin”.

“ Len kendu ta oin berriz ipini?”

Jende askok eta askok egiten duen
galdera da hau. 26 Urte dira dagoeneko

Soraluzen tren zerbi tzua kendu
zutela, eta ordutik hona,
lehenagoko trenbidea zenean egin
diren aldaketak ikusita, harridura
da herritar gehienek duten sen -
timendua. Soraluzeren kasuan,
tren bideak bidegorri eta aisi -
aldirako gune izaera hartu du eta
gainera herriaren barruan txertatu
da maila handi batean. Hori dela
eta, poztasun eta haserre senti -
menduak nahasean sortarazten ditu
berriz trena jarriko dutenaren
berriak. Orain 26 urte trena ken -
tzeko izandako arrazoiak uler tzeko,
historiari begiratu bat eman diogu. 

Espainiar Estatuaren de kre tuz
kendu zen trena
Vasco-Navarro izeneko trenak
1.887 ekin zion lanari eta 20.

Hamarkadan egindako ibilbidearen
zabalpenarekin 1967. Urterarte jarraitu
zuen martxan. Garairik oparoenetan, 140
kilometro luze zituen trenbidea izatera
iritsi zen, Maltzatik Lizarraraino
zijoalarik Gasteizen pasata. Gipuzkoan
47 kilometrotako luzeera izan zuen eta
Eibarren hasi eta Aretxabaletarainoko
adarra zeukan alderdi honetara. Vasco-
Navarroa bidaiari eta merkantzia trena
zen eta lehenegotan baporezkoa bazen
ere, elektrikoa egin zuten 1.929. urtean.
Ondoren 60. Hamarkada aldera, The
Anglo Vasco Navarro Railway Company
Limited enpresak linea jartzeako eskaria
egin zuen eta handik gutxira kiebra jo
eta Espainiar Estatuaren eskutan gelditu
zen. Ondoren, itxurazko arrazoi garbirik
gabe Estatuaren ministerio dekretuz itxi
zen linea 1.967. urteko abenduaren
31an.  Soraluzen ez zen trenik kendu
1.974. urterarte.

Egoitz Unamuno 

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

ITUR iturgintza
Iturgintza, Gasa 
Berogailuak

Sukaldeak eta Bañuak

JABIER ALBERDI

Errebal kalea 24
Tfnoa 943 75 19 32 

Soraluzeren ikuspegia Estazioa kendu aurretik

Trenbideak paseorako eta aisialdirako gune izaera hartu azaken urte hauetan
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PilotaPilota

Soraluzeko pilotaren osasuna: oso ona!

Korrikaren aldeko 
pilota eta futbol partiduak

Esku pilotatik berri onak datozkigu
oraingo honetan ere, herriko pilotariak
maila ederra ematen ari baitira
txapelketetan.
Berririk ederrena, gaztetxoenek
dakarkigute, izan ere, Alana Berraondo,
Enara Oñederra, Beñat Catalán eta Iker
Garcia Ikastolen arteko Deba Arroko
txapeldunak suertatu dira.
Finala Bergara, Eskoriatza eta Eibarko
pilotarien aurka jokatu zuten, lauren
artean ligila bat jokatuz. Gure
ordezkariek hiru partiduak irabaziz
txapela jaztea lortu zuten. Orain, Deba
Arroko ordezkariak dira Gipuzkoako
Ikastolen arteko txapelketan.
Begibistan dago Soraluzeko pilotak
oraina bezain etorkizun oparoa duela.

Kadete eta Jubenilek ere, iadanik Deba
Arroko Txapelketako finalerako
txartelak eskuan dituzte. Erlei Txurruka
eta Zuhaitz Rodriguez-ek Arrasateko
pilotariei egin beharko diete aurre
finalean, Iñaki Jauregi eta Iker Azagirrek
Eibarko pilotarien aurka jokatuko
dutelarik. Finalak Antzuolako Udal
Pilotalekuan jokatuko dira Apirilaren
29-an goizeko 10:30-etan.
Deba Arrotik kanpo ere gure herriko
izena hainbat txapelketetan altu
mantentzen ari dira gure herriko
pilotariak:

Intxaurrondoko Txapelketa.
Txapelketa honetako finalean ere izan
da Soraluzetarrik. Jubenil mailan Iñaki

Jauregik eta Iker Azagirrek alkarren
aurka zuten. Garailea Azagirre suertatu
zen Iruretarekin batera Iñaki eta Lasari
22 eta 14-ko emaitzaz gaienduz.

Matienako Txapelketa.
Matienako txapelketan ere gora iritxi
dira Soraluzeko pilotariak. Erlei
Txurrukak finalerako atarian geratu
behar izan zuen, Eskoriatzako
Errarterekin batera Oñatz (Añorga) eta
Arrastoan (Bera) aurka finalerdietako
partidua galdu bait zuen. Aritz
Laskurainek ordea finalerako txartela
eskuratu zuen, Xabier Uberarekin batera
Antxia II (Abadiño) eta Uedaniz
(Atarrabia) 22 eta 21eko emaitzarekin
menderatuz.

Pasa den hilean korrikaren alde
Soraluzeko pilota elkarteak eta futbol
taldeak partiduak antolatu zituzten. 
Pilota partiduak ostiral gabean jokatu
ziren. Hiru pilota partiduz gozatu ahal
izan genuen pilotazaleok; lehenengo
biak pilota eskolako jokalariek jokatu
zituzten eta gaur egun Soraluzen pilota
taldeak osasun ona duela ikusi genuen.  
Hirugarren partiduak "morbo" pixkatxo
bat zeukan bertan bi ezohizko bikote
genituen eta: Bizkai eta Arrieta alde
batetik eta Koldo Heriz eta Suhar beste
batetik. Frontoian zegoen jendea
txunditurik utzi zuten eta partidu gogor
baten ostean Bizkaik eta Arrietak irabazi
zuten partidua 22 eta 18-ko emaitzaz. 
Korrikaren aldeko futbol partidua
erregionalak jokatu zuen Antoniano

talde zarauztarraren aurka.Partidu hau
ligako partidu garrantzitsu bat zen eta
Sorak 3 puntuak behar beharrezkoak
zituen. Partidua 2 eta 0 emaitzaz amaitu

zen eta jende guztia pozik irten zen
Ezoziko futbol zelaitik.

Korrikako partiduetan parte hartu zeben pelotarixak

Juan Mari
Arraindegia

Eguneroko 
arraina 

eta konjelatuak

Merkatu Plaza
20590 Soraluze
Tfnoa 943 75 24 40
Partikularra 943 74 03 69

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
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Xuban Catalan
Gorka Salaberria Txakarra

FutbolaFutbola

Kirola euskarazKirola euskaraz
Infantilak zapatua 28an
jokatuko dute Ezozin 

Soraluze F. T  3
taldeendako denboraldiko
azken txanpa

Denboraldiari laster
esango dio agur Sora -
luzeko futbol taldeak;
erregionalei, jubenilei eta
kadeteei partidu gutxi
batzuk falta bait zaizkie
2000/2001 den bo raldia
amaitutzat jo teko.

Erregionala

Lau partidu falta za izkie
denboraldia amai tzeko
eta 12. Postuan kokaturik
daude, jai tsiera
postuetatik 8 puntu
gorago. Beraz esan

dezakegu aurten ere
maila mantentzea lortu
dutela.

Jubenilak

Aurten Soraluze fut bol
taldeari poztasun gehien
ekarri dizkion taldea izan
da. Gazte hauen
denboraldia ikara garria
izan da orainarte; lehenik
igoera faserako txartela,
merezimendu osoz lortu
zuten eta orain
denboraldia amai tzeko
bost ihardunaldi bes terik
falta ez dire nean sail -
kapeneko le henego
postuan aurki tzen dira. 

Kadeteak

Kadeteak bigarren ur tez
jarraian sailkatu dira
igoera faserako eta hori
oso berri ona da, zeren
eta esan nahi baitu 2 urte
hauetan egindako lana
on do egindakoa izan
dela.
Bost ihardunaldi falta
zaizkie denboraldia ama      i   -
tzeko eta igoera ezi -
 nezkoa dute 13. Pos tuan
sailkatuta aur kitzen
direlako lehenego postu -
tik puntu askotara.    

Joan den alean esan
genizuen moduan, neska
mutiko talde hau Gipuz -
 koako Txapelketa joka -
tzeko sailkatu da. Txa pel -
keta iada hasia dago eta
lehen kan po raketako
partidu bat jokatu da.
Soraluzeko taldeari

Zumaiako Jotasu ikas -
tolaren aurka jokatzea to -
katu zitzaion eta lehen
partidua Zumaian jokatu
zuten, bertatik sekulako
emaitza ona ekarri zute -
larik 1eta 5-ekoa. Orain
,bueltako partidua Sora -
luzen jokatzea tokatzen

da eta ziur gaude ema itza
honelakoa edo ho be a
izango dela. 
Ea jende asko ger turatzen
den futbol ze laira eta
mutikoak asko animatzen
dituzten.

Oharra: Joan den hi lean
infantilen izenak
ematerakoan Mikel Aran -
 zetaren izena falta zen.
Berak ere final har tan
parte hartu zuen. 

Xuban Katalan buru dutela, irabaztera aterako dira 

Sailkapenak
Regionala

Jubenilak

Kadeteak

Pt        J     I     B    G     A        K 
1. Eskolapioak           30      13    9     1     3     36      16 
2. Allerro                   27      13    8     2     3     35      21 
3. Antoniano              23      13    7     4     2     33      20
4. Vasconia                20      13    6     5     2     25      17
5. Idiazabal                19      13    6     6     1     25      26 
6. Adavi Eguzki         14      13    4     7     2     24      29
7. Soraluze               14      13    4     7     2     24      31  
8. Behobia                 14      13    4     7     2     23     42
9. Ikasberri                12      13    3     7     3     14      28
10. La Salle               10      13    2     7     4     26      35

Pt       J       I     B    G     A       K
1. Ilintxa                    56       26   18    2    6      65     35
2. Amaikak Bat          55       26   17    4     5     50     26
3. Ordizia                  53       26   15    8     3     49      18
4. Pedrusko                51      26    16    3     7     61     32
5. Tolosaldea              44      26    14    2    10    51     38
6. Mondragón             38      26   11    5     10    49     41
7. Orioko                   37      26    11    4     11   55     40
8. Kilimon                 37      26    10    7     9     39     52
9. Intxurre                 34       26   10    4   12    45     54

10. Elgoibar                33      26    9     6     11    37     44
11. Euskalduna           33       26    8     9     9     33     37
12. Soraluze               32      26    9     5    12     40    57
13. Gazteak                26       26    7     5    14    39      69
14. Urola                    24       26    7     3    16    38     51
15. Ostadar                 24       26   8      0    18    39     55
16. Antoniano             10       26    1     7    18    21      62

Pt       J      I      B    G     A       K
1. Soraluze                 31      13   10    1     2     32     17
2. Ikasberri                 30       13   9      3     1     49     23
3. Ostadar                   24      13    7     3     3     33      19
4. Arrobi Berri            19      13    5     4     4      37     35
5. Azkuene                 16      13    4     5     4      35      39
6. Urki                       15       13   4     6     3     28       15
7. Groseko                  14      13   3     5     5      39      47
8. Vasconia                 12      13   3     3      7      33     37
9. Euskalduna             9        13    2     3     8     24      43
10. Behobia                8        13    1     5     7     15      34

KEnpresa aholkularitzaJabe Elkarteak
Aseguruak

20590 Soraluze
GIPUZKOA

Santa Ana, 13 - 1
ezk.

Kontulan 
Aholkularitza S.L.
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Kultura

Maritxu
maitia:

Begiak zure argazkian
jarrita hasi naiz idazten.
Hemen zaitudala ima -
jinatzen dut...plasta ! Bete
da lerdez hutsik zegoen
orriaren zatia. Buruan
zaitudan bako itzean ger -
tatzen zait, ahoa adurrez
betetzen zait. Goseak
akabatuta nago enean
irratian plater goxoren bat
nola pres tatzen den
entzuten du da nean bezala,
edo goxotegi baten
ondotik pasa tzerakoan
trufazko tarta eder bat
begiztatzen dudan lez. Zu
zara nire benetazko
kapritxoa, momentu oro
daukat zure gogoa.
Aitortu behar dizut nirea
ez dela maitemina, bizioa
baizik. Baina behar zaitut,
behin eta berriz zurekin
batera paradi surako bidaia
egin eta maitemintze
kontzentratu hori sentitzea
behar dut.
Gogoan daukat hartu zintudan lehen
aldia. Udaberria zen eta eguraldia goxo
goxoa zen. Egunero moduan
eguzkiarekin batera jaiki nintzen ohetik
salto bat eginda. Naranja zukua prestatu
eta lehiora hurbildu nintzen
egunsentiarekin begiei gozatu bat
emateko asmoz. Zerura begiratu nuen
eta hura ere zukua hartzen zegoela

ohartu nintzen, mendi ertz guztia laranja
koloreak hartuta zegoen eta eguzkia
gorri gorri. Gauza on gehienek moduan,
gutxi iraun zuen egunsentiaren momentu
hark eta begirada etxe ondoko lur zatira
zuzendu nuen.
Han zeunden, larrosa gorrien erdian,
zure kolore berdeaz jantzita. Bi aldiz
pentsatu gabe, lehiotik jauzi egin eta
inolako errukirik gabe lurretik atera
zintudan. Eskuekin gogor estutu eta

korrika igo nintzen
logelara. Errituala hastear
zegoen. Bob Marley-ren
zinta radio ka se tean sartu,
bolumena topera ipini eta
oheko txokorik onena
aukeratu ostean eroso-
eroso jarri nintzen. Eskua
zabaldu nuen poliki-poliki,
sudurra gerturatu eta zure
lurrina arnaskada luze
batean gorputz guztira
heldu zitzaidan. Behatz
puntekin landu, izara
txurian bildu eta ahora
eraman zintudan. “No
woman no cry” abes tiaren
erritmoan beste arnaskada
sakon bat hartu eta nire
barrura sartu zinen;
plazerrez bete ninduzun.
Egun hartatik nire
obsesioetako bat zara eta
ordu asko pasatzen ditut
elkarrekin egondako
minutuak berbizitzen saia -
tzen. Nire Kon tso la zioa
pen tsamenduan, ima -
ginazioan, ametsetan dago,
poliziaren operazioaz
geroztik oso zaila baita
zure berri jakin edota zure

hazia lortzea. Baina ez dut etsiko.
Aurkituko dut zuregana eramango nauen
bideren bat eta berriro ondoan
zaitudanean zure hazia hartu eta mila
tokitan landatuko zaitut, inoiz desagertu
ez zaitezen.

Zure irrikitan !

Biziosatxoa

Amodio gutun lehiaketa

Lakuesta
Optika

Ikusmen arazoen frogak eta
argibideak

Argazkiak errebelatzen ditugu
Santa Ana, 22 C- behea

20590 Soraluze
Tfnoa 943 75 30 59

Ainitze Elizburu
Irabazlea

Bigarren Ainhoa Artolazabal



Joan zen hilean
Euskaltegiko 13 ikaslek
Zestoako Endoia
barnetegira egin zuten
irteera. 
Tartean Lasturreko erro -
ta berriztu bat ikus teko
aukera izan zuten.
Bertako nagusiak erro -
taren fun tzionamendua
zelakoa zen erakutsi
zien. Gaua barnetegian
pasa eta hurrengo goi -
zean Azpeitiko,
Burdinbidearen Euskal
Museora ere egin zuten
bisita. Bisita gi datuan,
museoko kro nometria
bildu ba po rezko trenak
zela kon pontzen zituzten
jaki teko aukera izan
zuten eta ondoren, turis -
ten dako martxan jar tzen
duten XIX. men deko lu -

rrun-lokomotora baten,
Az peititik Zesto ara jo an
ziren. Ikasleen esa netan
irteerak, egun batzuk
euskeraz bizi eta eus kara
menperatzeko la nean
abiada hartzeko balio
izan die, gai non tzean ia

ezinezkoa bait zaie
askotan, etxean euskaraz
bizi edo dauz katen
ohiturak al da tzea. Bejo -
ndei zue la !
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Kultura

Nongoa da 
Jasone Osoro idazlea?

17 Ipuin eta bes te
ho rrenbeste po  emaz
osatutako li  bu  rua da
Korapilo ak (Elkar,
2.001); ber tako per -
tso naiak ere istorio ba -
tetik bes tera iga rotzen
dira, haien arteko ko -
rapiloak sor tuz eta
kon takizuna abe   rastuz,
eta irakurlearen esku geratuko da, azkenik,
prota go nisten arteko loturak argitzea eta
maitasunaren puzzlea osatzea.

Jasone Osoro 29 ur -
teko gaztea da ela berri
honen idazlea. 
Bi liburu argitaratu ditu;
Tentazioak (1998),

egundoko arra kasta lortu zuen elaberria eta
Isadora (1998), Isadora Duncan dantzari
ahaz tezinaren biografia.
Korapiloak (2.001), II. IGARTZA sarian
akzesita lortu berri du liburuak. 

Eta literaturaz?

Euskalgintzak eta
Euskal Jai batzordeak
antolatuta, aurtengo
Eus     kal Jaia joan zen
urteetakoa baino kar -
gatuagoa da tor. Aur ten,
beste herri  ren batek
bere eguna al datu
duela eta, aldatu egin
behar izan da ekainetik
maiatzera. Maia tzaren
19an, za patuan,  Sagardo
Eguna egingo da eta
Plaza Berrian 5-6
kupeletatik sa gardoa
edateko au kera izango

da. Maia tzaren 20an
Euskal Jai Eguna izan go
da eta ohitura den
moduan, egun guz tian
zehar dan tzariak ibiliko

dira herriko kaleetan
ze har. Maia tzaren 26 -
an, zapatuan, Eliz pean
egin go den Kantu-Afa -
 riak osatuko du egi -
taraua.   
Bestalde, aurten Per -
 nando eta Pernada pla -
en txiarra auke ratuko
di ra botazioz Euskal
Jaiaren barruan. Kon -

tuz ibili Plaentxiar da nak
dira hautagai eta!
(izango duzue honen
berri).

Aurtengo Euskal Jaia sekula baino
goizago eta kargatuago

Ikasleak baporean Zestoara egindako bidaian.

Kalebarren,10 
Telefonoa 943 75 20 91

Baltegieta, 6
Telefonoa 943 75 13 99

SORALUZE

Mendizabal
Okindegia

Ventanas

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

* Leihoak, manparak

Mendiola Poligonoa 10
20590 Soraluze 73 Posta Kutxatila

Korapiloak

Animo! 
KORAPILOAK elaberriaren bi ale

dauzkazu  zure zai!

Baldin badakizu deitu 943 75 13 04
telefonora.
Ez baldin badakizu, galdetu, ez da oso
urrinekoa.

Eta galdera da?

PIL PILEAN ETA ELKARLANEAN AN
BAT EGINDA, 
EUSKAL LITERATURAREN ALDE 

Hil honetan zozketan? 

Korapiloak

Euskaltegiko ikasliak Endoiako
barnetegixan

Egoitz unamuno



Udal kontu
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Hauek izan ziren hartutako
erabakiak:

-Obretako lan-taldearentzat hesi
ebakitzailea erosteko “Dimas Larrañaga”
etxearen aurrekontua onartzea 77.233
pezetako zenbatekoz, BEZ barne.

-Kirol Batzorde Informatzailearen
proposamenez, 466.800 pezeta
ordaintzea Soraluze Futbol taldeari
2001. Urteko emandako dirulaguntzaren
%60ª hain zuzen ere.

Apirilaren 2an egindako ohiko saioan

Erabaki hauek hartu ziren aho batez:
-Obretako lan-taldearentzat erroskagailu
elektrikoa erosteko, “Leonardo Aizpiri,
S.A.” etxearen aurrekontua onartzea,
88.995 pezetako zenbatekoz, gehi BEZ.
-Udal Bulegoetarako Lanier- 5.235
ereduko fotokopigailu digitala erosteko,
“Sumofic” etxearen aurrekontua onar -

tzea, 1.033.250 pezetako zen batekoz,
gehi BEZ.
-Korrikaren 12.edizioaren inguruan,
Udalerrian antolatuko diren eki tal -
dietarako, 300.000 pezetako aurre kontua
onartzea.
-Soraluzeko herri-argiteriaren azterketa
egiteko: “Debegesa”ren aurrekontua

onartzea, 450.000 pezetako zenbatekoz,
gehi BEZ.
-2001eko jaurdinaldiari dagokion
650.000 pezetako dirulaguntza ematea
“Itxaropena” Jubilatuen Etxeari.
-Alkate Jn.K Giza eskubideen 3.atala
irakurtzen du Froilan Elesperen omenez
eta Zinegotzi guziten alde.

Martxoaren 26an egindako ohiko saioan

Joan zen apirilaren 17an udaletxeko
pleno aretoan Eusko

Legebiltzarrerako hauteskundeetan
hautesle mahaietan egongo diren
pertsonen zozketa burutu zen. Zozketako
partaideak soraluzetar alfabetatuak eta
erroldako zerrendan daudenen artean
egin zen. Guztira sei mahai egongo dira
hauteskunde egunean eta 54 pertsona
izan dira hautatuak presidente, bokal eta
ordezkoak.  

Apirilaren 17an egindako ez ohiko saioan

Udal batzordeen berri

Edu Pombar
Aitor Madrid

Errebal kalea 2 behea
Tfnoa 943 75 16 46

SAN ANDRES
Iturgintza

Iturgintza, Gasa, eta
Berogailuak

Sukaldeak eta bainuak
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Gure sorgina

Hori dala eta erabaki dot
errepidieri buruz eta honek
eruaten dittuan bizitzeri buruz

berba egittia. Egixa esan, momentu
egokixa izan leike honi buruz hitz bat
edo bi esan eta gure burueri galdera eta
hausnarketa batzuek eskatzeko. Ointxe
pasau berri dittgu aste santuko oporrak,
baina horren santua da? Igual bai, edo ez
ez dakigu. Igual aste santu deittu leike,
santu mordo bat zerura juaten diralako
aste honetan eta beste deabru mordo bat
infernura. Bai, guk nahi edo ez, aste
santuetan gizaseme askok galdu dabe
bizia errepidietan eta beste mordo bati
aldatu jakue beren etorkizuna, onera?
Txarrera? Danetik dago.

Garbi dagona da, horretako asko
aurrikusi leikezen egoeretan eta zela ez
kontrolau leikezen egoeretan juan dirala
gure mundutik. Hor daukagu
inprudentzi, gaztietan izurritian moduan
zabalduta dagona, baina gaztietan
bakarrik? Ez nagusitxuaguak be ez dira
libratzen. Beti entzuten dogu “gaztiak
mozkortuta erabiltzen dabe kotxia, beti
bizkor ibiltzen dira…” baina
nagusitsuaguok zer? Noiz gelditzen
zarie ardau on bat eta kopa barik
lagunokin afaltzera juandakuan?
Seguramente, bateronbatzuek gelditxuko
dira, baina gaztiak be gero eta gehixago
ikusten dittut nik juergan alkohol

tantarik probatzen ez dabenak kotxia
hartu bihar dabenian. Komunikabidiak
batez be, gaztieri erasotzen doskue baina
zuek be argi ibili nagusitxuok!!!!!

Beste alde batetik, eta garbi egon arren
bolantian ibiltzen garanak erantzunkizun
haundixa daukagula, esatia nahi neban
gaixotasun honi aurre egitteko daukagun
osasun sistema be ez dala egokizena eta
ez ditxuala hartzen biharrezko neurri

danak. Osasun zerbitzua emoten dounok
garbitxasun eta seguridade arau batzuk
jarraittu bihar dittugu (indizinuetako

orratzak behin bakarrik erabili eta
esterilak izan daittezela, materixala
kondizino honetan egon deia…), eta
kasu honetan gobernuak ez dittu
jarraitzen holako segirudade arauak, hor
dare errepidien egoera kaskarra, asken
aldixan hemen inguruan dogun
zikintasuna eta lokatzia errepidian…. 

Bukatzeko beste erreflexino txiki bat
egittia nahi neban. Ez dakit zuek
irakurliok helburu horrek beteta ikusten
dittuzuen, nik uste dot herri aldizkari bat
izateko beran aportazino txikixa emon
dabela eta espero dot zeozertarako balio
izango zebala. Eta amaitzeko berriro be
deixa luzatzen dotsuet, galderaren bat,
dudaren bat edo gairen bati buruzko
azalpenenbat nahi badozue guregana
zuzentzeko.

Errepidea 
gaixotasuna?

Egia esan ez dakit, edo ez dakat horren garbi gaixotasuna dan edo ez, eta gutxiago ondiok atal
edo sail honetan juan biharko litzaken nere hausnarketa hau. Atal hau hartu nebanian, helburu
batzuek finkatu edo ipini notsazen neure buruari eta horrek oso oker ez banago, gaixotasunak
edo lesioak ezagutzera emotia, gure gizartian arlo honetan izaten doun informazino faltia
betetzen ahalegintzia eta honekin PREBENTZIOA lortzia dira. 

Oier Oregi

“Errepidia
gaixotasuna? Bai,
baina zeinek egin bihar
dotsa aurre honi?”

Istripu asko eta hildako asko izan dira  aste “santu” honetan eta  horretako asko
azkarregi gidatzeagattik . Zentzunez gidatu deigun.

Etxaburueta 2
Tfnoa 943 75 20 55
20590 Soraluze

Vidal frutadenda
Zure 

frutadenda
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Sukaldaritza

Kukua

Osagaiak: 
Ogi xigortua
Oliba olioa
Baratxuria
Tomatea
Urdailazpikoa

Zela egin:
Lehenbizi, ogia xigortu beharra
dago eta berakatzez igurtzi.
Gero, tomate zukua ogiaren
gainean banatu eta urdailazpiko
lamina bat jartzen da gainean.
Amai tzeko, olio pixkat gaineratu
eta kitto!

Osagaiak:
Ogi zerrada bat
Maionesa
Letxuga
Urdailazpikoa
Arrautza egosia
Txaka
Ganba bat
Saltsa arrosa

Zela egin:
Hasteko, ogi zerrada hartu eta
maionesa banatzen da bertan.
Ondoren, letxuga hosto bat eta
urdailazpiko lamina bat jartzen
dira. Gainean arrautza egosi ba -
ten erdia ipintzen da txaka eta
maionesa apur batekin. Bu -
katzeko, ganba bat gaineratzen
zaio, eta azken ikutua emateko,
arrautza zuringoa birrindu eta
bota.

5.000 kmtik gora egin ondoren, gurera
apirilean iristen dira. Europa eta Asia

iparraldean uda pasatzen du eta negua
Afrika eta Asia hegoaldean. Iritsi bezain
laister oso azkar hasten da kantatzen
emeei ernalketarako gertu dagoela
jakinaraziz. Kuku emeek ez dute ez
habirik ez eta kumerik zaintzen ere,
arraultzak beste txori batzuen habietan
erruten dituzte. ehun espezie ezberdinen
bizkarroi izateko gai dela ikusi da.
Hegaztien artean harrigarrienetakoa dugu
kukua zalantzarik gabe.

Aitor Madrid
Iturria eta gehiago jakiteko:

“Eibarko Hegaztiak” Asier Aranberri

Hormatzulotik begira

Ugaitz catalan 
Eguzkine Aldazabal

Oraingo honetan Batzokira juan gara, bertako pintxo
sortian artetik baten baten errezetia eskatzera. Segittuan
pintxo bi egitteko eta presentatzeko ideia batzuk eman
doskuez...

Telefonoa: 
943 74 11 04

Soraluze Etxaburueta 
kalian 

Bolia taberna Podologoa
Maider Lopez

Arragueta kalea, 
2 bis C behea

20600 EIBAR
Tlfnoa: 943 82 04 88

65. kolejiatu zenbakia

Izen zientifikoa

CUCULUS CANORUS

Euskarazko bes
te diturak

Pekua
Luzeera
32 - 34 zm
Zabalera 
60 - 62 zm
Pisua 
150 - 180 gr

Kukuaren Fitxa
 

Soraluzeko txorixak 

“Pintxo begetala” “Pan Tumaca”
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Kontu zaharrak  (Herriaren sortze data...)

Erretratua

50. hamarkadan eta rata -
ko argazki honetan,
saldia preparatzen azal -

tzen dira  ondoko pertsonak
(ezkerretik hasitta):
Urramendi, Lertxundi,
Atxuriondo, Luis Eguren
(abadia), Elizburu anaiak,
Mike, Lorentzo Osteitxa eta
Bizente Osa.

Ez ziran makalak ez !! 
Zelako hamarretakua !

XII.mendearen inguruan hasi ziren
jasotzen lehenengo etxe eta ba -

serriak Soraluzeko herria sortuz. Nahiz
eta esan litekeen XV.menderarte
Soraluze eleiza inguruan egindako etxe
gutxi batzuk osatzen zutela, hau
babesteko edukiko zuen harresi batez
inguratuta zegoen. Honen adierazgarri
dugu Santa Ana kalean dagoen horma.
1343.urtean eman zitzaion “villa” titulua
herriari , Elgoibar eta Ei ba rrek jaso
baino 3 urte lehenago. Aurretiko datuak
ere badira, gaur Soraluze deneko
lurretan  jendea bizi izan zela frogatzen
dutenak. Esaterako, Karakatetik
Elosurako bidean ezarri zituzten 16
dolmenak. 1992.urtean Aranzadi,
Barandiaran eta Egurenek aztertu
zituzten eta 3500 urte inguruko
aintzinatasuna dutela esan izan dute.
Lehenengo ezarri zitzaion izena Plasen -
cia izan  zen,naiz eta XIV. eta XV.

mendeetan  Plasencia de Soraluze izen -
 pean dei tu zitzaion. Beranduago, XVIII. -
mendean, Placencia de las Armas deitu
zen.Hauetaz gain beste izen batzuk ere
izan ditu garaiko dokumentuetan
agertzen den bezala: Plazencia,
Plazentzia…
beste batzuren artean.Horrenbeste izen
aldaketa eta gero, 1989.urteko Otsailaren
14-an Soraluze-Placencia de las Armas

izena jarri zitzaion.

Mitologia datu batzuk
Herri honek ere badauka bere mi -
tologia,herri gehienek bezala. Garran tzi -
tsu ena edo jende gehienak ezagutu eta
kontatzen duena Atxolin inguruan bizi
omen zen jentilarena izan liteke.Esaten
denez Artzabal deituriko jentil honek
aserraldi baten  Atxolindik San Andres
auzoko Leizeaga inguruetara haitz bat
jarti zuen eta oraindik ere bertan da
haitza. Bada beste bat,mendi gain ingu -
ruan urrezko 12 kaxa daudela izku taturik
edo Pagobedeinkatun izku taturik dagoen
urrezko kanpaiarena.

Gorka Salaberria
Datu hauek Ramiro Larrañagak idatzitako

“Soraluze Placencia de las Armas Monografía
histórica”tik atera dira 

Lakuestak lagatako aragazkixa

Hormatzulotik begira

Lonbide
taberna
Pintxoak

Ardoak, kafeak eta likoreak

Errabal kalea, 9
Tfnoa 943 75 14 07

Salda
preparatzen
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TAURUS apirilaren 22tik maia tzaren 21era
Sasoian zarela esan eta esan zabiz baina
zure barnerako beste gauza batzuk
pentsatzen dituzu, hobe zenduke pentsatzen
dozun hori esatia. Pil-eguna: 20

LIBRA irailaren 23tik urriaren 22ra
Aste Santua pasata beste bibraziño batzuk
dittuzula diñozu gizajua/koitaua. Bibrazinua
eukitzeko zuk eta nik badakigu nungo
saltokira jo, ezta??? 
Pil-eguna: 5

SAGITARIUS azaroaren 23tik aben duaren
21era
Umore hona daukazula ezin leike ukatu,
ezta... baina gauzia da bihar dan lekuan,
bihar dan sasoian, eta bihar dan horrekin
izatia, bestela jai... Pil-eguna: 20

CAPRICORNIUS abenduaren 22tik urtar.
20ra
Aldamenian daukazun hori azken aldian
nahiko ahaztu xamarra daukazu ez? Ez al
dakizu askotan altxorrak begi bistan
ditugula eta ez garala konturatzen? Pil-

ACUARIUS urtarrilaren 20tik otsailaren 20ra
Kantu kantari ibiltzea ez da bat ere txarra,
beti ere nun, zeinekin eta zeini kantatzen
dan jakin ezkero.
Pil-eguna: 1

GEMINIS maiatzaren 22tik ekai naren 21era
Egun seinalatuaren zain egotia ez da txarra
baina motel, zerbait prestatu biharko dozu
bestela txoritxo maitagarrixak hegan eginaz
alde egingo dotsu ta. Pil-eguna: 15

Ygarten Ygartendotela
Horoskopua

Ibilixan ibilixan bertso eskolia ARIESmartxoaren 21etik apiri laren 21era
Aldaketia etorri dala ezin ukatu. Pasa
dituzun egunak ez dira ta garai batian
pasatakuak. Hala ta be kontuz cancerrekin
azken boladan zeu bezalakuen bila dabil ta.
Pil-eguna: 28

CANCER ekainaren 22tik uztai laren 22ra
Zu bezalako pertsona baikorrak gutxi
munduan, orain badaukazu umore txar hori
txokuan lagatzeko aukeria. Aries hor dago,
zeu zeozer esateko zain. Pil-eguna: 10

LEO uztailaren 23tik abuztuaren 22ra
Mitxelinak gaizki darela ejerziziua egitia
komendatzen dotsue lagunak behin ta berriz.
Baina zu sabanako errege izanda bost ajola,
kutunak ederki ikusten zaitu eta.
Pil-eguna: 21

VIRGO abuztuaren 23tik irailaren 22ra
Bada sasoia  aldatzeko txo, behin eta berriz
dinozu “ orain bai, orain aldatu bihar naiz”
hau eta hori egiteko eta azkenean kaka
zarra. Izan gogoan bizitza hiru egun dira eta
bi euria erruz egiten dabela. Beraz
ALDATU!! 
Pil-eguna: 19

ESKORPIO urriaren 23tik azaro aren 22ra
Motel motel... gai zorrotzekin ez zara izan
bihar hain zorrotza. Zorrozteko hor dare
zorrozkiluak
Pil-eguna: 9

Korrika zala eta baserrixaren inguruan egindako bertso antzerkia amaitzen.

24 Plaentxiar
Gipuzkoako Eskolarteko
21. Bertsolari
Txapelketara 

Hormatzulotik begira

Urtero moduan, “Bertsolaritza
Irakaskuntzan” izeneko plan -
gintzaren barruan eta neska-

mutilen ahaleginak pla zaratzeko as -
moz, Gipuzkoako Eskolarteko Ber -
tsolari Txapelketia antolatu dau
Ikastolen Elkartiak. 
Joan zan urtian Plaentxiatik 5 neska
mutikok parte hartu bazeben, aurten 24
izango dira parte hartuko dabenak. 23
k Bertso Paperetan (idatzizko mailan)
hartuko dabe parte eta batek bat-
batekuan (kantari).

Bertso Paperetan ordu bete izango
dabe, gai bat emon eta euren mailari
dagozkixuen bertso kopurua idazteko.
Bat-batekuan Eneko Beretxinaga
plaentxiar gaztiak 14urtetik 18urte
bitartekuen mailan kantau biharko dau
bat-batian eta honako lana izango dau
betetzeko:

*Agurra
* Lau oinak emonda bertso bat zortziko
txikixan.
*Ofizioko gaixa emonda binaka, 2na
bertso zortziko haundixan.
*Puntua jarritta bertso bat.
*Gaixa emonda bakarka, bertso bana
neurri librian.

Ez da lan erreza izango eta lehenego
aldia izanda, gogorragua izango da
oindio baina tira, jolas bat da eta
jausitta ikasten da. Zorte on danori eta
batez be ENEKORI ! ANIMO !

Bestalde, Euskal Jaixaren barruan bi
saio egingo dittue Ibilixaneko ikasliak:
bata domeka eguardixan 13:00ian
Plaza Barrixan eta bestia hurrengo
sapatuko Kantu-Afarixan. Entzun
dittuzuenok badakizue.

PISCIS otsailaren 21etik mar txoaren 20ra
Ardurak eukitzia ona dala jakitiak min
ematen dotsu azken boladan. Baina ardurok
burua zentratuta eukitzen laguntzen dabe, zu
bezalako gizaki desentratuarendako prime -
rakua dala ezin ukatu. Pil-eguna: 12

Egoitz unamuno   
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Lehiaketia

Apirileko agendia

Zein da argazkixan agertzen
dan baserrixa?

Bi  lagunendako afari mun dial bat 
irabazi zeinke

DEITTU BIZKOR BIZKOR

943 75 13 04 
Aurreko aleko irabazlia: Itsaso Valero (deittu)
Erantzuna: Ezoziko iturrixa 

APIRILAREN 28A (ZAPATUA)APIRILAREN 28A (ZAPATUA)

MUSIKA

Pettiren eta
Xabier Montoia
abeslarien
kontzertua
Gaztetxian

MAIATZAREN 5 ETA 6 ANMAIATZAREN 5 ETA 6 AN
HIRUKURUTZETANHIRUKURUTZETAN

EOLIKUEN KONTRAKO MENDI
AKANPADIA HIRIKURUTZETAN
15:00etan Zubitik 

Akanpada mendiganen

MAIATZAREN 18XANMAIATZAREN 18XAN
(BARIXAKUA)(BARIXAKUA)

MUSIKA

22:30etan Mikel artieda Trio. Jazz funky
MAIATZAREN 20XANMAIATZAREN 20XAN

(DOMEKIA)(DOMEKIA)

Euskal Jaixa

10:00etan herriko txistularixen kalejiria.  
10:30etan talde gonbidatuei ongi
etorrixa frontoian, hamarretako eta
guzti.
13:30etan dantzariak etxeetara banatuko
dira bazkaltzeko.
14:00etan txistulari eta arduradunen
kalejira-poteua herriko trikitilarixekin. 
17:00etan berriz Alardea Plaza
Zaharrian.

Honen ostian, eta aurten lehendabiziko
aldiz, buruhaundi bereziak egongo dira,
sorpresa izatea nahi da eta ez dogu ezer
aurreratu nahi.

MAIATZAREN 25AMAIATZAREN 25A
(BARIXAKUA)(BARIXAKUA)

MUSIKA

22:30etan Joseba Irazoki laukotea. Pop
Rock

MAIATZAREN 26XA (ZAPATUA)MAIATZAREN 26XA (ZAPATUA)

Kantu-afarixa

19:00etan Triki-kantu disfraz-poteua,
trikitilari mordo batekin.

21:30etan   Kantu Afaria (herriko talde
eta kuadrilak kantuan egingo dabe
elizpian egingo dan            afarixan)

Antolatzailiak: Euskalgintzako Taldia (Pil
Pilean, E.H.E., A.E.K.) eta Euskal Jai
Batzordia

OharraOharra

Euskal Jai Batzordiaren OharraEuskal Jai Batzordiaren Oharra:
Euskal Jai egunian etorriko diran
dantzarixak hartzeko etxiak bihar dira.
Umeren bat hartzia nahi baldin badozue,
deittu 943 75 13 04 telefonora eta laga
han zure izen eta telefonua eta zenbat
ume hartuko zenittuzken. Umiak hartu
biharrian laguntza ekonomiko bat emon
nahi badozu, sartu dirua Kutxan edo
Laboralian Pil Pileanen izenian daguan
kontuan, Euskal Jairako dirua dala
esanaz. Eskerrikasko laguntziarren.
Ondo izan.
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telefonoak

Olatz Sebal Larrañaga
2.001 - 5 - 3
Aupa txistulariAupa txistulari
18 haundi eta goxo-goxuak.
Mila kilo zorion Eneko eta Alanan
partez.

Haimar Bengoa Iribecampos
10 urte 2.001 - 5 - 12
Zorionak majeteZorionak majete
Ondo pasau zure egunian eta goxoki asko
jan, baina neurrixan eeee... 
Txurrukengo familiaren partez.

Eider Varela
18 urte 2.001 -4 - 22
Zorionak, potxola!!!Zorionak, potxola!!!
Kendu negar musu hori eta barretxo bat,
18 urte ez dira egunero betetzen eta. Ah!
Eta hasi gertatzen, uda  be hemen dago
eta!! Zure kuadrilakoak.

Eguzkine eta Goizane Aldazabal
18 urte 2.000 - 04 - 28
Zorionak bikote eta urte askotarakoZorionak bikote eta urte askotarako
!!!!!!
Zenbat denbora pasatu da, ohe gainian
etzanda egoten ez zareteka? Juergistas!
Zuen lagunak.
Pil Pileaneko lagunak.

Pedri Lete
X urte 2.000 - 05 - 16
Zorionak eta urte askotarako !!Zorionak eta urte askotarako !!
Goizez irratia entzuten dutenen partez.

Gorka eta Aritz Perez
2.000 - 05 - 2 
Zorionak bikote eta urte askotarakoZorionak bikote eta urte askotarako
!!!!!!
Zelakoa potxoloak zineten eta...
jarraitzen dozuen izaten. Etxekoak.

Marcos Arizaga
2.000 - 04 - 25
Zorionak eta urte askotarako !!!Zorionak eta urte askotarako !!!
Segi ezazu zure umore berzei berezi
horrekin. Etxekoak

Asen larrañaga, Ekaitz Uzin eta Olatz
Sebal
120 urte denon artian
Zorionak danori Ikerren partez.Zorionak danori Ikerren partez.

Alberto Berraondo
17 urte 2.001 - 5 - 14
Gero eta gaztiagua, zorionak!!! Gero eta gaztiagua, zorionak!!! 
Eneko, Alana eta Anan partez.

zorionak!!!

Mari Angeles Azpilikueta
Juan Oregi Alberdi
Antonia Castillo y Tobero
Concepción Pueyo 

hildakuak

Maiatzaren 23an Maiatzaren 7an

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

Maiatzaren 29an Maiatzaren 15ean

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,

Guruzne Ariznabarreta
∞+1 urte 2.001 - 4 - 30
Zorionak eta urte askotarako!!!Zorionak eta urte askotarako!!!
Lehendik asko eta orain beste bat, martxa
honetan ama izan aurretik amama.
Pil Pileaneko erredakzioko danen partez. 

Ione Olamusu Gonzalez
2.001 - 4 - 21
Zorionak eta urte askotarako!!!Zorionak eta urte askotarako!!!
Izan zintzoa eta zoriontsua beti  bezala.
Etxekuak. 

Ibai Arizaga Iparragirre
2.000 - 05 - 25
Zorionak mutiko !!!Zorionak mutiko !!!
Fotografixan serixo xamar agertzen
bazara be denok dakigu grazia handixa
dakazula. 
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Autonomistak

Konstituzionalistak
Maiatzaren 13an,  Aukeratu zeuk!!

Publizitatea



Ignazio Zuloaga
B. H. Institutoa

EIBAR
BATXILERGOA

HEZIKETA ZIKLOAK

HIZKUNTZ EREDUAK

OSASUN ETA NATUR ZIENTZIEN BATXILERGOA

GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN BATXILERGOA

BATXILERGO ARTISTIKOA ( DEBA ESKUALDEKO ZENTRU BAKARRA )

GOI MAILAKOA
- INGURUGIRO KIMIKA

ERDI MAILAKOA
- LABORATEGIA

HEZIKETA  A  ETA  D  EREDUETAN
( 21 URTEKO TRADIZIOA KLASEAK EUSKARAZ EMATEN 

DATORREN IKASTURTERAKO AURREINSKRIPZIOA:
MAIATZAREN 2TIK 11RA


