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DOMEKAN 11:00-etan
Soraluze Baztanen aurka

polikiroldegixan !! 
Danok frontoira,

Soraluzeren alde !!

JAIXAK 2.001JAIXAK 2.001

Arrate AzkonaArrate Azkona

Pelota TaldiaPelota Taldia

ESPAINIAKO TXAPELDUN ETA
5. HUNGRIAN JOKATUTAKO
MUNDUKO TXAPELKETAN

ESPAINIAKO TXAPELDUN ETA
5. HUNGRIAN JOKATUTAKO
MUNDUKO TXAPELKETAN

INTERPUEBLOS
TXAPELKETAN NAGUSI
INTERPUEBLOS
TXAPELKETAN NAGUSI

Aurten badago zer Aurten badago zer 
OSPATU !!OSPATU !!



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

Pil bazkide zozketiaPil bazkide zozketia
Hil honetan
Pettiren CDa
Hil honetan
Pettiren CDa
Hil honetako irabazlia: Mertxe Balzola.

Hil honetako irabazlia: 

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
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Iritzia

Sartu gara dagoeneko uda beroaren
errotan eta honekin batera opor

usainean eta jai giroan. Gainera datozkigun
hilabeteotan, gauden tokian gaudela,
lanean zein atsedenean eta eguzkitan zein
lainopean, bada zerbait nahi ta nahi ez
jasan beharko duguna, hain zuzen,garaiko
doinu moderno, ez hain moderno(Camilo
Sexto), pikante xamar eta hainbeste
esanahi duten kantu xinple eta xelebre
hauek zipli eta zapla alde guztietan.
Goizeko orduetatik hasi eta gauean barrena
berriz goizaldeararte, etengabe, edozein
altabozek eskeiniko digun mezua.Ikas
errazak ,laburrak eta entzunaren,
entzunaren eta entzunaren poderioz ,
askotan, gorrotatu ondoren, akatsik gabe
aterako zaizkigunak. Lehenengo inpresioa
eskaxa izan arren irailaren hasierarako
denok izango gara hauen jakitun. Eta orain
dela hamabost urte "orterada" galanta
irutditzen zitzaiguna, lanera bueltatzerako
polita eta guzti irudituko zaigu agian...
Dena hor bukatuko balitz  gaitz erdi.

Neri adibidez, datorren urtekoak ateratazen
diren artean hauexek jasatea tokatuko zait.
Ez egunero  baina bai maiz. Fenomeno hau
oiartzunaren pareko bihurtzen baita
gaztetxoengan.Sarritan pentsatu izan dut,
emaitzak ikusita,era polita litzatekeela,
jendearen artean benetako mezuak eta
baloreak  zabaltzeko , baina badirudi hori
ez dela komeni .Presta gaitezen ba erasoari
aurka egiteko (edo barneratzeko ) eta
kontuz! ez kasu handiegirik egin esaten
dituzten gauzei! bestela...ja,ja,ja...On egin
deizuela eta ongi pasa oporrak!

Heldu dira
udako

burukominak!

Editoriala Kolaborazioa

Ione  Ariznabarreta

Argitaratzailea:
Pil Pilean Kultura  El kar tea

Frontoi kalea 5. behea, PK 27 - 20590 Soraluze.  Telefonoa  943 75 13 04 
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Izaskun Gar tzia, Aitor Madrid, Jon Oregi, Oier Oregi, E duardo Pombar, 
Gorka Prieto, Gorka Sala be rria, Egoitz Unamuno eta Arianne Unamuno 
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ALDIZKARI HONEK ERAKUNDE HAUEN DIRULAGUNTZA JASOTZEN DU EUSKARA BULTZATZEKO.
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Uztaila be badoia aurrera eta badatoz herriko jaixak. Aurten PIL PILEAN jai
batzordian sartu da eta 5 ekitaldi antolatuko dittu Udalarekin batera. Jai

batzordian parte hartzen dogun lehenengo aldixa da eta zapore gazi gozo bat
sortu jaku. 
Jai batzordiaren baloraziño bat egitten hasitta, oso positibotzat hartu eta ikusi

dogu berau sortzeko aukera erreala izatia, lehenago ez bait dogu holakorik
ezagutu, guk behintzat. Hortik aurrera eta aurten eraman daben bidiari begiratuta,
gure ustetan, bere alde positibo eta negatibuak izan dittu batzorde horrek.

Udalak deittutako lehen bilerara, Udaleko ordezkari bat, 2 taldetako 3
ordezkari eta beste 2 pertsona azaldu ginan. Bilera haretan, Udalak ez beste
danak azaldu zittuan bere proposamen berrixak eta eztabaidatu ostian, batzordian
danak onartu ziran eta hala amaittu zan bileria. Bigarren bileran, Udaleko 4
ordezkari, 3-4 taldetako ordezkarixak eta beste 3-4 bat pertsona bildu ginan. Gai
tabu bat zeguan (Takolo Pirritx eta Porrotx ekartzeko aukeria bai ala ez) eta haura
ez ikutzeko itzul inguruka ibili eta gero, gai harek urten eta eztabaidan amaittu
zan bileria. Zoritxarrez Udalak ez zotsan jai batzordiari eskumenik emon gai
hontan erabakirik hartzeko eta bere aldetik konpondu zeban arazua. Ordutik
aurrera ez zan beste bilerarik egin eta harremanak pertsonalki egin genduzen.
Kontuak kontu, guk proposatutako ekimen danak onartu ziran eta Udalari
eskaintza bat egin zotsagun ekitaldi horrek guk antolatziagaittik eskatzen
genduana zehaztuz. Onartu egin zan eskatutakua eta ekitaldixak baldintza on
batzuetan egitteko moduko aurrekontua adostu genduan. Batenbatek esango dau,
“eta orduan, zein da kontua?”. Ba kontua da, gure ustetan jai batzorde bat osatu
ezkero,  aurrekontu osua mahai gainian jarri eta jai batzorde horrek ahalmen osua
eduki biharko leukiala zer egin eta zer ez egin erabakitzeko. Elkarrekiko
konfidantzia da holako gauzak bihar dan moduan eruateko ezinbesteko osagaixa
eta aurten ez gara horraino heldu, seguraski elkarrenganako aurreritzi eta
deskonfidantzagaittik. Hau dana goguan hartuta, guk ekitaldixak egittia erabaki
dogu, erabaki hori etorkizunian “batzordiaren” onerako izango dala sinistuta.     
Hortaz, egixa da Udalak inungo aitzakirik jarri barik badaukala zer hobetu bere

jarrera eta gauzak planteatzeko eran baina hobekuntza hori bertara juan, parte
hartu eta berba eginaz elkarri erakutsita bizkorrago lortuko dalakuan gare gu. 
Ondo dakigu, akatsak aktas, ez Udalak, ez kanpuan geldittu diran taldiak eta

ez guk, ez daukagula inongo borondate txarrik eta horregaittik ziur gare denbora
gutxiko kontua izango dala bihar dan moduan funtzionatuko daben Jai Batzorde
bat sortzia. Gure ahaleginik ez da faltako.

Ondo pasa oporrak!Ondo pasa oporrak!



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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Gutunak
Pil Pilean ebanjelio berria

Iraultza berri baten atarian gaude.
PIL PILEAN, gure aldizkari benedicta,
apaizen eskuliburu eta ebanjelium berri
bihurtzeko bidean jarri dute. Hain
zuzen, Soraluzeko abade jauna izan da
hori lortzeko egoeran jarri gaituena. 

San Andres auzoan, domekako
mezan ekin zion herriko abadeak
elizaren gaur arteko norabidea erabat
aldatuko duen ekinbide ausart eta
miresgarri honi. Ebanjelioa etxean laga
eta PIL PILEANen azken alearekin
agertu omen zen jen dearen
aurrean.Mingain gaiztoek, eban jelioa
etxean ahaztu zuela zabaldu dute baina
guk badakigu hori ez dela egin

Sermoi bikaina izan zen San Andres -
koa; zentzuzkoa, garbia eta asmo
txarrik gabekoa eta tinte historikoz
jantzia gainera. Aitortu beharrean gau -
de, Pil Pileko kazetariok eta batez ere
San Andrestar jatorria dugunok, Fran -
tziar Iraultzaren garaiko espiritua dara -
ma gula barruan. Liberalak gara, erdi
so zialistak, berdintasunean sinisten eta
eli zarako dirurik ematen ez du gunak,
pekatariak eta ahal dugun guz tietan ha -
ragiaren tentaziopean eror tzen gare nak.
Ez dakigu zela sen datu. Agian e xor  zis -
mo saioren bat egi tea izango da one na.

Sermoi paregabea dudarik gabe,
baina tamalez,  baserritar jende “vas -
con ga tu a” zen mezetara batu zen ge -
hiengoa eta er deraz emandako zatia eta
zita his tori koak ez zituzten zuk nahi
be zela uler tu. Hain da basatia auzo ho -
rre        ta  ko jen dea! 

Aurreko gauean “striptisa” egin
omen zuten. Gaixoek ez zuten pekatu
haun dirik egingo baina intentzioa?
Zein zen intentzioa? Gainera, euren
basa keria kutxatzen dihardute herriko
jenteari, ze, herri erdi han batu omen
zuten. Eta PIL PILEANeko kazetariok
zer egin dugu ? Ho ri guztia zabaldu eta
jendea joatera tentatu. Eta gainera ez
gara damutzen. Jesus Maria eta Jose ! 

Gure ustetan era bakarra dago
honekin amaitzeko; inkisizioa. Erre,
sutan erre eta kitto ! Horixe izango da
onena. Ardoz mozkortu eta gero, San
Juanetan erreko ditugu Plaza Barrixan.

Ai, hau da mundua. Eskertzekoa da
zu  re ahalegina Jokin. Egia esan, eban -
je lioa lagata horrelako mezak ematen
ja rra itzen baduzu, han izango gaituzu
ka ma  ra eta guzti.  

Muxu bat eta segi orain artean
bezain maitagarri eta bihotz garbikoa
izaten. A eta ondo pasatu oporrak !

PIL PILEANeko kide batzuk
Euskal Gazteria ez dute

geldituko

Azkeneko aleetan ugariak izan
dira euskal gazteriari buruz idatzitako
lerroak: Haika Gazte Erakundeko
kideei atxiloketa eta gartzelaratzea,
Haikaren ilegalizazioa…. Gertaera
hauek argi utzi dute Estatu Espainolak
ez diola gazteriari bere herriaren alde
pauso bakar bat ere ematen utziko, argi
geratu den bezala gazteriak ez duela
etsiko eta aurrera egiteko prest dagoela
oztopo guztien gainetik.
Gazteok antolatu eta borrokatzen

hasteko erabaki sendoa hartu dugu
beste behin ere, Segi erakundearekin
aurrerapauso tinko bat emanaz gure
herriak zapalduta jarraitzen duelako,
gazteon arazoak bere hortan jarraitzen
dutelako…

Euskal gazteria aurrera !!

Ta segi aurrera…

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.
Ezozi Auzoa, 11
20590 Soraluze

Tfnoa 943 75 10 02

Sukaldaritza tradizionalaSukaldaritza tradizionala

JJAIAI ZORIONTSUAKZORIONTSUAK PASAPASA!!!!

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



Zer irizten dotsazu?
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Zenbateko pagia bihar da
jaixetarako?

Asier Amutxastegi 
25 urte 

Primerako iturgiña

Remi Bolumburu
35 urte 

Tornillerua      
Lehen, emoten zostena baiño gehixago nahi

izaten neban, egun asko ziran eta… baiña oin ez
dot eskatzen ezer eta hola konturatu naiz
zegaittik ez zosten eskatutako dana emoten.
Jaixetan asko gastatzen da, baiña asteburu sinple
baten be gastau leike hainbeste, egunan arabera
beti .

Elixa Labaien
63 urte

Etxekoandria
Guk ez dogu asko irtetzen, oin, jaixetan

gehixago gastatzen da. Nik oin seme-alaba
nagusixak dauzkat eta ez dakat paga asuntuetan
buruko miñik, lehen sasoi baten eukitzen
genduzen, beti bihar zeben gehixago ta. Larregi
gastatzen dala egixa da, erreza da gastatzia… 

Loiola Madera
22 urte

“enpresarixua” edo

Irati Trebiño
22 urte, tabernarixa, 
eskaladora frustratua

Esan bihar dot neri ixa ez zostela pagarik
emoten, eta emoten zostenian be, zekaunakin
moldatzen giñan. Amak emoten doskunian
bizkorrago gastatzen da dirua, hori argi dago.
Larregi jeneralian gastatzen da, jaixetakua
gutxienekua da.  

Jaixetan asko gastatzen da, piiiilla bat. Nik
lana dakat eta ez dakat hortan arazorikan,
lehen amak pagia emoten zostanian
seiretarako edo lehenago etxian egon bihar
izaten neban eta… “Gaztiak” uste dabe gauzia
holan dala…

Ugaitz Catalan  
Eguzkiñe Aldazabal

Olatz Oregi 
23 urte
Langilia

Ez dakat presupuesto fijorikan. Egunero pixka
bat ateratzen dot, bueno, normalian aurre iku -
sittakua baiño gehixago gastatzen da. Ni lanian
nabil eta ez dot pagarik jasotzen. Nere seme-
alaberi egoera ekonomikuan arabera emongo
notxeke pagia, okasiñuan arabera.

Ez daukat ez presupuestorik eta ezta jaixeta -
rako gogorik bez, kanpora noia. Nere ustez,
diru larregi gastatzen dogu. Jendiak nahi
dabena egittia dauka bere diruakin bizitzan,
bizixuetan gastau edo nahi dabezen gauzetan.
Ondo pasau eta gutxi gastau!!

ARRANO TABERNIA
“ Giro euskalduna eta sanua ” 

ETORRI ETA GOZATU

Telefonoa 75 24 09
JAI ZORIONTSUAK DANOI!!
JAI ZORIONTSUAK DANOI!!



Zer berri?  
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AKANPADA Karakateko parke naturalaren alde

Agur, jolas, kantu eta abarri

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

Videomatic
Gabolatz, 3-behea

Telefonoa: 943 75 24 87

Hilabete honen lehe nengo
aste bu ruan, “Men digainak
ikutu bez” eta beste zenbait
elkartek antolatuta, Sora lu ze -
ko, Elgoibarko eta Azpeitiko
45 bat lagun elkartu ziren
Karakate eta Irukurutzeta bi -
tar  tean akan pada bat egite ko,
eta horren bitartez, bertan
egin nahi duten parke eoli -
koaren aurkako protes tarekin
aurrera jarraitzeko. Larunbat
arratsaldean igo ziren bertara,
eta kanpin-dendak montatu
ostean sua piztu zuten. Iluntze
alde an, suaren inguruan ja rri -

ta, afari-merienda bat egin
zuten, eta bien bitartean, gure
herriko eta inguruko fauna eta
floraren gaur egungo ego -
eraren gaineko hi tzaldi bat ere
izan zen Irati Tre bi ñoren es -
ku tik. Ondo rene  an festatxo
bat anto latzeko parada ere
izan zuten, eta honela txala -
partaren, tin balen, adarraren
eta tri ki ti xaren doinuez go -
zatu eta dantzatzeko aukera
ere bai. Hurrengo egune an,
dena jaso eta Karaka terantz
abiatu ziren salda eta txorixoa
jatera. 

Aurtengo udaleku irekiei
ere heldu zaie amaiera. Uztai -
laren bitik hamairura arte  ari -
tu dira Soraluzeko  kaleetan
denbora pasa.  
Herriko gaztetxoenek mo -

men tu ezin hobeak pasatu
dituzte hamabost egun haue -
tan. Tartean izan dira esku -
lanak, hainbat jolas, San Fer -
mi netako entzierroa, Berga -
rako piszinetara irteera... 
Eguraldiak asko lagundu ez

badu ere (horrelakoetan, ar -
gaz kian ageri den lez, bide -

oak.ikusteko...aprobetxatu
zuten), izan dute aukera Osin -
txura joateko, baita egun oso -
ko eskurtsioak egiteko ere.
Hala nola, txikienak, Ordizi -
ara joan ziren, pixka bat na -
gusiagoak Garaiora... 
Espero bezain ongi igaro

dira udalekuetako egunak,
baita azkar ere egia esan behar
bada, ez dago umeei galdetzea
besterik...
Hala ere, hurrengo urtean

ge hia go eta hobeto!!

Tel.: 943 75 13 45

Kontsumo kooperatiba

OONDONDO PASAUPASAU JAIXAKJAIXAK!!!!!!

ETXABE HARATEGIAETXABE HARATEGIA



Zer berri?  

Plaza Barrixan ETA-ren bi atentatuak
gaitzesteko bilkura 
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Itoizera egun 
pasa Gaztetxetik
Larunbat honetarako Itoizera

joateko autobusa jarri dute
Gaztetxetik. Urtegiaren aurkako
mugimenduarekin bat eginda eta
aurreko irteera batzuetan egin duten
moduan, eguna Itoizen pasatu eta
lanen martxa zelakoa den eta
inguruan zelako eragina izan duen,
bertatik bertara ikustea da helburua.
Izena emateko, Arrano eta
Gaztelupean tabernetan jarri dituzte
orriak. Animo eta joan Itoizeko
ingurua ezagutzera.Lehengo Igandean, uztailak 15, Plaza

Barrixan ugari izan ziren ETA-ren bi
atentatuen aurrean euren ezadostasuna
azaldu zuten herri tarrak. Batetik, Mikel
Uriberen he ri otza gaitzetsi zuten, Tolo -
sako ertza inen komisario ordearena hain
zuzen ere. Eta bestetik Jose Javier

Mugica, UPN ko zinegotziarena ere, Lei -
tzakoa hau. Bilkuran iraun zuen ordu
laurdenean isiltasuna izan zen nagusi eta
txalo zaparrada batez eman zioten
amaiera, berriz bildu beharrik ez izateko
itxaropenarekin.

Euskal Presoen
Euskal
Herriratzearen 
aldeko martxa

Pasa den ekainaren 30ean
Ermutik irten eta Deba ra ino presoen
aldeko martxa ibiltaria burutu zen.
Deba ko plazara iristean ehun lagun
inguru bildu ziren Debako plazan.
Dantzari batek agurra dantzatu eta
bertsoak ere kantatu zituzten.
Martxari bukaera ema teko bazkari
herrikoia egin zen.

Pub 
Intxixu

ONDO PASA JAIXETAN!!!
Santana kalea, 22 A
Tfnoa 943 75 24 43

Txuritxu
gozotegia

Jai zoriontsuak !!!

Etxaburueta 8 behea
Tfnoa 943 75 20 36

SORALUZE

Arianne   Unamuno 
Eguzkine   Aldazabal 

Enara   Agirre   
Maria   Azkona eta

Egoitz Unamuno

Ezoziko ermita konpontzeko
lanak hasi dira
Ezoziko ermita konpontzeko
lanak hasi dira

Atzerapenez bada ere, joan den astean
hasi dira Ezoziko ermita konpontzeko
lanak. Lehenengo fasean teilatua eta
erreteila konpontzen hasiko dira.
Dagoeneko ermittako ataria estaltzen
zuen teilatua kendu dute eta atzeko horma
zati bat erretiratu ostean, egurrezko atari
berria egingo diote berriz. Aurreragoko
faseetan ermitako hormak eta ingurua
eraberritzeko asmoa dute. Lanek irauten

duten bitartean eta kalterik jasan ez dezan,
Amabirjinaren irudia kaleko elizara jeitsi
dute hil honetan bertan. Bestalde, auzoko
bizilagun batzuek jakinarazi digutenez,
ermitatik ateratako zenbait harri losa
lapurtu dituzte. Hortaz, norbaitek berriz
material bila Ezozira joateko asmoa badin
bazeukan, jakin dezala auzokoen begiak
begira izango dituela.   

Iaz burutako martxa
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JJAIAI ZORIONTSUAKZORIONTSUAK PASAPASA!!!!

Argazki albuma

1. Jokin Mitxelena herriko abadea domekako mezan Gure Jauna banatzen. 2. Alberto Sudupe Soraluzeko alkatia frontoiaren
inauguraziño zinta mozten, Jabier Garmendia, Agurtzane Debemeneko ordezkarixa, Olatz Larreategi eta Boskoitxiko txikixa onduan
dittuala. 3. Juanito Unamuno galtzarbean pelotak hartuta pelotari profesionalekin. 4. Frontoia inauguratu osteko bazkarixa 100
pertsona inguru. 5. Agirre eta Etxeberria pelotariei pelota egitten. 6. Iñaki Perurena eta bere semea harrijasotze erakustaldia ematen.

1 2

3 4

5

San Andres Jaixak 2.001

6



Zenbat urte dakazuz?
27
Zelakua zara? egixa erantzun
eeee!!!
Beno ba alaia, alaia.. eta bakarra,

Maitane bakarra dao mundu honetan,
jendiakin ondo konpontzia da nere
bertuterik handixena, baiña goizetan
jaikitzen naizenian kontuz nerekin,
umore txarrakin esnatzen naiz eta.
Gustoko musikia?
Danetik piskat, erlajatzeko egoten da

ba CDetan olatuen zaratia eta
grabauta... ba hori ( jolin erromantikia
eta dana emoten dot..ja ja ja).Mobidua
berriz ba danetik; trikitrixak, bakalaua,
dana.
Zoriontsu izateko klabia 
Norbere buruakin gustora egotia
Zaletasuan
Mendixa, musikia, itsasua...
Zer izango zara haundixa
zaranian?
zer! haundixa?? a ...astronautia
Zein da munduko gauzarik impor -
tantiena 
Mundu guztiakin ondo konpontzia,

gaitza da baiña...
Egun baterako planik onena
Ez dago plan perfekturik, momentuan

sortzen dianak dia onenak .
Udiak ze suposatzen dau zuretako?
Denbora gehixao dao gauzak eitteko

eta jendia pozik ibiltzen da kalian 
Mania bat
Ez naiz maniatikia, bueno ontxe esan

biharrian untxe esaten dot ez dakitx
zegaitxik
Zer ez ziñuke sekula eingo 
Neri eittia gustatzen ez jatazen gauzak 

Plazentziako jaixetako gauzarik
onena
Egoten dan girua 

Printze urdinak
Horrek ez dare, igelak bakarrik eta

mordua apuak! eeeeee baiña ez jarri

hori bestela neska zahar geratuko naiz 
Afalosterako kantu bat 
Kalian gora eta kalian behera
Ze eingo ziñuke 200 kilokin?
ja ja... argaldu, ze erremedio!
Jaixetarako aholku bat 
Nik lan eta lan ein bihar dot eta ondo

ondo pasau danok 
Amets xelebreren bat kontatzeko 
Bai behin aspaldi lotan nenguala

bikixak euki nittuan ( amets gaiztua)
izardi batian esnatu nitzan...

Kale kantalian
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Maitane Maiztegi

Maitane Maiztegi San Andresko hesixan.

Gururu

Maitane etorri jaku gurera, papelian daren galderen beldur ero, danak segiduan irakurtzeko
prest eta barre ederrak egin dittugu batera.Izan dittuan ateraldixak ez dira ba edozein
modutakuak izan eta ixixa eskatu notsan bere buruari bertsua botatzeko baina tira, horretan
Etxebarri dogu maisu eta ez dotsagu postua kenduko.Zuekin danokin....etorkizunian iretargixa
konkistauko daben dama plazentziarra.

"Ez dao plan perfekturik..."

HABANERAN

Mendiko lore artian
tximeletia ete da.
Untxe doia hegan gora
ilargixa jo ta be(he)ra.
Maitane hobera doia
egunetik egunera.
Bere-ametsa bete daben
astronautaren antzera.
Munduak bera maitte dau
ta berak mundua bera.
Apo artian igela
hori omen da aukera.
Hau da Maitane Maiztegi
ekarritta pil pilera,
alaitasunez betia, 
izan nahi dabena bera.

Etxebarri

S.A.
Industriak 

Eskulanetarako tresnak

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

"afalosterako
kalian gora eta
kalian behera"
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Badago bai, zer ospatu aurten
ere. Soraluzeko kirolariek jai
atarietan erdietsitako

lorpenek, harrotasunez bete dute herria.
Herriaren miresmen eta eskerronaren
adierazgarri eta omenaldi modura,
pelotari txapeldunek uztailaren 24an,
arratsaldeko 20:00etan, jaiei hasiera
emango dien txupinazoa. Hortik aurrera
eta uztailaren 29ko goizalderarte, jaia,
jaia eta jaia.

Mila ekitaldi egitarau “ofizialean”

Egitarau sendoa eta zabala da
aurtengo jaietan Udalak, Nagusien
Tanborradako antolatzaileak, PIL
PILEANek, Gaztetxeak eta Amnistiaren
Aldeko Gestorek osatu dutena. Udalak
eta Pil Pilean Euskara Elkarteak
elkarlanean osatu duten egitarau
“ofizialean”; Etzakiten kontzertua

(asteartean), Bergarako Musika
Bandaren eta Mariatxien kontzertua eta
Nagusien tanborrada (asteazkenean),
zezena, bakailau lehiaketa eta asto
karrera (ostegunean), herriko kirolak,
Dantza solte txapelketa, Biketrial Show,
mus tute eta briska txapeketa, Haurren
Tanborrada (ostiralean) eta sagardo
eguna (3 kupel), bertsolariak (Unai
Iturriaga eta beste bat), balsa jeitsiera
eta Bide Ertzean eta Amparanoia
taldeen kontzertuak (larunbatean)
izango dira ekitaldi nagusienak.
Denetarik beraz PIL PILEANek

antolatutako txapelketetan, herritarren
partehartze zuzena bilatzea da helburua
eta taberna denetan izena emateko
jarritako orriak izenez betetzea espero
dute.     

Eolikoen aurkako manifa, burrun -
dadia eta kalejira erre bidikatiboak 

Gaztetxeko egitarau alternatiboa
Gaztetxean herriko 5 taldek elkar

hartuta osatu dute jai batzordea;
Soraluzeko Gazteria, PIL PILEAN, Urrats
Dantza Taldea, Euskal Herrian
Euskaraz eta Segi taldeek hain zuzen.
Aipatutako taldeek, egunero barra
zabalik izateko txandak beteko dituzte
eta handik aterako duten diruarekin
ordainduko dituzte Gaztetxearen
egitarauaren barruan antolatutako
ekitaldiak. Mermaid eta Las Bananas
(?) taldeen kontzertuak (aslehenean),

Kontzertuak, zezenak, tanborrada, kalejirak eta beste mila ekitaldi antolatuko dira
Soraluzetarron gozamenerako. Pelotariek eta Arrate Azkonak lortutako emaitza bikainak ospatu
eta omenduko dira aurtengo jaietan.

Pelotarien eta Arrate
Azkonaren emaitzak
ospatuko ditugu

aurten

Ondo pasa jaixak!!!Ondo pasa jaixak!!!

Etxaburueta 2
Tfnoa 943 75 20 55
20590 Soraluze

Vidal frutadenda
Zure 

frutadenda

SANTA ANA JAIXAK; 
badago zer OSPATU
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Issopus eta Liften kontzertuak  eta
Eolikoen kontrako manifa (asteartean),
Gaztetxeko bazkaria (1.000pezeta)
bertsolariekin (Amets Arzallus eta beste
bat) eta txalaparta (asteazkenean),
presoen aragazki erakusketa eta
burrundadia (Pedro Jose pesoaren
eskubideen alde) (ostegunean),
Antirregimen eta Apurtu taldeen
kontzertuak eta DJ Festa (ostiralean) eta
talde bakoitzak bere eskaerak egingo
dituen disfrazatutako kalejira, Txatunga
Benbe perkusio taldeak eta malabarak
lagunduta (larunbatean).   Gaztetxeak
dei egin nahi die herritarrei, egitarau
alternatibo honetan parte hartu eta jaiez
gainera errebindikazioz bustitako
ekimenetan partaide izatera.   

Amnistiaren Aldeko Gestoren
aldarrikapenak
Amnistiaren Aldeko Gestorek,

presoen eskubideen aldarrikapenaren
inguruko egitaraua osatu dute.
Txupinazoan presoak ere badaudela
gogoraraziz emango diote hasiera jaiei

(asteartean), Preso eta Errefuxiatuen
Egunarekin jarraituko dute (oste -
gunean) eta mariskada eta manifestazio
batekin amaituko dute egitaraua.
Honetaz gainera, txosna jarriko dute
Plaza Zaharrean eta edariez gain,
ogitartekoak ere banatuko dituzte
bertan.  

Bitxikeriak

Jakin ahal izan dugunez, asto karreran
astoak beharrean ponyak aterako dira
seguraski. Tanborradari dagokionez,
Gorka Salaberria “Txakarra” kantineraz
jantzita aterako da, mutilek kantinera
moduan joateko duten eskubidea
aldarrikatuz. Balsa jeitsiera bertsolariek
bertsotan kontatuko dute eta sorpresa da
nondik.  

Tanborradan jendea
falta da; astelehenean
18:00tatik 20:00etara

goiko eskoletan
egongo dira, jendeak
izena eman dezan

Gosarixak eta pintxo 
goxo goxuak !!

Goizeko 6:30-etatik 
aurrera zabalik!!

Errabal kalea, 15 Tfnoa 943 75 18 34
JJAIAI ZORIONTSUAKZORIONTSUAK DENOIDENOI!!!!!!JJAIAI ZORIONTSUAKZORIONTSUAK DENOIDENOI!!!!!!

Iñaki
Iñarra 

Harategi eta
Urdategia
Kalebarren 29

Tfnoa 943 75 12 49
Soraluze

OONDONDO PASAPASA JAIXAKJAIXAK!!!!!!

Egoitz Unamuno 

Pelotari txapeldunek emango diete hasiera jaieri txupinazoa botata

Urte batzuetan egin gabe egon den balsa jeitsiera egingo da aurten

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

ITUR iturgintza
Iturgintza, Gasa 
Berogailuak

Sukaldeak eta Bañuak

Soraluzek finala 2 eta 1eko
emaitzaz irabazi zuen,  kadete eta

gazte mailan garaipena lortu eta gero. 

Finalerdietan, Soraluzek joan den
urteko txapelketaren irabazle zen
Hernani, txapelketatik kanpo laga zuen.
Etxean 2 eta 1eko emaitza lortu ostean,
Hernanin ere emaitza bera lortu zuten
eta honela herri guztiaren
poztasunerako Soraluzek lehen aldiz
finala jokatzeko txartela lortu ere bai.

Zestoa eta Hernaniren aurkako
kanporaketetan erakutsitako jokoaren
ondorioz, Soraluze komunikabide
guztietan faborito garbitzat ematen
zuten baina gure pilotariak ez ziren fido
Aretxabaletak Herriarteko Txapelketa
gehien irabazi dituen Azkoitia
finalerdietan kanpoan utzi zuen eta. 

Finala hilaren 8an jokatu zen eta
lehenengo partiduari hasera goizeko
10:30-etan eman zitzaion. Lehen
partidua kadete mailakoa izan zen eta
Erlei Txurruka eta Zuhaitz Rodriguez-
ek erraz lortu zuten finaleko lehen
puntua. Erleik partidua goitik behera
menperatu zuen eta Zuhaitzek atzeko
koadroetan erakutsitako segurtasunari
esker, 22 eta 6-ko emaitzaz irabazi
zuten. Gauzak honela, finaleko lehen
puntua patrikan zutela gazte mailako

partiduari hasera eman zitzaion. Partidu
hau finalaren zeresanerako oso
garrantzitsua zen, Soraluzetarren
garaipen batek Txapela ematen bait zien
eta Aretxabaletarrei ezinbestekoa bait
zitzaien garaipena lortzea finalean
bizirik jarraitu ahal izateko. Antton
Alberdi eta Iñaki Jauregi-k jokatutako
partidua oso gogorra izan zen eta ia
ordu eta laurden luze iraun zuen
partiduak.

Partidua une erabakiorrenean zegoela
ikusita, lau pilotariak pilota
aseguratzera jokatu zuten aurkariaren
hutsaren zai. Bazirudien hutsa ez zela
inoiz iritsiko baina Soraluzeko zaletu
guztien poztasunerako puntuak 17
minutu luze zeramatzanean,
Atxabaltako atzelariak puntua galdu
zuen.

PilotaPilota

Soraluze 

Txapeldun !!!Txapeldun !!!
SORALUZE HISTORIAN ZEHAR LEHEN ALDIZ GIPUZKOAKO HERRIARTEKO TXAPELDUNA DA. Finala hilaren 8an

jokatu zen Donostiako Atano III.a pilotalekuan eta bertan Aretxabaleta menderatu eta gero,
Gipuzkoako txapeldunak dira. Orain Baztanen irabazita kontrako partidua jokatuko dute etxean. 

Domeka honetan
goizeko 11:00etan
Baztanen kontrako

partidua
polikiroldegian
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JABIER ALBERDI

Errebal kalea 24
Tfnoa 943 75 19 32 

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

Mediku estomatologoa
434 zenb. kol.

Javier Alonso Zelaieta
Hortz klinika

Etzen nolanahiko tantua izan,
pilotariak ezezik zaletu guztiak ere
estuasun ederrean jarri bait zituen.
Sakea berriz ere Anttonen eskuetan
zuela, erreskan lortu zuten bi
Soraluzetarrek, finala irabazteko falta
zitzaizkien hiru tantuak, Soraluzetar
guztien buila eta txalopean.

Nagusien partiduari, Soraluze
txapeldun zela eman zitzaion hasiera.
Onar Muguruza eta Aritz Laskurainek
txapelak buruan zituztela jokatu arren
beraien partidua ere aurrera ateratzea
nahi zuten. Etzuten ordea garaipena
lortu ahal izan, partidu estu batean 18
eta 22 galdu baitzuten Errasti anaien
aurka.

Txapelak buruan zituztela iritsi
ziren protagonistak San Andres auzora,
bertan auzokideek eskeinitako arrera
bero baten ostean ondo merezitako
bazkari gustagarri bat dastatu zuten.
Arratsaldean, Soraluzetar askok beste
arrera hunkigarri bat eskeini zieten
txapeldunei, eguna borobilduz.

Garaipenaz gozatzeko ia astirik gabe,
Soraluzetar pilotariak beste

norgehiagoka batean murgildurik
aurkitzen dira; Herriarteko txapeldunen
arteko txapelketan. Bertan Nafarroa,
Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako
txapeldunek hartzen dute parte.
Soraluzeri semifinala Baztan nafarren
aurka jokatzea tokatu zaio eta joaneko
norgeiagokak Iruritan jokatu zituzten

hilaren 14-an. Nafarroa aldetik
esperantzazko emaitzak ekarri zituzten
bertan 1 eta 2ko emaitza lortu bait
zuten. Erlei Txurruka eta Zuhaitz
Rodriguez-ek 22 eta 21-eko emaitzaz
irabazi zuten partidu gogor baten
ostean. Porrota aldiz Antton eta Iñakiren
partiduan iritsi zen; Nafarrak faborito
irten ziren eta ez zuten kale egin 22 eta
11 irabazi bait zuten.
Finalean ez bezala, kanporaketa

honetan seniorren partidua oso
garrantzitsua zen, beraien garaipenak
Soraluze kanporaketan aurretik jartzen
bait zuen. Partidua gogorra izan zen
baina Aritz eta Onar -ek nafarrak
menderatu egin zituzten 22 eta 10-ko
emaitzaz.
Bueltako partidua Soraluzen jokatuko

da igande honetan goizeko 11:00etan.
Soraluzeko pelotariek indarrak neurtu
beharko dituzte berriz ere Nafar
gartsuen aurka. Ia irabazten duten
partidu hau ere.  
Erregali ederra litzateke jaiei hasera

ona emateko.
ESKERRIKASKO ETA ZORTE ON !

Kirola

Pelotariak Agustinekin, Udalaren eta  jendearen arrera beroa jaso ostean.

Jende asko batu zen pelotariei zorion ohiuak bota eta eskerronak ematera. Xuban Catalan
Egoitz Unamuno
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Juan Mari
Arraindegia

Eguneroko 
arraina 

eta konjelatuak

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

Kirola

Noiztik datorkizu kirolerako zale -
tasuna?
Txiki txikittatik. Beti gustau izan jata

korrika egittia.
Eta atletismua?
Ba 13 bat urtekin sartu nintzan. Maisu

batek Eibarko klubeko telefonua emon
zostan eta...
Zenbat entrenatzen ziñuan ordu -
an?
2 egun astian eta ordu terdi egun ba -

ko itzian.
Eta oiñ?
Astian 6 egunetan eta egunian 2 ordu.
Aldatu da ekipua sartu zinanetik?
Bai jente askok laga egin dau den bo -

ri a kin. Ikasketak serixuago hartu eta la -
ga, igual ez dabelako emaitza onik lor -
tzen eta.
Eta hemen bizitta ondo konpontzen
zara?
Bai. Espainiako selekzionadoria Do -

nos tian bizi da eta astian 3 aldiz hara
juaten naiz teknikia eta holako gauzak
lantzera.
Ze modalidadetan parte hartzen
dozu?
Hirukoitzian eta alturan. Batez be

altu ran.
Eta zein da zure markia?
1.85 metro alturan eta 12.06 metro

hirukoitzian.
Olinpiadetako errekorra zein da?
Alturan 2.07 metro.
Ze txapelketa jokatu dittuzu
aurten?
Ixa urte guztia lesionauta pasau dot

eta estalittako pistan bakarrik konpetidu
dot. Espainiako Txapelketa Absolutuan
eta 3. egin dot. Gero kadetietan eta jube -
niletan 1go postuan geratu naiz.

Eta Hungriakua?
Hungriakua Munduko Txapelketia

izan da. 5. Etara dot. 1.78 salto egin
neban eta gero, 2. Aukeran, gorago salto
egin neban baina listoia mobitzen hasi
zan eta normalian ez da jausten hola
gutxi mobitzen danian baina... Jentia
txa loka hasi zan baina klin klin klin eta
jausi egin zan. Bestela 2. Edo 3.
geratuko nintzan eta domina bat lortu
baina...
Txapelketetan presiño haundixa
sentitzen dozu?
Ez gutxi. Entrenamentuetan baino

askoz hobeto ibiltzen naiz. Batzuek

konzentrau eta hola egitten dira baina
nik 3 segundo aurretik pentzau eta salto
egin eta kitto. 
Espainiatik kanpo nun egon zara?
Italian eta Frantzian.
Oin nora zoiaz?
Murtziara, Europako Txapelketara,

uztailian.  
Olinpiadetara noiz?
Ba ez dakit. Ez dago prisarik. Eto -

rriko da.
Nobixorik badaukazu?
Ez, ez daukat. (Baina bai, badauka).
Esan zeoze plaentxiako umieri?
Ba animatzeko. Baina horretarako

talde bat sortu bihar da hemen, ze
Eibarrera autobusa hartu bihar da.
Atletismo talde bat bihar da Soraluzen.
Plazer bat izan da Arrate elkarriz -
ketatzia. Majia eta humilla. 
10 BAT. BIKAIN.

Arrate Azkona
“Ez daukat prisarik”

Arrate Azkona Pil Pilean izatea plazer bat izan da, jarraitu gogor.

Arrate Azkona plaentxiar atleta gaztia elkarrizketa bat egittera gonbidatu dogu. Espainiako
jubeniletako alturako txapelduna da eta hil honetan Hungrian jokatutako munduko txapelketan
5. geratu da. Ez jakoz elkarrizketan gustatzen baina gurekin salbuespen bat egin dau. 

“Batzuek konzentrau eta
hola egitten dira baina nik
3 segundo aurretik pentzau,

salto egin eta kitto”

Jon Oregi, Txakarra 
Egoitz Unamuno eta Gururu 
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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

Kultura

Nongoa da Patxi Zubizarreta
itzultzailea ?

( Baserritarren peria famatua egiten
da astero astero herri horretan )

Unai Elorriaga Lopez de Letona
1973ko otsailaren 14an jaio zen, Bilbon, baina
Al gortan bizi da betidanik. Filologian lizen -
tziatua da eta Labayru Ikastegian egiten du
beharra, itzultzaile moduan. Zenbait sari
eskuratu eta hainbat antologiatan azaldu dira
bere testuak, baina hau du bakarkako lehen
liburua. Prentsan ere ohikoak ditu ko -
laborazio-lanak. Bestalde, bertsolari gisa
aritua da eta argitaletxe batean ikasmaterialak
prestatzen lan egina, bi alor horiek utziak
baditu ere.

Egileaz bi hitz

SPrako tranbia

Eta literaturaz?

Animo! 
PRINTZE TXIKIA elaberriaren bi ale

dauzkazu  zure zai!
Aurreko aleko irabazleak:

Maite Iñurrieta eta Ianire Aldekoa

Baldin badakizu deitu 943 75 13 04
telefonora.

Eta galdera da?

PIL PILEAN ETA ELKARLANEAN
BAT EGINDA, 

EUSKAL LITERATURAREN ALDE

Hil honetan zozketan? 

SPrako
TRANBIA
SPrako
TRANBIA

Benetako harribitxi bat da SPrako
tranbia, lehen obra batean harrigarria den
maisutasunaz idatzia. Harrigarria da gai
nagusia ere, egilea gaztea izaki: agure baten
eromen prozesua, izugarria izanda ere
espanturik gabe kontatua; eta hunkigarria,
dudarik gabe.

Egilea: 
Unai Elorriaga
Hitzaurrea: 
Xabier Mendiguren
Orriak:
156
Data:
2001eko ekaina

“Cine Soraluce”

Eraiki zanetik ixa
mende erdi igaro

dan honetan, parrokiko
zinia izan zanaren
eraikina eraitxiko da.
Betiko desagertuko da
don Migel Goikoetxea
parrokuaren ekimenez
1950.eko urte haretan
parrokiko eliziari bat
eginda altxatu zan areto
hau. Merezi dau bai,
gutxi asko enble ma -
tikuak edo herrikoiak
diran eta orain beste
instalazio modernuago
batzueri toki egitti -
agattik edo soil soilik
garai modernuak alda -
keta honek eskatzen
dittuztelako, herrixan
desagertzen doiazen
erai kin daneri moduan,
lerro batzuk eskeintzia. 

Goguan daukat nere
ume garaixan bazala

pasabide bat hilerrirako
bidiaren eta udal
pelotalekuko lau gu ni -
aren artian, toki horre -
tan bustin lurra uga rixa
zalako “bustiña” esaten
jakona. Hain zan hola -
kua, eze, askotan balixo
izaten zoskun bertako
materixa bikain eta
moldakorrak, anima -
lixak ametsezko irudi -
ttan itxuratzeko. Balixo
beza honek datu gogu -
an garri moduan.

Halata be, beste xe -
he tasun hau be interes -
ga rrixa gertatuko da la -
kuan nago: bere izena.
Parrokuak, ixa herrira
etorri berri zala, guztiz
pla entxiarra zan izen
ba tekin bataiatu nahi
izan zeban lokal berrixa
eta “Cine Muneta”
izen datzia pentsatu ze -

ban. Aukeriaren zer ga -
ittixagaittik galdetu
jakonian, Munetako
hai tzen kontu aren ga -
ittik eta ba sarrixa
zeguruaski go re nengua
zalako, eran tzun zeban.
Orduan ber ba egin
jakon So raluzegaittik,
herri xa ren jatorrizko
izena iza tiaz gainera,
herrixari 1.343an Villa
maila emon jakonian
jarri tta kua baino le he -
na gokua zan eta hortaz
ego ki xagua. Eta halaxe
egin zeban, pertsona
jakin batzuk, gure
herrixaren histo rixaren
ezagupen fal taz, kutxu
politikua ezarri zotsen
arren, inondik inora ez
zeguan tokixan. Hau
idatzi dabenak ziurtatu
leike hori.

2.001-7-10  Etxazpi 
(Gazteleratik

itzulia erredakzioan)

KEnpresa aholkularitzaJabe Elkarteak
Aseguruak

20590 Soraluze
GIPUZKOA

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

Kontulan 
Aholkularitza S.L.



16 37.alea, 2001eko uztailapilpilean@euskalnet.net

Lakuesta
Optika

Ikusmen arazoen frogak eta
argibideak

Argazkiak errebelatzen ditugu
Santa Ana, 22 C- behea

20590 Soraluze
Tfnoa 943 75 30 59

“Lanak hiru  fase dittu” 
Rokek azaldu lanak hiru fase izango

dituela; “Lehenengo fasian, daukauna zer
dan eta nun dagon jakitzeko, fotagrafixak
etara eta gero inbentarixo bat egin bihar da.
Horixe da zailena. Gero ugazabekin
kontaktuan jarri eta gestiño planak egingo
dittugu, partzela bakoitzian. Bigarren fasian,
Basuen eta Errekatxuen Eraberritze plana
egittia da helburua. Honetarako, erreka
zuluak kartografiatu eta euren kokapen
zehatza jakinda bertako fauna autoktonuaren
berreskurapena bultzatzia da asmua.
Hirugarren fasian; mendi gaineko moduko
zuhaixka gunietan zuhaitzak birlandatzia eta
partzela txikixak eta masa autoktonuak elkar
lotzia da egittekua.  

Europa eta Kataluniako ereduak
Rokek adierazi zigunez, Europa eta

Katalunian oso aurreratuta dauzkate
ingurugiroa zaintzeko kontuak “baina han
errezagua dan lan egittia, lur komunal  asko
dagualako. Hemen berriz, lursail txikixak
dira eta pribatuak dira, zailagua da hori
antolatzia.” Adibide moduan “behin
pirineotara juan nintzan eta han terreno
aldapatsu baten manduekin ikusi nittuan
lanian. Makinekin lur asko galduko zala ta
haregaittik zebizen hola lanian. Kontuak
etara hortik, han zelako lana egitten da

lurrak zaintzeko”. Hemen ostera, oraindik ez
omen gaude gai hauetan oso jantziak eta
ezer gutxi egiten da, Parke Naturalak
zaintzeaz aparte. “Plan global bat bihar da,
lurren antolamendu eta gestiñuana.
Europatik datozen direktibak holako gauzak
agintzen dittue eta hemen be hasi gara poliki
poliki.”

“Gizartiak dauka erabakixa”
Gizartearen kontzientziazioaren gainean

berba egin genionean; “ kontzientziatze
berbia politta dok baina kontzientziatzia
izaten dok etekin bat etaratzen duanian,
orduan edozein kontzientziatzen dok. Ikusi
eragin bihar dok merezi dabela hori
egittiak.” Kontuak kontu lurrak baserri -
tarrenak dira eta eurekin negoziatuko
beharko da plana aurrera atera nahi bada. “
Basarrittarrendako dirulaguntzak badare,
horrekin ez da inor aberasttuko baina
laguntza bat da.” “Basarrittarrak dake
askotan bildurra, “baina nik hau sartzen
badot, gero diputaziñotik ez doste lagako

ikutzen be” eta hori ez da hola.Erantzun
posibua espero dot. Arrazoi onak darelako
hau egitteko. Eta nahi badou gure ingurua
mantentzia, mantentzia ez ikutu barik,
etekin eta errekurtso batzuk etarata baina
modu on baten antolatu biharko dogu. Len
jentia basarrittik bizi zan baina oiñ ez da
dana basarrittik etara bihar eta horrek be
badauka eragina eta seguruenik lan hau
erreztuko dau.”

“Geuria maittatzen ikasi bihar dogu” 
Dagoenaren eta egon litekeenaren arteko

balorazio bat eginda, ateratzen den
ondoriorik nagusiena, gure ingurua eta
mendiak behar baino gutxiago maite
ditugula da. “Sarrittan kanpora juaten gara
eta ez gara konturatzen zer daukagun bertan.
Kanpotik etortzen dan jentiak gehixago
balortzen dau hau guk baino; mendi gaina,
basuak, ibaixa eta beste mila gauza, guk ez
dittugunak horrenbeste baloratzen.
Plaentxiarako irteera asko dago, gauza asko
egin leizke baina horretarako lan egin bihar
da, gogor eta elkarri lagunduz. Erronka
politta da eta ahaleginduko gara egitten.”
Gu bidelagun izango gaituela jakinarazita,
eskerrak eman genizkion Rokeri eta bere
amari, hain arretatsu eta maitekor hartu
gintuztelako. 

Roke Akizuk bere baserriko ( Arteaga  ) atarian emanzigun bere lanaren berri

“gehixao maitte bihar
dogu Plaentxia eta
daguana zaindu” 

Roke
Akizu 

Roke Akizu Arteaga base -
rrian bizi da. Atarrabian
Nekazaritzako Perito ikas -
ketak eta Lleidan Mendi
Ingenieritza karrera aterata,
gaur egun Langraitzen ira kasle
da. Berak aurkeztu eta Udalak
eta Debemenek babes tutako
proiektuak, mendien gestio
hobea egin eta bertako landa -
reria eta batez ere zuhaizteria
ugaritzeko plan bat osatzea da
helburua.

Xuban Catalan
Egoitz Unamuno
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Udal kontu

Ekainaren 25ean egindako ohiko saioan

Ekainaren18an egindako  ohiko saioan

Ekainaren18an egindako  ohiko saioan

Uztailaren 9an egindako ohiko saioan

UDAL BATZORDEEN BERRI

Erabaki hauek hartu ziren:
1. Euskera Elkarteen Topaguneari 175.000 pezeta ordaintzea,
Udaleku itxietako matrikulengatik
2. Soraluzeko AEKri 422.400 pezeta ordaintzea, 2000-2001
ikasturtean herritarrei euskera ikasteko eman beharreko
dirulaguntzen bigarren zatiengatik
3. Kalean eginako bost zine-saioengatik, “Servifilms,C.B”ren
aurrekontua onartzea, 618.280 pezetako zenbatekoz, gehi BEZa

4.  Administrari laguntzaile bat kontratatzea, aldi baterako eta egun
osoko lanaldiaz, IZARTU hirigintza proiektuaren baitako
eginkizunak betetzeko.
5. Itxasne Elizburu Soraluze And.rearen idazkia, “Soraluze
B.H.I.”ren izenean, datorren uztailaren 25 eta 26an, ikasketa
bidairako, kamisetak kalean saltrzeko baimena eskatuz,onartzea
erabaki da.

Erabaki hauek hartu ziren:
1. Kultuta eta Gaztearia Batzorde Informatzailearen propo sa -
menez:
52.000 pezeta ordaintzea Asuncion Nuñez Cabanzón And.ri, San
Juan bezperako jaialdia antolatzeko dirulaguntza bezala.
27.000 pezeta ordaintzea Egoitz Unamuno Loidi Jn.ri,

“Soraluzeko Euskalgintza Taldea”ren izenean, Plaza Barrixan San
Juan bezperako jaialdia antolatzeko.

2.   Juan Jose Cruz Aranda Jn.k eskatuta, taxi zerbitzuaren
hurrengo tarifa hauek onartzea 2001.urterako:

-  Abiasaria(egunez) gehi 1.5 km.ibiliak: 560 pezeta.
- Abiasaria(gauez eta jaiegunetan) gehi 1.5  km.ibiliak:610
pezeta
-  Eguneko tarifa: 146 pta.kilometroko
-  Gaueko eta jaiegunetako tarifa: 160 pezeta kilometroko
- Eguneko itzaron ordua: 1860 pezeta
- Gaueko eta jaiegunetakoitxaron ordua: 1995 pezeta.

3. Hezkuntza Batzorde Informatzailearen proposamenez,
142.5000 pezeta ordaintzea “Musika Eskola”ri, 2001. Urterako
dirulaguntzaren %50ª alegia.

1. Udalerri honetako “R.16-Asiloa”alderdiko hiri antolaketa
arauen elementuak aldatzeko hasierako onarpena onartzen da EAJ,
PSE-EE, EA eta Ppren aldeko botoz eta EHren abstentzioz.
Helburuak honakoak direlarik:
1. Atxuri 10eko eraikinean, etxebizitza kopurua hamaikatik

hamazazpira gehitzea. 
2. Rabal kaleko 1.go zenbakian kokatutako Amutxastegi

Lantegiaren lursailean berrogei etxebizitza ezartzea, gaur egungo
eraikina bota eta gero.
3. Amutxastegi Lantegiaren eraikinera doan bidea kentzea,

eraikuntza berria Atxuri kalearen sestratik hasiko baita.

2. Soraluzeko Udal barneko euskararen erabilera plana onartzea
PPren abstentzioz eta gainontzeko alderdien aldeko botoz.

3. Alderdi Popularreko udal taldearen mozioa, “BASTA YA”

taldearen proposamenari jarraituz Udaletxeko balkoian “ETA EZ-
ETA NO” pankarta jartzeari buruzkoa, EAJ, EA eta EHren aurkako
botoz baztertzen da PSE-EE eta PPren aldeko botoen kontra.

4. Alderdi Popularreko udal taldearen mozioa, jardun
politikorako eskubide eta askatasunari buruzkoa onartzea EAJ, PP,
PSE-EE, EAren aldeko botoz eta EHko aurkako botoz.

5.Alderdi Popularreko udal taldearen mozioa, Gay Harrotasunaren
Egunari buruzkoa. Aho batez bat egiten da eskubide
berdintasunarenaldeko eta lesbiana, transexual eta gay-ak
baztertzearen aurkako aldarrikapenarekin baina Udalak, Eusko
Legebiltzarrak onartutako Ez Legezko Proposamena garatzeko
konpromisoa hartzea baztertzen da EAJ eta EAren aurkako eta EH,
PSE-EE eta PPren aldeko botuez.  

-Kultura eta Gazteria Batzorde Informatzailearen
proposamenez:
1. 900.000 pezeta ordaintzea “Aspe” enpresari, 2.001eko uzta -
ilaren 8an San Andresen eskainitako pelota partiduarengatik.
2. 533.000 pezeta ordaintzea “PIL PILEAN”i, Santa Ana jaietan
hain bat ekitaldi antolatzeko.
3. 735.000pezeta ordaintzea helduen danborradaren antola tzai -
leei.
- Iratxe Benitok “Soraluzeko Amnistiaren Aldeko Komitea”ren
izenean, aurtengo Santa Ana jaietan, Plaza Zaharrean txozna bat
jarriko dutela jakinaraziz.
- Mª Jose Belokiren izenean, datorren uztailaren 26an
“Kilometroak 2.001”eko material salmentarako postua jartzeko
eskaera onartzen da.
- Euskararen Udal Ordenantzan araututakoaren bat etorriz, Amaia
Albisuari 20.880 pezeta ordaintzea, udalerri honetako Gabolatz
kaleko 3-behean duen dendako errotulua euskaraz jartzeko
dirulaguntza bezala.

- Gipuzkoako Foru Diputazioko Gizartekintza Saileko Foru
Diputatuaren Foru Agindua, 1999ko Gizarte Larrialdietarako
Laguntza gisa emandako eta gastatu ez duen 882.661 pezetako
kopurua itzul dezala eskatuz Soraluzeko Udalari.
- 521.825 Pezeta ordaintzea Debegesari Karakaten jarri nahi den
begiratokiarengatik.
- Ordenagailua erosteko, Windows 2.000 sistema eragilea eta
Token Ring tarjeta barne, “Electronica Cruz”en eskeintza
onartzea, 199.853 pezetako zebatekoz.
- Debegesaren idazkia, lan arriskuen prebentzio zerbitzua eskainiz,
hobeto aztertu artean mahai gainean uztea erabakitzen delarik.
- Soraluze Kirol Elkartearen Pelota Sailari 1.079.440 pezeta
ordaintzea, aurtengo jardunaldirako emandako dirulaguntzaren
%100ª alegia.
- 40.660 pezeta ordaintzea Plaentxi Herri Ikastetxeko Guraso
Elkartearen izenean, joan den maiatzaren 6an, Bilbon ospatu zen
Euskal Eskola Publikoaren Jaialdira joatearren.

Edu Pombar eta Egoitz Unamuno
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Mendata taberna

Kalebarren, 5
Tfnoa 943 75 13 87

Berezitasunak:
Txipiroiak, Barazki Menestra,

Gixauak...
Asteburuan plater konbinatuak

Enkarguak etxerako 
( bazkariak eta afariak )

JJAIAI ZORIONTSUAKZORIONTSUAK PASAPASA!!!!

Kalebarren,10 
Telefonoa 943 75 20 91

Baltegieta, 6
Telefonoa 943 75 13 99

SORALUZE

Mendizabal
Okindegia

Ondo pasa jaixetan!!!

Jaixak

UZTAILAK 23, ASTEARTEA

22:00etan: EZOZIKO AMA ABESBATZAren
kontzertua elizan

UZTAILAK 24, ASTEARTEA

20:00etan: TXUPINAZOA Udaletxeko balkoitik jaiei   
hasiera emateko

20:05etan: KALEJIRA Lizarrako dultzaineroekin.

23:00etan: DANTZALDIA Plaza Zaharrean Etzakit
talde a    rekin   

UZTAILAREN 25, ASTEAZKENA

SANTIAGO EGUNA

09:00etan: KALEJIRA
Lizarrako dultzaineroekin.

11:00etan: SALDA TA TXORIXOA
Plaza Zaharrean.

11:30etan: BURUHAUNDIAK

11:30etan: HAURRENDAKO PARKEA

13:00etan: Bergarako Musika Bandaren  
KONTZERTUA Plaza Zaharrean.

16:30etan: HAURRENDAKO PARKEA

17:30etan: URRATS dantza taldearen saioa 
Plaza  Zaharrean.

19:00etan: KALE ANTZERKIA
Trapu Zaharra "El cuarto tenor"

20:30etan: KALEJIRA, Real Santa Cecilia

Mariatxi taldearekin

23:00etan: NAGUSIEN DANBORRADA

01:00etan: Mariatxien KONTZERTUA
Plaza Zaharrean.

UZTAILAREN 26, OSTEGUNA

SANTA ANA EGUNA

07:00etan: KALEJIRA Lizarrako dultzaineroekin.

07:30etan: ZEZENA

11:00etan: SALDA TA TXORIXOA Plaza Zaharrean

11:00etan: KALEJIRA Larreategi trikitilari taldearekin

11:30etan: BAKAILAU LEHIAKETA Plaza Zaharrean

12:30etan: MEZA NAGUSIA, Ezoziko Ama Abesbatzak
kantatua

13:30etan: "Galicia" talde ukraniarrarekin KALEJIRA

17:00etan: HAURRENDAKO DANTZALDIA
Tximino Sound taldearekin Plaza Zaharrean

18:00etan: ASTO KARRERIA kalebarrenen.
(PIL PILEAN Kultur Elkarteak antolatuta)

19:30etan: ZEZENA

20:00etan: KALEJIRA
Mondo Drum perkusio  taldea rekin

23:00etan: DANTZALDIA Plaza Zaharrean 
Gau-Bela taldearekin

Santa Ana jaixak
2.001
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Ventanas

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

* Leihoak, manparak

Mendiola Poligonoa 10
20590 Soraluze 73 Posta Kutxatila

Jaixak

Errebal kalea 2 behea
Tfnoa 943 75 16 46

SAN ANDRES
Iturgintza

Iturgintza, Gasa, eta
Berogailuak

Sukaldeak eta bainuak

IIOSUOSU
bitxidendabitxidenda

Santa Ana kalea
SORALUZE

Tfnoa 943 75 12 77

UZTAILAREN 27, OSTIRALA

09:00etan: KALEJIRA Lizarrako dultzaineroekin

11:00etan: SALDA TA TXORIXOA Plaza Zaharrean

12:30etan: KALEJIRA Larreategi taldearekin

13:00etan: HERRI KIROLAK Plaza Berrian

17:00etan: DANTZA SOLTE TXAPELKETA
Plaza Zaharrean.

18:00etan: BIKETRIAL SHOW 
Iker Lezeta eta Alberto Gomez-en eskutik.

19:00eta: MUS, TUTE eta BRISKA txapelketa
Plaza Berrian (PIL PILEANek antolatuta)

19:30etan: HAURREN DANBORRADA

23:00etan: DANTZALDIA Plaza Zaharrean
La Ferreteria del Son taldearekin   

UZTAILAREN 28, LARUNBATA

09:00etan: KALEJIRA Lizarrako dultzaineroekin

11:00etan: SALDA TA TXORIXOA

12:00etan: SAGARDO EGUNA
(PIL PILEAN Kultur Elkarteak antolatuta)

13:00etan: BERTSOLARIAK balkoitik balkoira 
Plaza Berrian
(PIL PILEAN Kultur Elkarteak antolatuta)

17:00etan: ELVI BENTRILOKOA
Plaza Zaharrean (haurrendako)

19:00etan: BALSA JEITSIERA 
(PIL PILEANek antolatuta)

20:00etan: KALEJIRA
Marching Jazz Band taldearekin

23:00etan BIDE ERTZEAN taldearen kontzertua 

01:30etan: AMPARANOIA taldearen kontzertua
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TAURUS apirilaren 22tik maia tzaren 21era
Heldu da eguna, harreman berriak egiteko
orain duzu aukeria. Zezenari adarretatik
heldu eta aurrera egin!!! 
Pil-eguna: 10

LIBRA irailaren 23tik urriaren 22ra
Beti jente artean ibiltzen zara, kalekume
ederra eginda zaude. Bada garaia etxekuetaz
gogoratzeko, ez al duzu uste?
Pil-eguna: 25

SAGITARIUS azaroaren 23tik aben duaren
21era
Erru guztiak ez dituzte besteek. Pentsatu
norberak ere hanka sartzeak ere egiten
dituela.
Pil-eguna: 8

CAPRICORNIUS abenduaren 22tik urtar.
20ra
Dena beltz ikusten duzula? Ez da harritzekoa
garai hauek ez dute laguntzen eta...
Akatsetatik ere ikas daitekeela ikus ezazu.
Pil-eguna: 14

AQUARIUS urtarrilaren 20tik otsailaren 20ra
Dena ondo doala ikusten duzu. Hori horrela
den arren ez gora begira gelditu mugi zaitez.
Pil-eguna: 9

GEMINIS maiatzaren 22tik ekai naren 21era
Gauzak ondo antolatzeko garaia da. Oporrak
abagune ezin hobea dira horretarako. Ondo
antolatu ezkero arrakasta paregabea lortuko
duzu
Pil-eguna: 22

Ygarten Ygartendotela

Horoskopua
Ibilixan ibilixan bertso eskolia

ARIESmartxoaren 21etik apiri laren 21era
Beti aurrean duzuna ikusi nahi duzu,
etorkizunean pentsatzen. Motel, motel hori
ondo dago, baina alboan dagoenaz ere ea
noiz gogoratzen zaran.
Pil-eguna: 17

CANCER ekainaren 22tik uztai laren 22ra
Gaur arte egin duzunaz ez zaude guztura. Ez
zaituzte behar den bezala baloratu. Lasai
etorriko dira garai hobeak eta.
Pil-eguna: 18

LEO uztailaren 23tik abuztuaren 22ra
Eutsi gogor motel, bide luzea eta trabaz betea
dagoen arren, lasai. Gutxien espero duzunian
sari ederra jasoko duzu, ikusiko duzu.
Pil-eguna: 23

VIRGO abuztuaren 23tik irailaren 22ra
Beti bueltaka eta bueltaka gauza guztiekin.
Eta batez ere bihotzeko kontuekin. Ez gehigi
pentsatu eta goxatu duzunarekin asko da eta.
Pil-eguna: 29

ESKORPIO urriaren 23tik azaro aren 22ra
Lortutakoaz arro zaude, aurpegian ikusten
zaizu. Hartu atseden eta pentsatu eman
beharreko hurrengo pausoan.
Pil-eguna: 30

Inaxio eta Ander mahaiko bikote bati eskeinittako kopla saiuan.

Uda giroan, JAIRIK JAI,
bertso kantari 

Hormatzulotik begira

Aurreko alian aurreratu moduan,
udan jairik jai ibiliko dira bertso

eskolako ikasliak. Nagusixenak (14-
15 urte) dira kantuan jardungo
dabenak. Saiuak motzak izango dira
eta batzuetan bertsuak aurretik
prestatuta eruango dittue, oindio be
bapatian jarduteko teknikia guztiz
menperatzen ez dabelako. Poliki
poliki, jentian aurrian ohittu eta
tarteka bapateko saio zatixak eginaz,
errima almazena betetzen eta lehenen -
goi bukaeria asmatuta, ber tsuak
bapatian osatzen ikasiko dabe. Orduan
ikusiko dittugu bertso larixak bere
benetako egoeran. Orduan egingo
dittugu bertso afari eta saiuak herriko

bertsolarixekin. Lasterrarte bertsozale.

SAITXOA SAN ANDRESEN
Pasatu diran San Andres jaixetan be
izan dira bertsolarixak. Domekan
zaharrak; Etxeberria eta Agirre eta
astelehenian gaztiak; Egaña eta Irazu
eta azken honekin batera Elizburu eta
Elortza gaztetxuak. 
Bazkalostian, Egañari eta Irazuri aurre
hartuta Elizburu eta Elortzak saiotxo
bat egin zeben. Elizburuk, trabatu eta
nahikua lan izan zeban saiarekin
jarraitzen. Tartian, Bixkairi,  jaiki eta
bertso bat botatzeko astixa emon zo -
tsan. Hona kantatutako bertso batzuk:

DOINUA: BERTSUAK JARRI DIZKAT.

Enaitz Argateburu
da nere izena
nunbaittetik datorkit
Bixkai ezizena
nahi al dozu hartzia 
trago bat morena

Orduan bixkai zara
hemen gaitzizenez
trago bat hartuko dot
nik umore onez
guapito ekarridak
gin kas bat mesedez.

Ni basarrittarra naiz
eta gogo onez
asto pare bat daukat
ez juateko oinez
neri deitzen didate
San Andresko markes

Markes ez dakit baina
baserrittarra bai
zeure bi astuekin
bizi zara alai
izan nahi al zenduke
zuk nere senargai.

re dio ni ezkontzeko
ez naguala prest
Han gorago bizi da
markes de Guenetxetx
harek hartuko zaittu 
eta juan zaittez

Oharra: Jaixetan, Gaztetxeko bazkarixan eta Sagardo Egunian izango dogu
bertsozaliok zita. Ordurarte.

PISCIS otsailaren 21etik mar txoaren 20ra
Hausnarketa ganorazkoak egitea komeni
zaizu. Ez laga ezer inprobisazioari.
Erabakiak, dena ondo  ganoraz ikusten
duzunean hartu!!
Pil-eguna: 15



JAIXETAKO TXUPINAZUAN OSTIAN IKASTOLAKO
FRONTOIAN. ANIMO ETA ETORRI IKUSTERA !!

MARTITZENA 24
19:45-etan deialdia Plaza Berrixan.

(Txupinazoan presoak daude)

EGUENA 26
PRESO ETA ERREFUXIATU EGUNA
12-etan deialdia Plaza Berrian, ondoren hilerrian 

LORE-  ESKEINTZA.
Segidan poteo herrikoia.

15-etan bazkari popularra.

Ondoren senideei omenaldia.

BARIXAKUA 27
Gaueko 1-etan
Mnifa.

ZAPATUA 28
Mariskada berezia 11etatik 14etara.

ASTELEHENA 23
11:00etan Mermaid eta Las Bananas taldeen kontzertua.

ASTEARTEA 24
23:00etan ISSOPUS eta LIFT
24:00etan Manifa Eolikuen Aurka

ASTEAZKENA 25
14:30etan Gaztetxeko Bazkarixa

(Amets Arzallus eta beste bertsolari bat)
17:00etan Txalaparta

OSTEGUNA 26
8:00etan Zezenketen aurkako Txokolatada
18:00etatik 20:00etara Presoen argazki eta 

tortura erakusketa.
00:00etan Burrundadia Pedro Josen eskubideen alde.

OSTIRALA 27
22:00etan Antiregimen eta Apurtu taldeen kontzertua.

D.J. Festa (DJ Orlando, Kareaga eta Kaietekin)

ZAPATUA 28
20:00etan Kalejira Txatunga Benbe perkusio taldea 

eta malabarak. 

Hormatzulotik begira

2137.alea, 2001eko uztaila pilpilean@euskalnet.net

Amnistiaren aldeko egitarauaAmnistiaren aldeko egitaraua

Gaztetxeko egitarauaGaztetxeko egitaraua

San Andres I. Pilota Txapelketako
finaleko partidua frontoian

JAIXETAKO AGENDA

Lonbide

Oier Oregi Unamuno
FISIOTERAPEUTA

-Lepoko minak
-Erreuma
-Erreabilitazioa

-Kirol osteko 
erreabilitazioa
-Tendinitisak
-Esgintzeak

taberna
Pintxoak

Ardoak, kafeak eta likoreak

Errabal kalea, 9
Tfnoa 943 75 14 07

Tfnoa: 658 72 93 04 (goizez) 
943 75 16 11

ONDO PASA JAIXAK!!!



22 37.alea, 2001eko uztailapilpilean@euskalnet.net

telefonoak

Maite Garmendia
5 urte 2.001 - 8 - 3
Zorionak potxola eta muxu handi bat !!!Zorionak potxola eta muxu handi bat !!!
Zure familixa guztiak eta batez ere lau
lehengusuak: Alicia, Jokin, Oier eta Magi

Ibai Tajuelo Gallastegi
2 urte 2.001 - 7 - 23
Ion Gallastegi Galarraga
12 urte 2.001 - 9 - 1
Zorionak bikote !!!Zorionak bikote !!!
Ondo pasau zuen eguna eta txintxuak izan
eee...?? Zure senide eta tia Kristiguayren
partez.

Urko Arizaga Iparragirre
2.001 - 7 - 15
Zorionak mutil !!!Zorionak mutil !!!
Baina orain dala gutxi txiki txikixa zinan eta
orain...
Etxekuak

Arianne Unamuno
2.001 - 8 - 5
Zorionak !!!Zorionak !!!
Aupa zurda, Etxebarriko ortuak badaka
lanerako preminia eta hondartzara juteko
astixa eukikozu abuztuan
PIL PILEANeko erredakziokuak

Jon, Oier eta Gorka Oregi
2.001 - 8 - 16
Zorionak mutikote !!!Zorionak mutikote !!!
Hiruren fotua ez zan sartzen eta batena sartu
dogu. Asmatu zeinena. 
PIL PILEANeko erredakziokuak

Agirre Goxodenda
Zorionak !!!Zorionak !!!
11 urte 2.001 - 7 - 7
PIL PILEAN Kultura Elkartia.

Andoni Ariznabarreta Burunza
2 urte 2.001 - 7 - 15
Zorionak mutikote !!!Zorionak mutikote !!!
Zelako handixa egin jaku gure Andoni...!!! 
Ander eta gurasoen partez

Bakarne Burunza Tornos
29 urte 2.001 - 7 - 28
Zorionak neska !!!Zorionak neska !!!
Urtiak badoiaz aurrera eee... zahartzen,
zahartzen...
Ander eta Andoniren partez

Irantzu Sanz
2.001 - 7 - 19
Zorionak neska!!!Zorionak neska!!!
Ondo, ondo pasa zure egunian.
Jose eta kuadrilakuen partez!

Ohier Aranzeta
2.001 - 7 - 9
Zorionak mutikote!!!Zorionak mutikote!!!
Ondo pasa zure egunian. Eta hobeto Egipto
aldian.  Kuadrilakuen partez!
Nora Ikazuriaga
2.001 - 7 - 19
Zorionak neskato!!!Zorionak neskato!!!
Ondo pasau zure egunixen. Besarkada
haundixe bat.  Kuadrilakuen partez!
Oihane Sanchez
16 urte 2.001 - 7 - 19
Eup Oihans: Zorionak!!!Eup Oihans: Zorionak!!!
Ondo pasau aurtengo jaixetan eta zintzoa izan.
Kuadrilakuen partez!

Igor Aldazabal Irasuegi
2.001 - 7 - 9
Aupa Igor!!!Aupa Igor!!!
18 urte bete berri,  zu ikusita hori da nabari!
Lagunak eta familixakuak

Ezozi Arrillaga
2.001 - 7 - 17
Zorionak neska!!!Zorionak neska!!!
Aupa neska ondo ondo ondo ondo ondo ondo
pasau zure eguna!!!!!! 
Kuadrilakuen partez!

Aitziber Atxa
2.001 - 8 - 6
Zorionak neskato!!!Zorionak neskato!!!
Neska saladia eta jatorrazkua betetzen dozku
ur tiak. Segi betiko txisparekin.  
Kuadrilakuen partez!

Asier De Los Rios
2.001 - 8 - 7
Zorionak mutikote!!!Zorionak mutikote!!!
Gure “txikarron del norte”k urtiak egin
dittuala ez dirudien arren egia da. 
Kuadrilakuen partez!

Txaro Perez
2.001 - 8 - 28
Zorionak neska!!!Zorionak neska!!!
Ea noiz ikusten zaittugun gehiago Plazentzia
aldetik. Ondo segi.
Kuadrilakuen partez!

Jesus Bereziartua
2.001 - 7 - 8
Zorionak!!!Zorionak!!!
Aupa majete, badiaz urtiak aurrera eeee... eta
zu eurekin jajaja 
Jose eta beste lagunak!!

Alaine Arruabarrena
23 urte 2.001 - 7 - 22
Aupa rubia!!! Bat gehixago Aupa rubia!!! Bat gehixago 
kolek zinorako. Zorionak !!!kolek zinorako. Zorionak !!!
Muxu pilo bat eta ia trago batzuk ordaintzen
dittuzun. 
Gaztelupeko goizeko admiradore sekretuak.

Nerea Gabilondo
2.001 - 7 - 25
Zorionak Nerea !!!Zorionak Nerea !!!
Zure urtebetetze egunian ondo pasau ete gutxi
gastau
Zure kuadrilakuen partez.

Begoña Gantxegi
2.001 - 7 - 14
Zorionak!!!Zorionak!!!
Hau da hau baina zela pasatzen dan denboria.
Zeu ikusita ez dirudi pasatzen danik.
Joseren partez.

Maddi Garmendia
Javier Rodriguez

Josefa Sanchez

Juan Arsenio Izagirre
Margarita Bustamante

jaixotakuak hildakuak

Abuztuaren 19an Abuztuaren 4an

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

Abuztuaren 25ean Abuztuaren 12an

Egin biharrekua:
Deitu 943 75 13 04 telefonora eta emon

bialtzia nahi dozun horren izen eta
helbidia. Gero, sartu 1.000 pezeta (urteko
kuotia) Euskadiko Kutxan edo Gipuzkoako
Kutxan Pil Pileanen izenian daren
kontuetako baten. 

PESAko autobusen 
ordutegixa jakitzeko

telefonora deittu

Pil Pilean Aldizkariko Harpidetza

Hormatzulotik begira

autobusak

902 10 12 10

ezkondutakuak

zorionak!!!

SETTER  INGELES 
TXAKURRAK  AR SALGAI

Hiru alditan Espainiako becadu?? txapelketan
irabazle izandakoarenak PATXI ARRIOLA
Deitu 610 29 18 17 telefonora 
( Mikelengatit galdetu ).

Dohaineko Iragarkixak 

Iragarkiren bat ipintzia nahi badozu eta ez
badakizu nun, hemen daukazu aukeria. Daittu PIL
PILEANera segittuan, 943 75 13 04 telefonora eta laga
iragarri nahi dozuna erantzungailuan. DOHAIN da.

Oharra



Soraluzeko Udala taldea eta PIL PILEAN elkarlanean

PIL PILEAN
SANTA ANA JAIXAK HERRIKOITZEN

PIL PILEAN
SANTA ANA JAIXAK HERRIKOITZEN

I. ASTO KARRERIA

I. MUS, TUTE ETA BRISKA
TXAPELKETIA

I.BALSA JAITSIERA

SANTA ANA JAIXETAKO

I. SAGARDO EGUNA
BALKOITTIK BALKOIRAKO

I. BERTSO SAIUA

UZTAILAREN 25IAN,
ASTEAZKENA 18:00ETAN

SARIXAK
1. Txapela eta 10.000 pezeta
2. Muxu bat eta 7.000 pezeta
3. 5.000 pezeta eta ostikada
bat atzian

UZTAILAREN 27XAN,
OSTIRALA 19:00ETAN

Plaza Barrixan
SARIXAK
1. Txapela eta 10.000 pezeta
2. Txanpana eta 6.000 pezeta

UZTAILAREN 28XAN, SAPATUA
19:00ETAN

Bertsolarixak kontauta

SARIXAK
1.  Txanpana eta 20.000 pezeta
2.  Muxu bat eta 15.000 pezeta
3. 10.000 pezeta eta ostikada bat
atzian

Izena emoteko: Aurresku, Lonbide, Gila, Gaztelupe, Gaztetxia, Akelarre, Arrano, Pub, Bolia, Mendata, Txoko,
Batzoki tabernetan.

Epea: Uztailaren 23rarte.
Oharra: Arauak bete biharko dira.

UZTAILAREN 28XAN,
ZAPATUA 12:00XETAN

Plaza Barrixan

4 Sagardo Kupel
(freskatuta)ikitilarixak

UZTAILAREN 28XAN,
ZAPATUA 13:00IAN
Plaza Barrixan

Unai Iturriaga eta beste
bertsolari bat. 

5 asto bikainKalebarrendikSanta Anara



Disko guzti hauek Gaztelupe
tabernan dituzu salgai 

Disko guzti hauek Gaztelupe
tabernan dituzu salgai 

PIL PILEANek SANTA ANA JAI

zoriontsuak opa dotsuez Plaentxiar danori

Eskerrikasko emoten doskuzuen 
laguntza eta maittasunagaittik.

Ondo pasau jaixak eta  irailerarte !
GORA SANTA ANA !
GORA SORALUZE ! PIL PILEAN EUSKARA ELKARTIAPIL PILEAN EUSKARA ELKARTIA

PIL PILEANek SANTA ANA JAI

zoriontsuak opa dotsuez Plaentxiar danori

Ondo pasa jaixak!!!


