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Pil bazkide
zozketa

Anoetarako 4 TxartelAnoetarako 4 Txartel

Goguan izan abenduaren 15ian Batzar Nagusixa daukagula Baltegietako Gela Urdinian. 10:00etan

Hil honetan

Euskal Herriko BertsolariEuskal Herriko Bertsolari
Txapelketiaren finalerakoTxapelketiaren finalerako

4 txartel4 txartel
zozketatuko dittugu deitzen dozuen bazkidion artian:

2 Sarrera Nagusixendako 3.500 pezetakuak2 Sarrera Nagusixendako 3.500 pezetakuak

2 Sarrera Umiendako 500 pezetakuak2 Sarrera Umiendako 500 pezetakuak

Finala Donostiako Anoeta Belodromuan izango da
abenduaren 16xan, goizez eta arratsaldez.

AutobusaAutobusa jarriko da dohain, Deba Barreneko Bailarako
jendiarendako. Etortzia nahi baldin badozu, deittu 943 75 13
04 telefonora eta laga zure izen eta telefonua.

Animatu eta zatoz ! Animatu eta zatoz ! 
Plaentxiarrak Donostian !  Imaginatzen dozu ?Plaentxiarrak Donostian !  Imaginatzen dozu ?
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Iritzia

Gabonek kalea hartu dute,
zuhaitz erraldoiak jantzi du
herriaren bihotza eta ardiak

piztu du gure begietan xamurtasunaren
argi haritxoa. Dana prest dago urte
zaharra atzean uzteko, agur esateko.
Badoia emozioz eta saminez beteriko
urte bukatua, batzuentzat hobea eta
besteentzat okerragoa izango zena,baina
zalantza barik berri  hobearen espe -
rantzaz agurtuko duguna. Goizean mu -
tikotxo bat gerturatu zait oinutsik  eskua
luzatuta, txapon bat eman diot eta bost
minutuz irribar  alai bat erosi dot,
erregalo handia merke merke. Handia
da gero aurrera begiratzea eta aurrera
begiratu ahal izatea, urte berriaren
ilusioarekin dantza ta jolas egitea,
zorion patxuak eskaintzea,mahai baten
bueltan biltzea, aurpegietan alaitasuna
igartzea... Ez da hain erreza ordea hain
sasoi berezian danok pozik egotea,
bizitzaren legeak gogor astintzen baititu
hamaika familia ta lagun. Horiei guztie
eta  oinutsik eta ahora eramateko ezer ez
duten guztiei bereziki zorionik beroena ,
animo pila eta itxaropenaren giltza.
Eutsi goiari goian bada, denok daukagu
ta zorion preziatua merezi. Aurten
olentzeroren altzoan eserita guztion
barrena epel egon dadin eskatuko dut
danontzat baita gabon.

Danontzat
gabonak

Editoriala Kolaborazioa
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Edurra egin dosku aurten inork espero baino lehenago.
Arropa arinak erretirau eta beruak etara bihar izan dittugu.
Plaza Zaharreko egonaldixak be amaittu dira eta jentia

gutxiago urtetzen hasi da. En fin, negua heldu da eta eguraldi hotza
ekarri dau berakin.

Plazentziatar batzuk be hotz sentiduko zeben hazurretaraino ETAn
azkenengo erahilketekin. ETAn listia luzatu egin da eta Plazentziako
ertzainak be helburu dira oin. Latza izan bihar da egunero loterixa
makabro horretan jokatzen dozula jakitzia, eta aurrera egin biharrian
atzera goiazela ikustia.
Hau konpontzeko formula magikorik ez dago. Hori argi dago.

Baina gure politikuak erantzunkizunen bat eukiko dabe. Berba
egitteke hau konpontzerik ez dago, hori ondo dakixe eta bape
lotsarik barek, azkenengo hilabetietan elkarrekin harremanik ez
dabela euki esaten dabe. Uste dogu horrenbeste egin bihar leukiela.
Saiatu gutxienez.
Bestela, herri mailan, kontu gitxi. Hasi dira Sacia botatzen. Pena

pixkat emoten dau. Baina ez gara sentimental jarriko. Egixa esan,
traban zeguan, eta gaiñera zatar-zatarra zan (martxan ezagutu ez
dogunondako).

TELEGRAPAK: Manolo Etxabe berriz konfundidu zan Santa
Zeziliako kontziertuan.STOP. Jon Elduaien eta Bittor Trebiño,
Soraluze futbol taldeko talento kazarixak, Turkian dare. Taldia jota
dau eta mutil gazte baten atzetik dabiz. Herrena da, baiña gol asko
sartzen dittuala diñue. STOP. Francisco José Juan ez dira hiru.
Benetako izena Francisco José Juan Luis Alvaro Froilán da, eta
berak iturburuko kondia dala diño. STOP. Ondo bizi eta batzar
nagusirarte.STOP. Abenduan 15ian Baltegietako Gela Urdinian.



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
Gure baztarrak eta beste
iñoren interesak

“Mendigaiñak ikutu bez”,plataforma edo
talde bateri ipintzeko izen makarra samarra
da.Ez da baiña gaitza asmatzen zer daguan
izen horren atzian: alde batetik taldekuen
larrittasuna, mendigaiña alperrik galdu
leikelako,eta beste alde batetik ,horri aurre
egitteko agintzen ez dabenak  sentitzen
daben ezinttasuna. Ezinttasun hori sentitzen
dot neuk be jasotzen diharduen autopista-
monstruo hori ikusten doten bakoitzian.
Baiña ura juan eta presagiñian hastia
alperrik danez,ur-bidiak zeiñek eta zegaittik
zabaldu edo itxi dittuan errepasatzia
komeni da, oindiok erdi itxitta daguan
presiari begira gehixen bat. Bestiak,
autopistianak, ez dauka bueltarik,eta urtien
juanak bakarrik lagunduko dosku paisaje
berrixa irensten.

Betiko eztabaidan sartzeke, hau da,
honen lanon (ez-)biharrezkotasunarenian,
badare jarrera batzuk ikusle pasibo bateri
atenziñua emoten dotsenak; lehenengua
,jaurlaritzaren eta diputaziñuen jarreria;
konforme danak bai autopistia eta bai parke
eolikua egitteko. Aurrerapenaren edo
progresuaren izenian autopista-monstruo
hori(barkatu iñor mintzen
badot,bigarrenez), eta handik ez oso urrin,
eta ekologiaren edo ingurugiruaren izenian,
mendigaiña haize errotaz betetzia.
Susmagarrixa benetan. Trabes egingo
neuke,gaiñera,horrek katxarruok, erdi
preziuan Salamankan  egingo balittue, ez
zittuala erosiko jaurlaritzak. Baiña erosi
dittu,  Euskal Herrixan puntakua dan
enpresa batek egitten dittualako.
Iñorengaittik  gaizki pentsatzia gaizki
badago be, eta bat edo batek hau
kasualidadia dala esan, eta autopistiaren
eraikuntzia eolikuaren helburuekin
bateragarrixa dala esan arren, ni, gure
agintzaillien energia itturri
alternatibuenganako arduria, bape sanua ez
dalakuan nago.

Txokau dostan bigarren jarreria
udaletxiana izan da:insolidarixua eta
popularra. Insolidarixua beste herri
batzukin, arrazoi “berdiak” emonaz
horretarako,baiña autopistiari,ostera, argi

berdia emonaz. Ez da popularra mendigaiña
sakrifikatzia.Jende askok ez leuke
barkatuko,baiña autopistiana barkatuko
dau.

Honekin zer esan nahi doten? Berrixa
ez dan zer edo zer: biharrezkotasunaren
eztabaidaren gaiñetik, honek obrok interes
illunegaittik egitten dirala askotan.Holako
obra bat biharrezkua izan leike edo ez,hori
norberan araberakua da.Biharrezkua dala
badiñogu gure baztarren bat jodiduko dogu
(maitte doguna, mendigaiña adibidez, edo
larregi ardura ez doskuna, autopistia
pasatzen dan edozein baztar), betirako.
Biharrezkua ez dala badiñogu, pakia. Oin,
aittatutako interes illunak tarteko, gure
baztarren gizaldixetako pakia apurtziak,eta
ganora barik lurrari berana dana
harrapatziak ez daka barkamenik,
iraingarrixa da benetan.

Aspaldixan, esango neuke, edozeren
biharra segiduan topatzen dogula,
matoikerixetan gabizela ingurugiruakin,eta
errespetua ziharo galdu dogula. Esan dot.

Ia ba, jaurlaritzan lehenengo erabakixa
guretako ona izan arren, ez doskuen
mendigaiñian putadarik egitten. Eta
beranduago etorriko dan trenak ez gaittuan
harrapatzen.

Jon Basauri  

Babajalieri eskerrikasko

Eskerrikasko bene benetan Gaztañerre
azoka egunian Euskalgintzak antolatutako
babajanian izena emon eta Erregetxera
etorri zinaten lagunoi. Hotzak,
hazurretaraino sartu eta bazkariko girua
gaiztotzen zoskun bitartian horren umore
onez eta pazientzia haundiz, guk
serbitutako babak jaten egon zinatenoi,
bihotz bihotzez eskerrikasko. Onenak
zarete. Ez dakizue ze atsegin hartu genduan
zuen jarrera bikaina eta maitasunezkua
sentitu genduanian. 

Datorren urtian be animatu, gu
ahaleginduko gara datorren urtian
eguraldixak aurten baino eragin gutxiago
izan deixan bazkarixan. Zuekin merezi dau.
Aupa zuek !   

Soraluzeko Euskalgintza Taldiak
eskerronez 

Eskubide kontua

Auzo, herri eta hirietatik,
astero-astero, 
ixiltasunean, 

giza karabana bat abiatzen da. 
Gauaren iluntasunean 

edo egunsentiaren berotasunean 
giza talde txikiak 

bidaia luze bati aurre egiteko prestatzen
dira. Ez ditugu entzuten, 

ia ez ditugu sentitzen. 
Hiriak lo eta egunak 
lehen argi printzak 

ematen dituen bitartean, 
amaigabeko ordu eta kilometroko bidea 

burutzen dute. 
Hau hemen gertatzen da, 

hiri honetan, herri honetan, auzo honetan.
Irudi hau astero-astero 

etengabe errepikatu egiten da, 
azken 15 urtetan ikusi ahal izan dugun

irudia. 
Espetxeetako harrezi, 

eta dispertsioaren zigor gehigarria medio 
aldendutako Euskal Preso Politikoen

senitarteko eta lagunak dira. 

Senideak

Juan Mari
Arraindegia

Eguneroko 
arraina 

eta konjelatuak

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

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



Zer irizten dotsazu?

40.alea, 2001eko azaroa pilpilean@euskalnet.net

Euruan aurrian nahikua informaziño
daukazula pentsatzen jatzu?

Jon Gabarri
9 urte
ikaslia

Informaziñua badago, baina ez dogu interes
haundirik jartzen. Hasieran pixkat kostauko
jaku, baiña behin erabiltzen hasitta errez hartuko
dogu.

Gorka eta Xabier Arriaga
34 urte
Ertzaina

Nahikua daguala uste dot, hasieran zaila
izango da baina behin dana euruetan kobratzen
hasten dianian ohittuko gara. 

Izaskun Iribecampos
37 urte             
Irakaslia

Benancio Iñurrieta
64 urte

Jubilatua

Guk kaso haundirik ez dotsagu ein, baiña
kajetan eta hasi dira informaziñua ematen. Nik
uste dot problemarik bare arreglauko garala.

Nik uste dot informaziñua badaukagula.
Diru barrira ohitzia ez jaku hain zaila egingo,
zailagua izango da eurua datorrenian gauza
bat garestixa edo merkia dan jakitzia, oinarte
euki dittugun erreferentziak ez doskue
balioko ta. Baiña, halan da be ondo etorriko
da kanpora juateko eta negozixuetarako.

Ugaitz Catalan  
Egoitz Unamuno

Maria Lucia Salinas eta
Danel Gonzalez

53 urte
Etxekoandria

Ikastolan ez doskue informazino haundirik
emon, baiña telebistan eta beste
komunikabidietan bai. Ez dot uste arazo
haundirik eukiko dogunik.

Nik ez daukat informaziño asko, baiña uste
dot konponduko naizela.

5

KEnpresa aholkularitzaJabe Elkarteak
Aseguruak

20590 Soraluze
GIPUZKOA

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

Kontulan 
Aholkularitza S.L.

Irene Unanue
14 urte
Ikaslia
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Datorren urtetik aurrera, Karakatera, edo
jatorrizko izendapenari kaso eginda,
Kortazarko Haitzetara juaten danak, behatoki
edar batetik Deba Barrena bailarako mendi eta
herrixetara begiratzeko aukeria eukiko dau.
Behatokixa, juan zan urtian kendu zeben antena
zaharra zeguan tokixan jarriko da. Brontzez eta
erliebian egindako mapa baten, bailarako herri
eta mendixen izenak izendatuko dira, jentiak
ikusixaz batera bere izenakin ezagutu deixazen.
Honekin batera, Soraluze eta Elgoibarko
armarri irudixak eta lau puntu kardinalak
zehaztuko dituan haize orratza be eruango ditu
berakin. Mapa hau, Debako Arte Eskolako
ikasliak egiten dihardue eta trikuharri baten
modura hiru hanka eta azpixan harrizko
oinarrixa izango ditu . Behatokixak,  1.664.000

pezetatako kostua izango dau eta  Soraluzeko
eta Elgoibarko Udalak ordainduko dabe
erdibana kostu honen erdixa, osterantzekua,
Eusko Jaurlaritzako Turismo sailak hartuko dau
bere gain.
Hasiera baten, behatokixa jartziaz gain pik-nik
mahaixak jartzeko asmua be bazeguan
(655.000 pezetako aurrekontuarekin) baina
azkenian asmo hau baztertuta gelditu da,
mahaixak jartziak Karakateko inguruari on
baino kalte gehixago egingo lotsakela
pentsatuta. Agian, beheragoko lekuren baten
jarriko ei dira, mendi gainian jarri ezin izan
diran mahaixak. Karakate ingurua babesteko
neurrixen artian, ez da baztertzen
mendigaineko aparkamentuak gutxitzeko
aukeria. 

Azaruaren 22xan, Santa Zezilia zala
eta kontzertuak ezkeini zittuan
musika eskoliak. Bi kontzertu izan
ziran. Lehenengua Plaza Barrixan
izan zan eta bigarrena Udaleko pleno
aretuan. Jende asko batu zan,
musikari gaztien aurrerapenak entzun
eta gozatzera. Pleno aretuan 100
pertsonatik gora bildu ziran.

Brontzezko behatokixa 
jarriko da Karakaten

Musika eskolaren
kontzertuak Santa
Zezilia egunean

Azkenaldixan, Euskal Autonomi
Elkarte guztixan moduan gure herrixan
danok pasau bihar izan dogu edo pasau
bihar izango dogu Udaletxetik gure
datuak eguneratzeko. Bertan hainbat
galdeketa bete biharko dittugu eta  datu
horrekin bi azterketa egiteko aukera
izango da; bata herritar kopuruari
dagokiona, errolda eta bestea, egoera
zibilari dagokiona, zentsua. 

Erroldak uneoro aldatu leiken
informaziñua emoten dosku, bertan
herrixan gertatu dan biztanlego
aldaketia hartzen da kontutan eta.  Hau
da azkenengo 20 urteotan Soraluzeko
biztanlego kopuruak izan daben gora
beheria:

1981ian 5.524, 1.986ixan 5.277,
1.991n 4.838, 1.996xan 4.430,
1.998xan 4.337, 1.999xan 4.315,

2.000n 4.270 eta 2.001 .urtian 4.181
biztanle zenbatu dira Soraluzen.

Zentsuari dagokionez, datuak ez dira
dinamikuak hamar urtian behin egitten
da azterketa mota hau eta pertsonen
datuak alde batera lagata, erroldan ez
bezala, zentsuan egoera sozialaren
diagnosi bat egitten da. Herritarrok 4
galdeketa erantzun biharko dittugu,
lehenenguan etxebizitzaren inguruko
galderak egitten dira: zenbat gela
dittuan, errentan daguan ala norbe ra -
rena dan. Bigarrenian etxian egitten
dan bizimoduaren inguruko galderak
egitten dira eta honekin batera eus -
kerari buruzko 3 galdera datoz; eza -
guera maila, ama hizkuntza dan ala ez
eta emoten jakon erabileria.

Beste galdeketetan, lanari, ikasketeri
buruzko galderak egitten dira; zenbat
bidai egiten dira egunian etxetik lanera
juateko, zenbat denbora pasatzen
dan… eta beste hainbat galdera.

Behin datu bilketa amaittu ostian
azterketa estadistiko  bat egingo da
gure herrixan bizi dogun egoera
sozialaren inguruan eta berriz ez da
holako azterketarik egingo beste 10
urtian. 

Gosarixak eta pintxo 
goxo goxuak !!

Goizeko 6:30-etatik 
aurrera zabalik!!

Errabal kalea, 15 Tfnoa 943 75 18 34

Barra kargadore automatikoak 
eta makina bereziak

Mendiola Industrialdea 14-5
Tfnoa 943 75 18 91
Faxa 943 75 24 58
E - maila: etxehun@teleline.es

etxehun@euskaltel.net

20590 SORALUZE
Gipuzkoa

ETXEHUN, S.A.L.

SORALUZE: 
4.181 biztanle

Zer berri?  



Herriko lanak Zer berri?  
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Polikiroldegiko konponketa lanak, amaitziar
daguan lehenengo fasiaren barruan dare
momentu honetan. Polikiroldegixaren
eraberritze lanen barruan, liburutegia haunditu,
dibujoko gela desagertu eta zerbitzuak hobetzia
dago aurrekusita. Lehenengo fasiak 40.000.000
miloiko aurrekontua dauka eta urtarrilaren
erdialderako amaitzia espero dabe. Udalak
oindio erabaki barik dauka Polikiroldegiko atiak
noiz zabaldu, lanak guztiz amaitu aurretik
zabaldu ala ez alegia. 

Eliza ondoko Soraluce zine zaharra bota
ostian, Udalak oindio ez dau erabaki zer egingo
dan bertan. Ez dago inongo proiekturik eta
Ikastola Zaharrarekin zer egin erabaki bitartian
ez da proiekturik enkargatuko. Hontaz gainera,
Elizak eta Udalak berbetan dihardute akordio
batera heldu eta zinia zeguan tokixari
aprobetxamentu on bat emoteko.

Zulaketa lanak amaitzen diranian, eraisketa
lana amaituta izango dira eta hau urtarrilaren
amaiera alderako izango da. Gero, Promociones
Suquia S.L. eraikin enpresak, 40 etxebizitza eta
36 aparkaleku egiteko proiektua aurkeztuko dau
Udalian.

Gipuzkoako Diputazioak Arau Subsidia -
rioetan egindako aldaketa puntual baten
onarpenaren zai dago. Zetalde S.L. enpresak
Udalera aurkeztutako proiektuak, eremu
horretan 17 etxebizitza egitia aurrikusten dau.

Polikiroldegiko lanak

Zine Zaharra  

Amutxastegiko 
lanak 

Errabalgo etxebizitzak

Oteilak jarri eta gero,
azpiko lurra, zorua,
konpondu jako. Zoruko

konponketa lanak egiten hasi eta
galipota zulatu zanian, lehenago
tapatuta zeguan harri losazko lurra
agertu zan. Udalak, zoru honek
daukan balixua kontuan hartuta,
zoru hau mantentzia erabaki dau eta
hala, losazko lurraren inguruan
besterik ez da zementuzko lur lisua
jarri. Kalian danetariko eritzixak
entzuten dira; batzuk diñue,
frontoiko lurra eta hormak lixotu
ezian, ezin leikela pelotan egin eta
frontoia horretarako danez, oiñ
geizki daguala. Beste batzuk,
harrixa bistan lagata frontoiak
balixo haundixagua daukala eta
pelotak gutxiago gastatzeko
badarela beste frontoi bi. Kontuak
kontu losazko zorua mantentziak
3.543.498 pezetako kostua izan
dau. 

Frontoia berrizteko lanak
amaitziar dare eta dagoeneko,
bankuak eta argiztatze publikua
jartzia besterik ez da falta.
Bankuak, frontoiko zutabien artian
jarriko dira. Egurrezko jarleku eta
burdinezko armazoiakin egindako
banku desmontabliak izango dira.
Jentiari jartzeko tokixa eskeintziaz
gainera, autueri frontoi barruan
sartzia be galeraziko dotse (hasiera
baten lagako bada be, gerora frontoi
barruan aparkatzia debekatuta
egongo da eta). Argixen kasuan, bi
argi mota jarriko dira; bata, gabero
piztuko dana, kaleko beste argixen
modukua eta bestia, potentzia
haundixagokua, ekitaldi bereziren
bat daguanian Udaletxian baimena
eskatuta piztu ahal izango dana.
Frontoiko lanen aurrekontua, 35
miloi ingurukua izango da
azkenian.

Bankuak eta argixa
jarriko dira
frontoian

Errekaldeko 20. atarixa daukan eraikinian, 5
etxebizitza egiteko proiektua dago. Udalak
onartuta dauka proiektu hau eta datorren urtian
hasiko dira eraikitze lanak.   

Errekaldeko
etxebizitzak

Albesa parian, 22.Poligono Zahar moduan
izendatuta daguan lur eremuan etxebizitzak
eraikitzen hasiko dira datorren urte hasieran.
Inlaco 2.000 eraikin enpresak, 56 etxebizitza
egiteko proiektua aurkeztu du Udalera eta
Udalak onartu daben ezkero, lanak lehenbailen
hasiko dirala aurrikusten dabe.     

Albesa pareko etxiak



Soraluzeko Udalak, Deba Barrena
eskualdeko gainontzeko Udalekin batera,
ingurugirua zaintzeko neurrixak hartzeko
balioko daben “Agenda 2.000” egitasmuaren
barruan dihardu lanian. Egitasmo hau,
Europar Batasunak herrialdieri egiten dotsen
ingurugiro eskakizunak betetzeko sortu zen.

Eskuartian dauzkaten lehentasunezko lanak,

honek dira; batetik 2.002ko ekain alderako
bailarako egoeraren zirriborro bat egitia,
diagnosi honetan herritarren eta gai honen
inguruan interesa dauken taldien
partehartzeko prozesua zabalduz. Azaro
alderako, diagnosiari begiratuta aurrera
eraman bihar izango dan ekintza plan bat
prestatu eta diagnosia argitaratu ostian
kaleratu.

Bestalde, herritarren artian egitasmo hau
zabaltzeko, ekitaldi ezberdinak egingo dira;
prentsaurrekuak, Eko Astiaren 2.ediziñua
prestatu, ikasleendako irteerak ugaritu, autorik
gabeko eguna indartu eta abar.

Ekintza puntualak ere egingo dira, energia
berriztagarrixak ezartzen ahaleginduz Deba
Barreneko instalaziñuetan.

Ia poliki poliki lortzen dogun gure ingurua
zaintzen hastia.
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Zer berri?  

Egoitz Unamuno

Azaruaren 12tik 16rako astian egin
zeben Itxaropenan “Jubilatuaren Astea”. Aste
hau, “jubilatuak elkarrekin ondo pasau deixen
antolatutako astia” izaten dala esan zoskun
festa giruan harrapatu genduan amama
kuadrila batek. Aste horretan egin ziran
ekintza nagusixak, karta joku lehiaketia eta
azkenengo egunian egin zan luntxa eta
dantzaldixa izan ziran. Jubilatuen artian
afiziño haundixa dago karta jokurako eta
eguneroko aktibitaterik praktikatuena da
dudarik barik. Horren adierazgarri da, karta
jokuko lehiaketetarako 25 bikote baino
gehixagok izena emon izana. Dantzaldia eta
luntxaren egunian gainezka zeguan egoitzia.
Andrak eta gizonak taldetxotan bereiztuta,
lehenagoko erromerixa zaharretan moduan, ez
ziran gutxi izan elkarri gerritik helduta
dantzan jardun ziranak. Humore ona baino
hoberik ez dago urtiak bihar dan moduan
hartzeko.  

Karta jokuetako sailkapena:

TUTE
Irabazle: Gerardo Gomez eta Boni Maiztegi
Bigarren: Juan Nievas eta Eloy Pombar

BRISKA
Irabazle: Antonio Arribas eta Matias

Rodriguez
Bigarren: Jesus Garcia eta Julian Barrena

TRUK
Irabazle: Jesus Lopez eta Paco Alberdi
Bigarren: Alfonso Zangitu eta Bentura

Mendizabal

MUS
Irabazle: Pablo eta Jacinto
Bigarren: Lolo eta Rogelio Fernandez

Azaruaren 5ian hartu zeban Bittor
Trebiño Galarragak Batasunako
zinegotzi kargua. Jakina da Bittor,
irailian preso bat bisitatzera zoiala
istripuz hil zan Iñaki Saezen partez
sartu dala. Batasunak Udalian dituan
hiru zinegotzixetatik bi beraz berrixak
dira (Urrian Regina Maiztegik bere
kargua laga eta gero, Larraitz Lakuesta
jarri zan bere tokixan). Aldaketa asko
denbora gutxian eta hori hola izanda,
ahalegin asko eskatuko dotse, batez be
zinegotzi berrixeri, Udaletxeko
martxari bihar dan moduan heltzeko. 

Gabonetako zuhaitza abenduaren
8xan jarriko dabe Plaza Barrixan.
Aurten argi gehixago jartzeko asmua
zeguan baina azkenian ez da posible
izan.

Jubilatuen aste arrakastatsua

Agenda 2.000 Soraluzerako

S.A.
Industriak 

Eskulanetarako tresnak

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

Bittor Trebiño 
Batasuna-ko
zinegotzi berrixa 

Gabonetako
zuhaitza

Lapurretia Herrian

Zuzendaritzako kidiak dantzaldixan.

Azaruan 19-tik 23-rako astian
Soraluzen etxebizitza batian lapurretan
egin zeben. Lapurrak 300.000 pzt-tan
baloratutako materiala eta lanerako
herraminta pila lapurtu zituzten. Etxeko
sarrailak ez zuen behartua izan zanaren
seinalerik azaltzen eta Udaltzainen
esanetan eskuluze honek erabilitako
“modus operandi”-a txartelana izan ei
zan. Berriz holako berri txarrik   gertatu
ez dein Udaltzainek sarrailari giltza -
rekin bi buelta emateko gomendioa
ematen dosku.
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Zer berri?  

Ezoziko ermitako berrizte lanak dirala eta,
ermita barruan zintzilik zeguan itsasontzixa
jeitsi dabenian, mende hasieran idatzittako
eskuiskribu bat topatu dabe barruan. Idatzia
erderaz idatzita dago eta honela diño:

“MCMXXXIko graziadun urtean eta
abuztuaren 23an,  Maria Llubia Agirre andreak
Errege Fragatako aparejudun  itsasuntzi bat
eman zuen Plazentziako hiribilduko Etzoziko
Amaren ermitara, zeinak izena daukan eta urre
kolorezko hizkitan Etzoziko Ama, banderatzat
dauzka ikur euskaldunak S. Andresen
asparekin. Itsasontzi  hau, emailearen senarrak,
Vicente Garcia de Egaña jaunak eraikia izan
zen. Plazentzian, 1.931ko abuztuaren 23an.
Inork ezingo du itsasontzi hau besterenganatu,
ez eta bere ikurrak aldatu”.

Bai itsasontzixa eta baieskuiskribua, Jose
Mari Igartua “ferreterua” eruan jakoz berriztu
deixazen.

Ezoziko ermittako lanak be aurrera doiaz eta

dagoeneko teilatuko eta elizataiko berrizte
lanak amaituta dare.Aipagarrixena da,
lehenago eliz atariko teilatuak tapatzen zeban
lehio bat zabaldu dala berriz. 

Lanen 2. fasian, barrualdia eta hormak
berrizteko asmua dago. Proiektu osuaren
aurrekontua 40 miloi baino gehixagokua dan
arren, oin egitten diharduen lanak 13 milloi
inguruko kostua eukiko dabe.   

ETAk azaruan egin dituan hilketak
salatzeko, Soraluzeko Gesto por la Paz taldiak
konzentraziñuak egin ditu Plaza Barrixan.

Azaruaren erdialdera, 7an hil zeben Bilboko
José Mª Lidón epailearen hilketa salatzeko
egin zan bat. Bigarrena, azaruaren 23an

Beasainen burututako bi ertzainen aurkako
atentatuaren aurkakua izan zan. Beste
konzentraziorik egin beharrik izango ez
denaren itxaropenarekin amaitu ziran
konzentraziñuak.

Eskuiskribu zahar bat topatu
dabe Ezoziko ermitan

Udaleko langiliak euskalduntzen

Gesto-ren kontzentrazioak

Errebal kalea 2 behea
Tfnoa 943 75 16 46

SAN ANDRES
Iturgintza

Iturgintza, Gasa, eta
Berogailuak

Sukaldeak eta bainuak

Podologoa
Maider Lopez

Arragueta kalea, 
2 bis C behea

20600 EIBAR
Tlfnoa: 943 82 04 88

65. kolejiatu zenbakia

Madrilgo historiadore baten
ikerketen arabera, "Condor" legiuaren
partaide zan Aleman bat gure herriko
kanposantuan lurperatuta dago.
Historiadore honek, alemanak gerra
garaixan lagatako hilarrixak ikertu dittu
bere lanian eta horietako hilarri asko
Euskal Herrixan aurkitzen ei dira.
Aleman honen lehenengo datuak jakin
zituanian, historiagilea Caceresko
Plasencia herrira juan zan baina
segituan ohartu zan hori ezin zeikiela
hola izan eta ikerketak Plaentxiara
ekarri zeben. Euskal Herrixa hartzeko
azken erasua 1937 ko apirilian egin
zeben alemanak eta gizon hau 1937 ko
udaberrixan hil zan. Soraluzeko,
hilerriko dokumentuetan begiratu eta
gero, ez da inungo izen alemanik agertu
eta Condor Legioaren inguruko
dokumentuak 1.945ian erreta edo
ordutik oso egoera txarrian darenez,
zaila izango da datu honek egiaztatzia.
Agian egunen batian….

Orixon aste bete pasatu eta gero
Soraluze ikastolako mutil neska taldia
etxeratu ostian, mutiko bat gaixo jarri zan.
Hasiera batian gripia izango zala
pentsatzen zeben baina ez zeban obera
egitten eta meningitisa diagnostikatu
zotxen. Mutikua Donostian ingresatuta
dago baina bere osasunak obera egin dau
eta laister ikusiko dogu bere lagunekin
korrika.

Orixon berakin izandako ikasle,
irakasle eta monitoreak tratamenduan jarri
zituzten nagusixak pastila batzuk hartu
bihar izan zituzten eta gaztetxuak jarabe
bat. 

Senitarteko eta lagunak egun oso
txarrak pasau ostian, irriparria bueltau
jakue berriz eta gerorako anekdota
moduan geldituko dan esaldi bat ez jakue
ahaztuko lagunen gurasueri "aita, ama,
txixa gorrixa eitten dot".

Nazi bat Soraluzen
lurperatuta

Udaleko Euskara Planaren barruan
jaso tzen dana praktikara eruanez, Udaleko
langiliak euskaraz lan egitten ikasi deixen
ikastaruak jasoko dittuzte. Horretarako,
Udalak milloi pasatxoko dirulaguntzia jaso
dau Eusko Jaurlaritzatik eta AEK (Nazio
mailakua) izango da langilien trebatze saiuak
prestatziaz arduratuko dana.

Espedientien tramitaziñua euskeraz egin
ahal izateko, Trebatze Ikastarua jasoko dau
hainbat langilek.  

Udaltzaingua lehentasunezko ataltzat jo
dau Udaleko Euskara Planak. Langile baka rra

da hizkuntz eskakizuna betetzen ez dabena
eta 45 urtetik gora dauzkanez, salbuetsita
geldituko da planetik. Gainontzekuak
trebatze ikastaruak hartuko dittuzte eta
euren lan asko euskeraz egin ahal izango
dittuzte hemendik aurrera.

Bestalde, planaren barruan, herritarrei
Udalarekiko harremanian euskaraz jar duteko
eskaeria egingo jakue. Horretarako “Bulego
honetan euskaraz gin nahi dizugu” testudun
plakatxua jarriko da lehiatilan eta buleguen
atietan. Langilien lehenengo berbia be
euskeraz izango da.   

Meningitis kasu bat
herrixan



Gizartea
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Lau hilabete inguru iraungo 
dute lanak

Azaroaren 18an hasi ziren, Izartu
progra maren barruan jasota zegoen
moduan, Sacia botatzeko lanak. Lau

hilabete inguru beharko dira lantegia bota eta
ingurua txukuntzeko eta lantegia botatzeko
lanen ardura Cons trucciones Ribera de
Navarra S.A. enpre sak izango du. Lan hauen

buru, Ander Garitano Soraluzetarra izango da.
Guztira 81.000.000 pezetako aurrekontua
izango du Sacia botatzeko egitasmoak eta
Babes Ofizialeko Etxebizitzak egiteko
prestatuko dute libre geldituko den eremua.
Saciako txebizitzak azken urteotan egon den
etxebizitza eskaerari erantzungo diote herrian
eraikiko diren beste etxebizitza batzuekin
batera.

Sacia 1.910ean sortu zuten 
bost plaentxiarrek
1.910eko Urtarrilaren 2an, Soraluzeko
Alejandro Astaburuagak, Sabino Atxotegik
(mekanikaria), Pedro Zabaletak (armagina),
Basilio Crucelegik ( armagina) eta Basilio
Gallastegik (armagina) Eibarko notario baten
aurrean sinatu ostean, merkatal sozietate
erregular bat osatu zuten. Sozietate horrek

SACIA botatzeko beste
lau bat hilabete 
biharko dira

SACIA botatzeko beste
lau bat hilabete 
biharko dira

SACIAn lanean jardun zuten langileen testigantza

FERMIN RUIZ 80 URTE (ERRIOXAKO BRIONESEN JAIOA)
SACIAKO ATEZAIN LANETAN JARDUNA (1.944-198X)

ALFONSO ZANGITU 88 URTE (OSINTXUN JAIOA)
SACIAN AROTZERI LANETAN JARDUNA (1.943-1.977)

PATXI ZABALA 76 URTE (LEGAZPIN JAIOA)
SACIAN TORNILLERIXA LANETAN JARDUNA (1.943-1.987)

“Fabrikan emon doten pauso bakoitzeko pezeta bat
kobrauko baneu, milonarixo nintzake” zioskun
Ferminek irriparrez. “Goizeko 6:30etan lanera
sartu eta gabeko 22:30ak arte lanian jarduten
genduan”. “300 langile baino gehixao izan ginan zati
baten eta jentia etortzen zan kanpotik lanera
inguruko herrixetatik eta beste probintzia
batzuetatik”. Ferminek 80. hamarkadararte jardun
zuen atezain lanetan eta Sacian bertan jubilatu
zuten berezko garaia baino lehenago.

“Eguneko 25-30 pezeta inguru kobratze genduan.
Ordu extrarik etxauan, ez zuan gehixao kobratzen
behintzat. Ugazabak pentzatze juen, lana emonda
nahi kua zala”, esan zigun Alfontsok ironiaz.
“Ezkontziarren 5 puntu eta seme alaba bako -
itzagaittik puntu 1 enote juen. Orduan da puntu
gehi xao euki ta orduan da gehixao kobratze zuan.
Ugazabak horri begiratze jotsen”. “Guk enba -
lajerako lanak eitten ibiltzen ginduazen eta
arotzerixako lanak bebai, ta danetik”. “Orduan lana
errez topatze zuan, nun gehixao pagau, haraxe,
eitten juan gazte askok”.

“Hiru Urte pasau nizkian aprendiz, zeozer kobratze
zan baina oso gutxi”. “Gero ajustean, taladruan,
zepilluan eta prentsan aritu ginan, lan askotan”. “
Luzuriaganetik, Pasaia ingurutik etortzen zuan
materixala trenean sartuta, jente asko zegoan
orduan lanian hemen”.“Gure bizimodua hor pasa
genduan, holaxe juan zan gure bizimodue” zioen
(Lepazpiko euskararen azentupean), horrenbeste
urtetan lantegi berean lan egin eta gero, lantegi hori
bera desagertzen ikusten duenaren nostalgiaz. 

1.910ean sortu eta 70 urte baino gehiago iraun zituen Saciak produkzioan. Ehundaka langilek egin dute
lan bertan eta hamar urte baino gehiago itxita pasatu ostean, heldu da Saciari agur esateko ordua. Garai
berriak dira oraingoak eta lehengo lantegi haundiak etxebizitza berri bihurtzeko nagusitu da orain.
Amuchastegi lantegiarekin batera Sacia ere, etxebizitza multzo ugari baten kokaleku bihurtuko da. Sacia
Izartuk lotaratuko du betirako.



"Sabino Achotegi y Cìa" izena hartu zuen. 
Taldean indar gehiago batu eta merkatu
zabalago bati heltzeko osatu zuten bost
Soraluzetarrek merkatal sozietatea.
Lehenengo inbertsioa guztien artean ordaindu
zuten eta lantegia eraikitzeko eta lehenengo
makina erosteko 45.750 pezeta jarri behar
izan zituzten. Orduan diru kopuru handia zen
45.750 pezeta baina inbertsio segurutzat
zeukaten bostek eta gerora frogatu zuten
arrazoi zutela. 
Diru horrekin erosi zuten hasteko behar zen
makinaria; amerikan egindako bi tornu
paralelo eta fresatzeko makina bat, alemanian
egindako arrabotatzeko makina bat eta abar.

Lantegia Estaziotik hurbil
Eraikina tren estaziotik hurbil egoteak,

materiala garraiatzeko erreztasun haundia
zekarren berarekin eta hori izan zen eraikin
hori erosteko arrazoi nagusienetako bat.
Hasierako eraikinak, beheko solairua, pisu
altua eta ganbara zituen, plantako 356 metro
karratu ingururekin. Hasierako urte haietan,
soldata, eguneko 5 pezeta ingurukoa zen  eta
hamabostean behin kobratzen zen

Askotariko produkzio motak
1945eko apirilaren 7an Sabino Achótegui y
Cía Construcciones Sacia S.A. izatera pasa
zen. 1926an arrabotatzeko makinak egiten
hasi ziren Klopp marka alemanean oinarrituta. 
Hurrengo urteetan, batez ere Gerra Zibilaren
ondoren, zutabedun makina zulatzaile mota
ugari egin zituzten baina ospea eman ziena 50
urtean zehar munduan barrena saldu zituzten
arrabotatzeko makinak izan ziren.
1.960 urte aldera Pedro Zabaletaren semeak
Saciagandik  banandu egin ziren. Gasteizen
Hermanos Zabaleta S.A. sortu zuten eta
gehienbat torlojoak egitera dedikatu baziren
ere, estanpatzeko prentsa horizontalak egin
zituzten eta buru bikoitzeko ar kurbodun
hariztatzeko makina, Nutappek egindako
makina betan oinarritua.

Langileen testigantzak

Langileen ahotik jaso ditugun testigantzek,
garai hartako langileen egoeraren bi alderdiak
erakusten dizkigute. Lan baldintzen gogor -
tasunak; ordaindu gabeko ordu extrak, segur -
tasun eza, baja bajuak eta abar luze batek,
nekagarri egiten zuen orduko langileen
bizimodua. Beste alde batetik ordea, lan eta
bizimodu  gogorrera ohituta zegoen gizarteak,
humore eta bizipoz berezi bat zeukan, gaur
baino aberastasun gutxiago izanda zorion -
tasun gehiago ematen zuena.

Krisia garaia
Krisi gogorra izan zen 70. Hamarkadaren
amaieran eta 80. Hamarkadetan Eibarren eta
Plazentzian bizi izan zena, armagintzaren
industriak behera egin zuen eta honekin batera
torloiguntzak ere bai. Enpresa askok itxi
behar izan zituzten ateak, tartean Saciak ere
bai. Lantegi horiek, erabat itxi, beste lantegi
batzuekin elkartu edo beste nonbaitera aldatu
dute euren produkzio gunea. "Agustìn Arias"
metal fundizio lantegia, "Sabino Achòtegui y
Cìa.-SACIA"makina eraikitzailea, "Osuma",

"Inocencio Madina e Hijos", "Talleres
Amuchàstegui", "Tornillerìa Azkarate",
"Eugenio Argàrate", "Barrenechea" eta
abarren moduko torloiugintzako beste izen
handiko lantegi batzuk, burdinaren inguruko
bestelako produkzio mota batzutan lan egiten
zuten "Aranguren y Cìa", "Ucìn y Cìa"
iturrigintza enpresa,  "Hijos de R.
Gallastegi"ren  bizikletagintza enpresa eta
"Pascual Churruca" zaldiendako perragintzan
jarduten zuen enpresa eta berriki "Albesa"
labanagintza enpresa ere bai.  90.
Hamarkadan egindako azterketa ekonomiko
baten datuek erakusten dute jarduera
ekonomikoaren jeitsiera izugarria izan zela
urte haietan 1.986. urtearen eta 1.991.
urtearen artean %37 jeitsi zen Soraluzeko
langile aktiboa, 848 lanpostu izatetik, 532
izatera pasatu zen Soraluze. Jeitsiera honen
arrazoi nagusia, garai hartan metalurgia
arloan bereziki eta industriako beste arlo
askotan bizi zen gainbehera ziren.

Gizartea
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SACIAn lanean jardun zuten langileen testigantza

MARI TERE ARISTI 68 URTE (SORALUZEN JAIOA)
SACIAN TORNILLERIXA LANETAN JARDUNA (1.948-1.958)

MARIA DOLORES ARRIOLA 67 URTE (SORALUZEN JAIOA) PEPITA ZALDUA 67 URTE
SACIAN TORNILLERIXA LANETAN JARDUNA (1947-195X)

“Ni tornillerixan ibili nintzan, 500 pezeta kobratzen
nittuan hilian, 15 egunetik 15 egunera sobria eskura.
Ofizinakua etortzen zan kaja bat diruz beteta ebala,
daneri partitzen. Enkargau bat zekagun zittala,
hasarretzen zanian botatze eban txapela lurrera ta
saltoka haste zan amorratuta”. “Harek korua emote
zeban, lanian genbizela danak kantuan ibiltze
ginan”. “Ni kalebarrenen bizi nitzan eta goizian
7:00etan, Barduren elektrizistiak musikia ipintze
eban; “mira que eres linda” Antonio Machinena ta.
Nik ohetik entzute neban pozik eta lanera
espabilauta juate nitzan”.

Maria Dolores Arriola 67 urte (Soraluzen jaioa)
Sacian tornillerixa lanetan jarduna (1.949-1.957)
“Ni ibili nitzan barrekin tornilluak eitten eta
taladruan harixa emoten bebai”. “Goizian 8:00rak
baino lenao, bakoitzak bere txapia eukitze eban
norbere numeruakin eta bere tokixan laga bihar
izete zan, lanera ordurako sartu zala jakitzeko. Guk
tranpatxuak eitte genduzen, beste batekin bialdu ta
holakuak.”. “Goizian sartzeruzkuan 7:45 etan,
eguardixan urtetzeruzkuan 12:00xetan, 13:30etan
eta atsaldian 18:00etan sireniak jote eban, Sacian
eta kañoi fabrikan”.

“Hamahiru urtekin hasi nintzuan ni. Neri
belarrixetako zuluak hantxe ein jostezen, barilla
batekin. Nik Sacian eindako zuluak jakaraz gero”.
“Enkargaua gure atzetik ibiltze zan korrika. Bajia
gitxi kobratze zan, da batenbat gaixotu edo etorri
ezin zanian, bandejatxo baten limosna pixkat batze
genduan hari eruateko”. “Oiñ bota dabenian pena
haundixa emon dosku. Barre edarrak ein genduzen
guk hor, kantau bebai sarri. Egun onak asko pasau
genduzen guk hor”.

SACIA-ren haserako eraikina eta Sabino Achotegui fundatzailea

Egoitz Unamuno
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taberna
Pintxoak

Ardoak, kafeak eta likoreak

Errabal kalea, 9
Tfnoa 943 75 14 07

Peluquería
Marisa
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20590 SORALUZE 

-Zelakua zara?
23 urteko mutil sinpatikoegiazalia eta

lagunen laguna 
-Txikitako oroitzapenen bat ?
Txikitan egitten giñuzen gaizto -

kerixak. Behin eskolako bentanatik
pegamentua bota gontsen parkian zeren
andreri eta maisuak dana pagau erain
zozkun.
-Gustoko bazkarixa ?
Makarroiak,oilaskua eta flana, eda -

teko ura normalian.
-Kapritxo bat ?
A3 edo holako kotxe bat erostia.
-Hiru desio.
Neskaren baten ni maitxatzia, diru -

duna izatia eta osasuna eukitzia.
-Zaletasunak ?
Kirola bereziki futbola, telebisiñua

ikustia eta lagunekin traguak hartzia.
-Negua.
Goibeltasuna, eguna motza da eta

hotz haundixa egitten dau. 
.-Eguneko momenturik onena ?
Afarixa, asko jan bihar izaten dot

lanera gabaz juaten naiz eta.
-Zer emongo ziñuke eta zeren truke ?
Nere maitxasun guztia emongo neuke

maitxasun berdinaren truke.
-Noiz, zeinekin, nora eta zertara?
Abuztuan, Cancumera, Penelope

Cruz e kin, abuztu eder bat pasatzera. 
-Afalosterako kantua ?
"We are the champion" Queenena.
-Ezin dozu jasan ? 
Bateron batek esnatzia, nahixao dot

nere kabuz egittia.
-Munduko gauzarik inportantiena ?
Osasuna.
-Zer eramango ziñuke irla batera ?

Neska bat irratixa eta telebisiñua.
-Animalixia ?
Zezena.
-Ez da ahaztu bihar ?

Tabakua eta karteria.
-Ez ziñuke sekula ?
Pertsona bat hilgo. 
-Amets xelebreren bat ?
Behin nere entierrua bizi nebala amets

egin neban, nik jendia ikusten neban
baiña berak ni ez.
-Gertautako xelebrekerixaren bat ?
Oporretan autopistako ticketa hartu

eta bidian galdu nebanez, ibilbide guztia
pagau bihar izan neban.

Kale kantalian

Francisco Jose Juan

Francisco Jose Juan

Abendu hontan gure lagun Frani zabalduko dotsaguz atiak. Gabonak  gaiñian dirala eta,  guri
aipatutako desio batzuk Olentzerori eskatzeko moduan egongo danez,guk hemendik  horretara
animatzen dogu.Ia suertia daukan eta urte berrixak ekartzen dotsazen amesten dittuan gauza
guztiak eta dana askotxo bada, bere bihotza beteko daben neska bat bai gutxienez.

"Nere maittasun guztia emongo neuke maittasun berdinaren truke"

BERTSUA

Frantzizko Jose Juan dogu
mutil zahar ezaguna,
laster aurkitu deixela
neska jator euskalduna.
Sinpatiko egizale
eta lagunen laguna,
hori da bere buruaz
berak kontatu doskuna.
Ameslarixari laster
berotu jako garuna,
galdetu orduko doia
auto berrixan Kankuna.
Berak hala esan arren
ez da hain mutil txukuna,
bere entierrua be
bizirik ikusi duna.

Etxebarri

"Abuztuan
Cancumera Penelope

Cruzekin "

Gururu

Lonbide
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Ugaraxo
EUSKARA DANONA DA

Soraluze Gipuzkoako herri bat da
Deba Barrenian dago. Deba
Ibaixak zeharkatzen daben herri

txiki eta industrializatua da. Mendiz
inguratuta dago. Ibilaldia oinez egitia
proposatzen dogu.
Ibilbidia zubi nagusixan hasiko da. Alde

horretan aparkalekuak dare eta zubixaren
erdialdian iturri bat dago. Hemendik Plaza
Barrira abiatuko gara. 
Hiru txorroteko iturri bat dago; 1.830ian

egindakua da. Eskuman udaletxia dago,
1.722 an bukatu zeben. Edifiziuak erdi
aldian armarri bat dauka.
Aurreruntz jarraitu ezkero, Santa Maria la

Real eliza dago, 1.666xan amaitu zana.
Aurrerago Haur Eskola eta Istitutua dare,
inguru horretan hiru frontoi bebai eta bat
estali berrixa.
Plaza Zaharrian 1.650. urtian eraikitako

iturri bat dago. Bertan anbulategia
aurkitzen da. Plaza erdixan aparkelekuak
dare eta beste erdixan zuhaitzak eta
bankuak.
Gabolatz kalian Arregi Dorretxia dago.

XVI. Mendian eraikitakua, bere fatxadiaren
erdixan armarri handi bat daukana.
Gabolatzeko zubi txikitik ibaixaren beste

aldera pasatu ondoren, Mendikute dorria
aurkitzen dogu, ertz baten armarri haundi
bat dauka. Aurrera jarraituta, Iturburu
pasialekua aurkitzen dogu, bertan Aranne
polikiroldegixa dago. Pasiuaren bukaeran
autobusen geltokixa eta zubi nagusixa
dare.

SORALUZERAKO
bisita gida
SORALUZERAKO
bisita gida

3. Mailako ikasliak
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Ugaraxo

ABESTI
AMESTI BAT

Bi jokutxo ilustratu

Dolin-dolin kanpalin,
tresi tresi erregin,
zigarrua, abarrua,
beinti bonete,
tripi-trapa ton,
martin zapaton,
kalabera, tronpeta,
lau kirikon.

2. Mailako ikasliak euren gelan, aldizkarirako argazkixa etaratzeko zintzo zintzo
jarrita.
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Udazkenian hostuak
jausten dira. Marrazkixak
egin leizke. Barruko
piszinetan bañatzen gara.
Enarak eta usuak
pasatzen dira zeruan eta
oso polita izaten da.

Udazkenian hostuak
jausten dira eta zuhaitzak
hosto barik gelditzen dira.
Jentiak hostuak eta
perretxikuak batzen dittu
baina aurten edurra egin
dau eta ezin izan dira batu.

Jokin Parra 
7 urte 

Uxue Gallastegi
8 urte 

Udazkenian, umiak jolastu
egitten dabe hostuekin. Politta
da hostuak jausten ikustia.
Edurra egitten dabenian,
edurrezko panpinak egin eta
gero edur pelotak botatzia
asko gustatzen jata.

Mariazaret Sancha
10 urte 

Udazkenian gaztaña
erriak jaten dira. Haize
haundixa ibiltzen da eta
hostuak jausten dira lurrera.
Udazkena asko gustatzen
jata, gehixen aurtengua,
edurra egin dabelako.

Nahiara Santos
6 urte 

3
Ugaraxo

Zer iruditzen jatzu udazkena?

Ikusi Makusi Zein Ikusi?
Zein da alboko argazkian agertzen

dan emakumia ?

Zein dan baldin badakizu, deittu 943 75
13 04 (Pil Pilean) telefonora eta emon
zure erantzuna. Emon zure izen abizen
eta telefonua.

Asmatu ezkero liburu edar bat
irabaziko ahal izango dozu.
Pistatxo bat: Ikasle danok ezagutzen

dozue, txikitxua da eta seme bat eta
alaba bat dauzka. 

Ander, Sarri, Alberto, Juan, Manu: Nobixak
dauzkagu. Oso onak dare eta bular haundixak
dittue. Beste mutilak inbidixia doskue, oso
guapuak garalako.
Urko, Victor, Julio, Leire, Irene, Ane: Kaixo

lagunak, ni Jon Laskurain naiz eta Plaentxian bizi
naiz eta zuen lagun oso ona naiz.
Amaia, Manu: Muxu haundi bat eta agur,

datorren urterarte.

Mikel J.,Aritz A., Iker, Eneko, Ekaitz: Kaixo.
Aritz nahi dozu partidura kotxian juatia ? Zer
moduz zare ?
Iosu E., Beñat A.: Kaixo lagunak. Errealak eta

Osasunak hola jarraitzen badabe, AKABO!! Bixak
bigarren mailara.
Leire, Nekane, Maider, Eva, Ane: Lagunak,

espero dot ondo pasatzia. Ikastetxe hau oso politta
da eta andereñuak bebai. Agur eta beste bat arte.

Esaizu...(amodiozko, zorion agurrezko..... mezuak)
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Esaten Jako

Igarkizuna

Zu Migel, Txirrita zara eta zu Joanes,
Lazkao-Txiki. Zeruan tope egin dozue. 

M: Lazkao Txiki hemen berrixa,
leku politta al da hau ?

J:   Bekua ez zan hain txarra baina
norbaittek handik bialdu nau.

M: Bertsolarixak hemen badare
Pello Errota hemen dau.

J:   Guk hemen goixan egingo dogu
bertsotan egun eta gau.

Doinua: Sekulan ere...(Iriyarena)

Eta orain galdera bat. Badakizu
zer esaten jakon....

Kontu bat ulertu ez eta “ze ?” 
edo “zer ?” galdetzen dabenari ?

Ze ? Me.
Ardixak hanka mehe. 
Hurrengo aldixan hago erne !

Zer egitten dau elefante haundi
batek eguzkittan jarritta ?

(6)e (5)p (4)z (3)i (2)e (1)k
(13)a (12)t (11)n (10)a (9)l (8)a
(7)g 

4
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Gaia Jarrita

Ipuina

Azerixa eta otsua oso lagunak ziran, baina
azerixa otsuari zirixa sartzen ibiltzen zan beti eta
otsua hasarretu egitten jakon behin baino
gehixagotan.
Behin batian, juan zira bixak artzain baten

bordara eta kaiku bete gatzatu zeguala ikusi zeben.
- Egon hari hemen zelatan inork harrapau ez

gaitzan –esan zotsan azerixak otsuari-, eta mami-
kaikukada hori jango dogu bixon artian. Neu
sartuko nok lehenengo, katilukada-erdixa jango juat
eta hiretzat lagako juat beste erdixa.

Hola konpondu ziran,azerixa txabolia barrura
sartu eta otsua zelatan geratu zan azerixak
gatzatua jaten ziharduan bittartian. Baina azeri
maltzurrak ixa gatzatu dana jan zeban eta geratzen
zan apurra buru gainian jarri. Gero, hola esan
zotsan otsuari:
- E, lagun. Hator hona gatzatua jatera, nik

zainduko dostat oiñ atia.
Sartu zan otsua txabolan eta urten zeban

azerixak, baina atia zaindu biharrian, artzaina
zeguan lekura juan eta zaunkaka hasi zan.
Artzainak azerixaren zaunkak adittu zittuanian,
esku artian zeukana laga eta azerixaren atzetik
abiatu zan. 
- Nun-nun-nun ?- ziharduan esaten otsuak,

azerixa eta artzaina txabolara heltzen ari ziranian-.
Nun arraixo laga dok gatzatua, azeri maltzurra ?
Txabolako atetik sartu eta ziztu bizixan lehiotik

urten zeban azerixak. Artzaina haren atzetik sartu
zan eta zein ikusiko aurrian eta otsua ! Lizar-makila
batekin saihets-hazurrak ondo baino hobeto neurtu
zotsazen, dan-danak xehe-xehe eginda laga arte. 

(II.atala datorren hilean)

“Amatxo, aitatxo, irakurri
Azerixan eta otsuan ipuina...”

Azerixa eta Otsua (I)



Urtero egiten dan kross
lasterketia, juan dan
urtietan baino zertxo bait
lehenago ospa tuko da
aurten. Laster ketia abendu -
aren 2xan izango da eta
herrixan egiten diharduen
konponketak dirala eta,
hain bat urtetan izandako
ibilbidia aldatu biharrian
izan dira antola tzailiak. 
Lasterketia zubixan hasiko
da.Polikiroldegiko pasi -
alekutik aurrera, Balte -
gietan eta Gabolatzen zihar
jarraituko dabe. Gero Plaza
Zaharretik pasatuta, tren -
bidera igoko dabe Etxa -
buruetatik gora eta tren -
bidian aurrera eginda Ola -
tik bera Santa Ana kaletik
pasauta zubixan amaittuko
dabe.  Lehenago ibilbidia
baino km 1 inguru mo -
tzagua da berri hau baina
desnibela berdina. 
Lehenengo lasterketia goi -
zeko 10:00-etan hasiko da

eta izen emotia proba
bakoitza baino ordu erdi
lehenago izango da.
Aurten be aurpegi gorri

asko ikusiko da, seguru.
Antolakuntza lanetan

lagundu nahi dabenak
egunian bertan goiz azal -
duta nahikua dau.

1340.alea, 2001eko azaroa pilpilean@euskalnet.net

Elgoibarko Urgazi Triathloi
Taldiak eta Morkaiko mendi taldiak
urtero antolatzen daben lasterketia juan
dan azaroaren 17xan egin zan.
Lasterketan 12 korrikalarik hartu zeben
parte eta lasterketa gogor baten ostian
Lasterketaren irabazlia Gontzal
Kuadrado Gernikarra izan zan eta
32:00ko denborarekin. Carlos de Cos
Soraluzetar korrikalarixa berriz,
bostgarren postuan sailkatu zan
34:01ko denboriakin.

Carlosek beste hainbat mendi
lasterketa korritu ditu azken
hilabeteetan, esterako; irailian La
Bastidako Maratoi Erdi Alpinuan 3.
postua lortu zeban, Arratera Igoeran 5.
gelditu zan, Urnietako Agarrarako
Igoeran 6. gelditu zan, Etxarriko mendi
lasterketia be korridu zeban eta orain bi
aste, Donostiako Maratoia 3:05:40an
egin zeban. Mutil hau ez da gelditzen !

Kirola

Juantxo denboraldi
berri baten aurrean

Soraluzetarrak
Behobia-Donostia
lasterketan

Carlos de Cos 5. Karakatera
Igoeran 

AtletismoaAtletismoa

10 Soraluzetarrek hartu dabe
parte aurtengo Behobia-Donostia
las ter ketan. Hona hemen egindako
denborak:

- Iñaki Ruiz .......................1:16:51
- Carlos de Cos..................1:18:44
- Javier Bruña....................1:31:52
- Jokin Martinez................ 1:33:35
- Hodei Trifol.................... 1:33:37
- Angel Mª Santo...............1:39:41
- Luis Arrizabarreta........... 1:39:52
- Bittor Trebiño................. 1:43:10
- Blas Elizburu.................. 1:47:09
- Ane Aristi....................... 1:58:43

Jesus Atxa

Obrak dirala eta zirkuito berrixa
Atxa Memorialaren XX. Edizioan

1 KATEGORIA: 
8 URTE. 700M
2 KATEGORIA: 
9,10 URTE. 1400M
3 KATEGORIA: 
11,12,13 ETA 14 URTE. 2150M
4 KATEGORIA: 
15,16 ETA 17 URTE. 4300M
5 KATEGORIA: 
18 URTETIK AURRERA. 8600M

Juantxok aurtengo denbo ral -
dixari ekin dotsa.Iraurgi taldetik
Avia Escor talde ezagunera pasatu
da eta jadanik 2 karreratan parte
hartu dau. Emaitza ezin hobiak
lortu ditu denboraldi hasieria
izateko:

-Azaruaren 4an egin zan Ataungo
Auzuetako Kross-ian lehen postua
lortu zeban.

-Federatu mailan egiten dan
denboraldiko lehen herri krosian,
Irungo Krosian, meritu handiko
bostgarren postua lortu zeban.
Aipatzekua da Irungo Krosian
beste Soraluzetar gazte batek
lortutako emaitza ona. Garazi
Arizaga-k alebin mailako laster -
ketan hirugarren postua lortu zeban
lasterketako1200 metroak 4 minutu
eta 42 segundutan egin eta gero.
Zorionak Garazi eta ia denboraldi
honetan poztasun gehiago emoten
doskuzuzen.
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Kirola

DV- Tele5 txapelketan Laskurainek
bakarrik jarraitzen dau aurrera Iñaki
Jauregik bere partidua galdu ostian.

Iñakik oso bikote gogorra izan zeban DV-ko
final laurdenetan eta ezker eskua minduta
zeukala ez zeban bere mailarik emon eta 22
eta 4-ko emaitzaz galdu zeban. Iñakirendako
ez zan egun ona izan, eskuko minaz gain
bizkarrian tirakada bat egin eta aste batzuk
geldi egotera bihartuta dagualako oin. Lesio
honek, hainbat txapelketa albora lagatzia
eragin dotsa, bestiak beste Egiako
Txapelketako finalerdixak. Laskurainek aldiz,
sorte hobia izan zeban bere partiduan eta 22
eta13-ko emaitzaz hurrengo txandarako
sailkatu da Uberarekin batera. Partidua
Elgetan jokatu zeben eta hasiera gogorra izan
ostian, partidua ondo irabaztia lortu zeben.
Herriko pelotarixak DV txapelketiaz aparte,
beste hainbat txapelketeta jokatzen be
badihardue:
Aritz Laskurain Zumarraga eta Zaldibargo

txapelketetako final erdietan dago. Jon Arrieta
be ondo jokatzen  dabil urte amaiera honetan

eta Lezamako txapelketan buru belarri sartuta
dago lehen partidua irabazi eta gero.
Erlei Txurrukak uda aurreko joku onari

eusten dotsa eta Orixon jokatuko dan lau

t’erdiko txapelketara gonbidatu dabe.
Txapelketa honetan, bere mailako lauterdiko
lau pilotari onenak hartuko dabe parte.

FutbolaFutbolaMendizaletasunaMendizaletasuna

Ezinian dabiltza aurtenguan erregionaleko
futbolarixak. Ez dabe burua altxatzerik lortu.
Azkenetik hasita hirugarren postuan aurkitzen dira eta
denboraldixa postu hortan amaitu ezkero maila
galduko leukie. PIL PILEANeko azken alia idatzi
genduanetik jokatutako puntu guztietatik bat besterik
ez dabe lortu, Ezozin Bergararen aurka launa berdindu
ostian lortutakua. Dirudienez orainarteko aurkarixak
maila haundikuak ziran eta Sorak ezin izan dau euren
aurka gauza handirik lortu batzutan sorte txarragatik
bestetan joko eskasagatik. Orain lehen itzulia
bukatzeko 6 partidu falta dira eta aurkarixak Sorarekin
denboraldi amaieran borrokan ibiliko diran taldiak
dira. Partidu honen aurrian, gure mutilak ilusio
haundixarekin dare eta emaitza onak lortuz, atzeko
zulotik urtengo dabenaren zihurtasuna dauke.
Jubenilari dagokixonez be nahiz eta sailkapeneko
egoera ez izan horren larrixa,13 postua, lortzen
diharduen diran emaitzak ez dira beraiek nahi izango
lituzketen bezin onak.

Juan dan azaruaren 25ian Soraluzeko Mendi Taldiak antolatuta, Deskargatik
Karakaterainoko bidia egin zeben iruditan azaltzen diran mendizaliak. Mendixan ibili
eta gero, tripak goxatzeko, zer hobe bazkari edar bat baino ? Ba horixe egin zeben.

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

Mediku estomatologoa
434 zenb. kol.

Javier Alonso Zelaieta
Hortz klinika

Santana kalea, 22 A
Tfnoa 943 75 24 43

Txuritxu
gozotegia

PelotaPelota

DV-Tele 5 txapelketako finalerdietan Laskurain.

Lenengo mendixa eta gero bazkarixa Talde nagusixa burumakur

Jon Arrieta.  Polikiroldegiko frontoia itxi zebenetik Elgetan entrenatu bihar izaten dau.

Egoitz Unamuno
eta Xuban Catalan
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Kultura

Deba Eskualdeko Badihardugu eus -
kara elkartiak Soraluzen egin

zeban hamabostero bai larako herri ezber -
din baten egiten daben bileria.  San
Andresko soziedadian egin zan bileria eta
bertan, Koldo Zuazo hizkuntzalarixak ixa
osatuta daukan “De ba Bailaratik Euska -
raren Herrira” liburuaren nundik no ra -

kuak eztabaidatu ziran. Liburuak, Badi -
hardugu elkartiaren “filosofia” eta orain
dala urtebete sortu zanetik gaur arte jorra -
tu daben bidiaren berri emoten dau.
“Euskalkixa da hizkun tzarekin gozatzeko
eta jolasteko barru tixa” diño liburuak
hitzaurriaren hasieran. Barruan,

Datorren abenduaren 6,7,8 eta 9xan
Euskal Liburu eta Diskuen azoka egingo da
Durangon. Bertan izango dira herriko bi
talde; Gaztelupeko Hotsak disketxea eta
PilPilean Kultur Elkartea. Gaztelupek
Rogelioren, Mikel Urdangarin eta Bingen
Mendizabalen eta Onddo taldiaren disko
berrixak izango dittuzte salgai. PILPILEAN
Kultura Elkartia, Euskara Elkartien Topa -
guneko eta Badiharduguko postuan izango
dira. Animatu eta emon buelta bat, izango
da zer ikusia eta.    

Badiharduguko partaidiak San Andresen egindako bileran

Durango Azokan
izango dira
Gaztelupeko Hotsak
eta PIL PILEAN

Videomatic
Gabolatz, 3-behea

Telefonoa: 943 75 24 87
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

Badiharduguren bileria 
San Andresen

Herriko Kontrargi Argazki Taldiak
antolatuta, azaruaren 25ian, igandez, egin zan
XIII. Argazki Rallya Soraluzen. 27 Pertsonak
parte hartu zeben, 2.000.urtekuan baino 7
pertsona gehixagok. Hemen inguruko ralixetan
20 lagun inguru batzen ei dira normalian eta
beraz pozteko modukua da aurten lortu dan
partehartzaile kopurua. 

Goizeko 8:30etan zabaldu zeben izena
emoteko lokala. Heldu ahala, partehartzaile
bakoitzari argazkixak etaratzeko aukeratu ziran
derrigorrezko gaixen berri emon zotsen. 4 Gai
derrigorrezkuak ziran; obrak, San Ignazioko
Ermita, animalixak eta Plaza Barrixan jarri
ziran Renault markako 2 auto berri. Beste 2
argazki aukera askekuak ziran, norberak nahi
zebanari etaratzeko aukeran. Izena emon
bezain laster abiatu ziran argazkirik ederrenak
etaratzeko leku aprosenaren bila. Inguruko
herrixetakuak, bertakuak baino gehixago
mugitu bihar izan ziran baina bestalde, obren
gaixan objetibitate haundixaguarekin egin ahal
izan zeben lekurik ikusgarrixenaren

aukeraketa. 
Z a l d i b a r ,

Ermua, Eibar, Ber -
gara eta Sora -
luzeko argazki tal -
diak, Argazki
Bidez 2.001 egi -
tas muaren barruan
antolatzen dituzten
rallyen artian dago
Kontrargi tal diaren
hau. Aur tengo edi -
ziñuan Soraluzetik
5 pertsonak hartu
dabe parte; Mikel
Cruz, Alfonso
Cruz, Javier Mestre, Ainhitze Elizburu eta
Mikel Valerok. Mikel Cruzen ustetan “jentiak
pentsatzen dau maila haundixa bihar dala,
baina Rally hauetan edozeinek parte hartu
leike, hori bai, irabazten dabenak maila
haundixa eukitzen dabe”, baiana “goiz edar bat
pasatzen dogu”, kamarekin inguruko

edertasuna harapatu nahixan.  
Abenduan 21ian larunbata, sari banaketia

egingo dabe Kontrargiko lokalian. Han izango
gara kazetari moduan luntxa jan (agindu
doskue egongo dala) eta argazkilarixeri
(orainguan geuk) argazkixak etaratzeko.

Partehartziak gora XIII.Argazki Rallyan

Elkartasuna eta umore ona izan zan nagusi, nik zuri eta zuk neri



16 40.alea, 2001eko azaroapilpilean@euskalnet.net

Kultura

Zein izango da 
Jon Arretxeren hurrengo liburua?

Ostegunak eta Ostiralak ipuin-bildumek
izugarrizko arrakasta izan baldin bazuten
euskal irakurleen artean, hona haien segida,
trilogia ixtera datorren nobela. Larunbatak ez
da ipuin-liburua, hala ere: nobela bat da, eta
bere berezitasunen artean dago txakur bat
izatea bertako protagonista eta narratzaile;
hemen kontatzen zaizkigun istorioak ez dira
ordea animalien kontuak, hankabikoen
komeriak baizik, modu barregarri bezain
alaian azalduak.

Larunbatak

Jon Arretxe

Eta literaturaz?

Animo! Jon Arretxeren
“Larunbata” elaberriaren 
bi ale dauzkazu  zure zai!

BALDIN BADAKIZU DEITU 
943 75 13 04 TELEFONORA.

Aurreko aleko irabazliak: Iosune Egaña
eta Nere Gallastegi 

Eta galdera da?

PIL PILEAN ETA ELKARLANEAN
BAT EGINDA, 

EUSKAL LITERATURAREN ALDE

Hil honetan zozketan? 

LARUNBATAK

Jon Arretxe (Basauri, 1963) euskal
filologian doktorea da, heziketa fisikoan
lizentziaduna, hizlari, idazle eta abenturazale
nekaezina. Obra zabal eta mamitsua osatu du
urte gutxian hiru ipuin-bilduma: Ostegunak,
Ostiralak eta Zazpi kolore. Gazteentzako
kontakizunak, bidai kronikak eta Urrezko
triangelua eta Oroituz eleberriak idatzi ditu.

Izenburua: 
Larunbatak
Egilea: 
Jon Arretxe
Bilduma: 
Literatura 215
Orriak: 140
Data: 
2001eko azaroa

Guraso askondako be mesede,dudarik
barik. Taldeko begi ralerik beteranuenak,
José Antonio Gilek ,taldiaren nundik
nora kuak kontau doskuz 10. urtemuga
honetan."Hasiera haretan, ikusi genduan
premiñia zeguala kristau ikasbidia eta
konfirmaziñuan artian zeguan hutsunia
betetzeko. Tarte horretan umiak parro -
kixiakin kontakturik ez galtzeko  eta guk,
ahal genduan neurrixan, balore batzuk
zabaltzeko". Gaur egun, oiñarrixan

helburua lehengo bera izan arren, beste
era batian egitten dabe lan."Gure
helburua umiak ondo pasatzia da,
jolasian egittia  eta alkarrekin harreman
onak eukitzia , hori bai, ahazteke hau
izatez parrokixako taldia dala, eta horren
arabera jokatu bihar dogula". Kurtso
honetarako plana egin dabe  helburu
batzuk betetzeko asmoz. "Maila
afektibuan, esaterako, nahiko genduke

taldeko kidiak elkar errespetatzen eta
onartzen ikasi daixen. Herri mailan,
bertako kulturia ezagutzia eta antolatzen
diran ekintzetan parte hartzia. Jolasen
bittartez, zentzumena garatzia,eta
bakoitzak beran berezittasunak topatzia
eta indartzia.Beste helburu bat Jesusen
pertsonalidadia ezagutu eta euren -
ganatzia da, jaungoikuaren presentzia
senti ttu deixen euren bizitzan."

Eta urtemuga batek eskatzen daben
moduan, ospatzia erabaki dabe Beti
Prestekuak. "Abenduan, 17tik 21era,Abenduan, 17tik 21era,
argazki erakusketa bat egingo doguargazki erakusketa bat egingo dogu
apaizetxian, 10 urte honen laburpenapaizetxian, 10 urte honen laburpen
moduko bat. 15ian, umiendakomoduko bat. 15ian, umiendako
jolasak egongo dira eta gero begiralejolasak egongo dira eta gero begirale
izan garan guztiok bazkari eder batizan garan guztiok bazkari eder bat
egingo doguegingo dogu". 

Beti Prest-en 
10. URTEMUGIA

Hamar urte juan dira "Beti Prest" parrokixako taldia sortu zanetik.
Taldeko begiralieri esker, makiña bat umek aukeria euki dau honek urtiotan
astialdixa zer edo zertan emon eta  lagun barrixak egitteko. 

“Gure helburua umiak
ondo pasatzia da,

parrokixako taldia garala
ahazteke”

ZORIONAK BA, BEGIRALE
DANORI ETA BESTE

HAINBESTE URTIAN HOLA
JARRAITTU DAGIZUELA!!

Jon Basauri

Mendata taberna

Kalebarren, 5
Tfnoa 943 75 13 87

Berezitasunak:
Txipiroiak, Barazki Menestra,

Gixauak...
Asteburuan plater konbinatuak

Enkarguak etxerako 
( bazkariak eta afariak )



Kultura

Gaztetxeko Hamabostaldixa

BAI EUSKARAri aurrera doia

Ventanas

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

* Leihoak, manparak

Mendiola Poligonoa 10
20590 Soraluze 73 Posta Kutxatila

MAPFRE SORALUZE
Aseguruak

Gabolats, 5 b 
Tel.: 943 75 16 58 - 943 75 30 12

Eskuko telfnoa: 649 49 79 59 Faxa: 943 75  16 10 
20.590   SORALUZE

JUAN LUIS IBARZABAL ARRIETA

JULIA IBARZABAL ARRIETA

1740.alea, 2001eko azaroa pilpilean@euskalnet.net

Gaztetxekuak, kulturaz jantzitako
kultura hamabostaldi bat prestatu
dabe aurtenguan be. Aurtenguak ixa

hilabeteko iraupena izango dau eta 24
ekitaldi baino gehixago dare programatuta.
Kultur eskeintza bikaina beraz, aurtengo
urtiari amaiera emon eta datorren urtiari
hasieria emoteko, Gaztetxiak bakar bakarrik
prestatu doskuna. Begiratu bestela:
ABENDUA
Zapatua 1  Kontzertu mundiala     N.C.C.
Gaueko 23:00etan
Kubako astea
ASTELEHENA 3  
Bideua: "Buenavista Social Club" 19:00etan
MARTITZENA 4 
Bideua: "Fresa y Chocolate" 19:00etan
EGUASTENA 5 
Kubari buruzko dokumentala 19:00etan
EGUENA 6 
Kubari buruzko hitzaldixa, Silvian eskutik
19:00etan
BARIXAKUA 7 
Salsa ikastarua 17:00etan eta Txile-Kuba
Jaia!!! 21:00etan
MARTITZENA 11 
Bideua: "Lunas de hiel" 19:00etan
DOMEKA 16 
MENDI GARBIKETA 9:30etan eta TORNI
SHOW 19:00etan
MARTITZENA 18

Bideua: "Odio" 19:00etan
EGUENA 20
Sumendi taldekuak elikadurari buruz berba
egingo dabe
BARIXAKUA 21
17:00etan opari alternatibuen erakusketia eta
tailerrak ume eta gaztetxuendako
DOMEKIA 23 
Txontxongiluak ume eta ez hain umiendako.
MARTITZENA 25

Bideua: "Miedo y asco en Las
Vegas"19:00etan
BARIXAKUA 28 
GAZTETXEKO AFARI MUNDIALA
DOMEKIA 30 

Bideua: SENIDEAK 19:00etan

URTARRILA
MARTITZENA 1 
Bideua: Delicatessen 19:00etan
EGUASTENA 2 
Sexualitate ikastarua             
EGUENA 3 
Sexualitate ikastarua
BARIXAKUA 4 
SOS ARRAZAKERIA
ZAPATUA 5
Kontzertu mundiala jardunaldi kulturalak
agurtzeko: FLY SHIT eta  ANESTESIA.
Animatu eta etorri !

Bai Euskarari martxan da dagoeneko. Akordiua
sinatu eta prozesuan parte hartzia erabaki daben taldiekin
bilerak egiten hasi dira, talde honen inguruaren diagnosi
edo azterketa bat egiteko. Animo ! 

Azaruaren 10ian egin Zan urteroko
Gaztañerre azokan ehundaka lagun
batu ziran hotzari aurre eginaz.
Aurtengo ediziñuan Lezarri baserrixa
izan zan fruta eta barazkixen
postuetako irabazle eta Arizaga
baserrixa geldittu zan bigarren eta

hirugarren Arritxa baserria. Azokaren
ostian herri babajana egin zan eta
eutsi ezinezko hotzak, iragarritta
zeguan kontzertua Gaztetxian egittera
bihartu zeban. Giro bikaina sortu zan
eta jaiak goizeko ordu txikixak arte
jarraittu zeban. 

Jende asko 
batu zan
Gaztañerre
azokara 

24 ekitaldi kultural GAZTETXIAN

24 ekitaldi kultural GAZTETXIAN
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Udal kontu

Urriaren 22an egindako ohiko saioan

Urriaren 29an egindako ohiko saioan

Azaroaren 19an egindako ohiko saioan

UDAL BATZORDEEN BERRI

Hauek izan ziren hartutako erabakiak:

1."Maza"ren aurrekontua onartzea, 26.860
pezetakoa, gehi BEZ; Udaleko langile-
brigadaren jantzietarako.

2.Pil-Pilean Kultur Elkarteari 350.000
pezeta ordaintzea, Bai Euskerari akordio
prozesuan teknikariek uztailetik irailera
bitartean egin duten lanarengatik

3.Soraluze BHI ikastetxeari 152.000 pezeta

ordaintzea, euskeraz gaitasun nahikorik ez
duten ikasleentzat antolatutako barnetegiak
eragindako gastuak zati batean ordaintzea.

Erabaki hauek hartzen dira aho batez:

1.Construcciones Ugarte, S.L ren
aurrekontua onartzea, 3.543.498 pezetakoa,
BEZa barne, DBHko eskoletako frontoi
zaharrean zoladura jartzeko.

2.Enplegu eta Pertsonal Batzorde

Informatzailearen proposamenez, Ione
Ariznabarreta Atxa And. Amantasun-bajaz
dagoen bitartean ordezkatzeko Nerea
Rascon del Bosque kontratatzea ludotekari
lanak burutu ditzan.

3.Euskera Zerbitzuaren proposamenez:
*Soraluzeko AEKri 490.875 pezeta

ordaintzea 2001-2002 ikasurteko
lehenengo matrikulazio aldiko dirulaguntza
gisa.
*Soraluzeko Euskalgintza Taldeari 114.000
pezeta ordaintzea, Soraluzeko II.Bertso
Paper lehiaketak eragindako gastuak ordain
ditzan.

Euskara zerbitzuaren proposamenez:

1. Soraluzeko AEKri 25.000 pezeta
ordaintzea ikasturteko lehenengo txango
kulturala antolatzeko.
2. Mikel Leundari 40.500 ordaintzea,
"Plan, Plin, Plan" egitasmoaren baitan
azaroaren 17an egingo den irteeran izotz
jauregirako sarrerak ordaintzeko.
3. Mikel Leundari 24.000 pezeta
ordaintzea, berak "Plan, Plin, Plan"eko
begiraleei 6.000 pezetana eman dizaizkien.
4. Soraluzeko Euskalgintza Taldeari
124.000 pezeta ordaintzea, Bertso Afariak
eragindako gastuak zati batean ordaintzeko.
Kultura eta Gazteria Batzorde
Informatzailearen proposamenez:

1. 100.000 pezeta ordaintzea Ludotekari,
2.001.urterako eman eta oraindik kobratu
gabe duten dirulaguntzaren %40ª.
2. D.B.H. ko ikastetxe ondoko pilotaleku
zaharraren estaltze lanei dagokien 2.
Ziurtagiria onartzea, 24.320.238 pezetako
zenbatekoz, BEZa barne, eta aipatu
kopurua "Construcciones Ugarte, S.L."
kontratistari ordaintzea.

Edu Pombar

Garbiketa
Industrialak

Rekalde, 30 behea
Tel.: 943 75 25 57
Faxa: 943 75 25 56
20.590 SORALUZE

Limpiezas Limpiezas 

Trejo, S.L.rejo, S.L.

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

ITUR iturgintza
Iturgintza, Gasa 

Berogailuak
Sukaldeak eta Bañuak

Etxaburueta 2
Tfnoa 943 75 20 55
20590 Soraluze

Vidal frutadenda
Zure 

frutadenda
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Hormatzulotik begira

Lehiaketia
Zein da argazkixan agertzen
dan basarrixa?

Bi  lagunendako afari mun dial bat 
irabazi zeinke

DEITTU BIZKOR BIZKOR

943 75 13 04 
Aurreko aleko irabazlea: Maialen Elizburu
Erantzuna: Agarre Basarrixa.

Kontu Zaharrak 

Kuriosua da gure herriko ibaixan
azaleratzen dan harri batek, berezko
izena izatia. Zein ete da izen honen
jatorrixa, zergatik deittuko ete jakon
hola? XVI. mendian eraiki eta
lehenengo “Erre ge Etxia” izan
zanaren parian egonda, haitza bere
gainian egin zitekian jardueraren
batekin lotzera garamatza. Susmo bat
daukat: beste herramintta askoren
artian, garai zahar haietan egitten
ziran mota ezberdinetako aizkora,
pala edo atxurren moduko
herramintta edo burdinen baten kali -
tatia egiaztatzeko baliatuko ete zeben
haitz hori? Jatorrizko izena, “kolpe
harrixa” esatetik ete dator? Batek
daki. Egixa dana da, aurreko
mendeko lehenengo garaixetararte
hola esaten jakola eta  Andramari eta

San Roke jaixetan antolatzen ziran
igeri karreretan, erreferentzia
moduan erabiltzeko be balio izaten
zebala. Karreria  “Arriogain”-
pian(beste izen berezi bat) hasten zan
eta “Kolarrari bueltia” emonda
egitten zan buelta. Gaur egun,

ibaixaren ubidian izandako aldaketa
batzuk dirala eta, gure kolarra erdi
ezkutuan dago.  Hala  ta be, badauka
bere xarma bitxitasun historiko
honek, mendetan zihar,  Deba
ibaixan azaleraino heltzen dan haitz
batek berezko izena izatiak. 

“KOLARRA”

Etxazpi. (Erredakzioan itzulia)

Telef. 943 75 13 24
Eskuko telef. 652 777 030

Ezoziko etorbidea 24 2 behea
20590 SORALUZE

ION MURGIZU
Pinturak

ION MURGIZU
Pinturak
Empapelatuak

Margoketa orokorrean
eta Estukoak

Lakuesta
Optika

Ikusmen arazoen frogak eta
argibideak

Argazkiak errebelatzen ditugu
Santa Ana, 22 C- behea

20590 Soraluze
Tfnoa 943 75 30 59

Lehenagoko Errege-Etxia izandako etxiaren parian dago Kolarra. Neguan ur azpixan.



Ohittura moduan dakau hartuta
Plaentxiarrok “Memorial Atxa”

ospatzen dan egunian parte hartzia.
Baina  zein gertatzen da ganoraz
halako esfortzua egitteko? Ba nere
ustez oso jende gutxi. Kontuan hartu
bihar dogu helduen mailan 10 Km
korrika egittia ez dala bromia izaten
eta kondizino fisiko minimo batzuek
eskatzen dittuala. Hau dala eta,
entrenamentu fisikuari buruz berba
egingo dogu.

Entrenamentua kirol errendimentua
hobetzeko hartzen diran neurri danak
batzen dittuan kontzeptua da. Ikuspegi
mediko biologiko batetik begiratuta,
mobimentu errepikatzaile egokixak
egitten dira fenomeno egokitzaile
morfologiko eta fun tzionalak
sortzeko. Entrena mentuak ezaugarri
batzuk izan bihar dittu:

- Entramentuak planifikatua izan bihar
dau
- Modu egokixan egin bihar da
- Ondo kontrolatuta egon bihar dau   
- Gogortu eta garatu egin bihar da

Entrenamentu  prozesua aurrera
eruateko biharrezkua da:

- Lehenik eta behin entrenamentua
hasi aurretik pertsona bakoitzan maila

fisikua zein dan jakin bihar da.
- Entrenamentuan fasiak erabaki bihar
dira eta entrenamentua ondo
planifikatu bihar da.

Entrenamentua egokixa izan dedin
printzipio batzuk jarraittu bihar dittu.
Lehenengo sobrekarga printzipiua
dogu, hau da, ariketako esfortzua
poliki poliki igotzen juango gara
gorputza ohitzen juan dedin.
Orokortasun printzipiua, kualidade
guztiak landu bihar dittuala esaten
dabena; errekuperazio printzipiua,
ariketa baten ostian errekuperazioa
biharrezkua dala esaten dabena;
hobetzian jaitxiera pintzipiua,
lehenengo astietan errendimentua
asko hobetzen dala eta gero
progresinua polikixau emoten dala
esaten dabena; periodizidade
printzipiua, esfortzua denpora jakin
batzuen barruan errepikatu bihar dala
diñuana eta  norbanakuan printzipiua,
pertsona bakoitzak ariketa baten
aurrian desberdin erantzuten dabela
diñuana.

Honek danetaz gainera, entrenatzeko
leku eta giruak eta jaten danak be
eragin haundixa izaten dau. Orduan
badakizue Plaentxiarrok, datorren
urterako pixkat gehixago entrenatuta
egin “Memorial Atxa”.
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TAURUS apirilaren 22tik maia tzaren 21era
Gabonak gainian dazkazu ta hasi zaitte dirua
aurreratzen, etxekuak hori ta gehixau be
merezi dabe. Erregaluak !
Pil-eguna: 17

LIBRA irailaren 23tik urriaren 22ra
Asteburuetan parranda larregi botatzia ez da
ona osasunandako. Zaindu zure burua eta
egin kaso amari, arrazoia dauka eta.
Pil-eguna: 17

CAPRICORNIUS abenduaren 22tik urtar.
20ra
Zu,bestiak gaixo samar darela eta ez egizu
pentsau zure osasuna primeran oso seguru
dabilenik. Aurrekaldia oso geizki ! Golik ez !
Pil-eguna: 18

AQUARIUS urtarrilaren 20tik otsailaren 20ra
Librak zure moduko pertsona zintzo baten
laguntza bihar dau. Egixozu kaso pixkat
harrotasun horrek alde batera lagata.
Pil-eguna: 15

GEMINIS maiatzaren 22tik ekai naren 21era
Denbora libre pixkat hartu biharko zenduke;
lagunak zu ikusteko desiatzen dare. 
Pil-eguna: 12

Ygarten Ygartendotela

Horoskopoa
ARIESmartxoaren 21etik apiri laren 21era
Udazkena be bikotia topatzeko garai ona da
ta aukeria aprobetxaizu. Negua oso garai
txarra da eta ibili zaitte bizkor.
Pil-eguna:10

CANCER ekainaren 22tik uztai laren 22ra
Kontuz ibili Geminisekin, gutxien uste
dozunian zuri kalte egittera juango da ta.
Pil-eguna: 9

LEO uztailaren 23tik abuztuaren 22ra
Baretu jenixo txar hori, bestela inguruko
danak aspertuko dittuzu. Bakarrik geratuko
zara eta ez dozu gehixago bururik altzauko. 
Pil-eguna:13

VIRGO abuztuaren 23tik irailaren 22ra
Virgo edertasunan ikurra dala danok dakigu,
baina ez zaitte hainbeste harrotu.
Humiltasuna mundu guztian eskertzen da.
Pil-eguna: 16

ESKORPIO urriaren 23tik azaro aren 22ra
Zeure etxekolanak zeuk egittia ez litzaizuke
gaizki etorriko. Pertsonia arduratsua izan
bihar da. Amazulo !
Pil-eguna: 11

Zela prestatu bihar gara
Atxa Memorialerako

Hormatzulotik begira

Gure 
Sorgina

PISCIS otsailaren 21etik mar txoaren 20ra
Aspaldittik dazkazun depresiño horrek alde
batera lagatzeko, onena dantzan hastia dozu.
Urrats Dantza Taldian egingo dotsue tokitxo
bat. Mutil pila bat dare.
Pil-eguna: 19

SAGITARIUS azaroaren 23tik aben duaren
21era
Zure urtebetetzia gainian daukagu ta poztu
aurpegi hori, bestela ez dozu erregalorik
jasoko. Bestela bez.
Pil-eguna: 5

Oier Oregi



PEUGEOT 307a. Ez da zenbaki bat bakarrik
ETORMOBIL

Peugeot Gama 307:75 ZP tik 138 ZP rako gasolina (11.981.000 pezetatik/11.906,05 e). 70 ZP dun HDI tik 110 CV dun HDI rarteko Diesela (2.298.000 pezetatik./ 13.811,26 e).

Otaola etorbidea 22
Tel.: 943 20 09 66
EIBAR

59 Kolore eta barrualde konbinazio.
Zenbaki bat baino gehiago, espresio era bat.

Barrutik eta kanpotik. Hasi motorra aukeratzetik. ¿Diesela edo gasolina? Ez dizugu zalantza hori argituko. Pentsatu gasolinan 1.4/75 ZP, 1.6/110ZP 
edo 2.0/138 ZP. Edo pentsatu dieselean HDI/70 ZP, HDI/90 ZP edo HDI/110 ZP.  Eta jarraitu gainontzeko guztiarekin. Egurra, aluminioa edo larrua, kolore
aukera zabal bat eta bost amaitze aukera. Edozein estilo islatuta gelditzen da eta karrozeriarendako 14 kolore aukerak gogoeta bat onartzen dute. Forma,
potentzia eta kontsumoa, mila era ezberdinetan konbinatuak. Sentitzen dugu hain zaila izatea.
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telefonoak

Edu Pombar
2001-12-3
Zorionak pooombar! Zorionak pooombar! 
Zer esango dotsugu, maitte zaittugula ? Ba, bai
pixkat bai, baina bueno ez pentzau.... Ba hori,
zorionak Pooooomm. (James Poooommm)
PIL-PILEANEKUEN PARTEZ

Yokin eta Yoseba Arrillaga
2001-11-22 eta 200-11-13
Zorionak bikote!!Zorionak bikote!!
Urte askotarako eta segi beti bezala, fin-fin.
ETXEKUAK

Amaiur Aldazabal
2001-12-25 24 urte
Zorionak guapetonnnn!! Zorionak guapetonnnn!! 
Laga negar egittiari, helduko egun hori da ta…
bittartian ondo pasau zure egunian !!  .
ETXEKUAK.

Jon Agirre
2001-12-5 22 urte
Zorionak pottolo!Zorionak pottolo!
Ea ba txikitxako irrifar hori mantentzen dogun
urtebetetze egunian, 22 urte ez dira ta egunero
betetzen. Zorionak, hola segi. 
ETXEKUAK.

Leire Sololuze
2001-12-5 18 urte
Zorionak !!!Zorionak !!!
Azkenian heldu jatzu zuri 18 urte betetzeko
eguna. Hainbeste itxoin da gero…Zorionak
rubia!!! 
KUADRILAKUEN PARTEZ

Elene Alberdi
2001-10-30
Zorionak!!!!Zorionak!!!!
Aupa Elene, gure lehendakari gorena. Maitte
zaitugu maittagarrixa zaralako. Muxu bat !
(ezpainetan) (mingainduna).
PIL-PILEANEKUEN PARTEZ

Juantxo Alberdi
2001-10-27
Zorionak  txotxo!!!!Zorionak  txotxo!!!!
Juantxo, Juantxo, Gilara
gutxiagotan juan bihar da
eh! Ondo dago zure fisi -
kua kalian erakustia baina
sapatu gabetan geratu
etxian, bestela ez dozu PIL
PILEANen urtengo.
Ogi-pastagile onenari :
PIL PILEANEKUEN PARTEZ.

Koldo Crespo
2001-11-24
Zorionak!!!!Zorionak!!!!
Muxu handi bat gure “txantxikutar” txikixari.
ETXEKUEN PARTEZ

Oskar Alvarez
2001-11-22
Zorionak!!!!Zorionak!!!!
SANTAANA KALEKUON ETA
MANTXESTERREKO DAMIAN PARTEZ.

Genma Otero

Esther Hidalgo 
Jose Benito
Maria Etxeberria

Oskar Azkona
-

Ziortza Iñarra 

jaixotakuak

hildakuak

Abenduak 14  Abenduak 30

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

Abenduak 22 Abenduak 7 

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!!!

BUTANO ESTUFIA EROSIKO
NEUKE

Bonbona urdinerako

Harremanetarako telf.: 
943 75 17 11

EZOZIREN PELUKERIXIA

Urtarrilaren 3an zabalduko ditu
atiak.
- Koloreztatze berezixak.
- Fantasia tuitak.
- Makillaia.
- Kalitatezko produktuak salgai.

Helbidia: Santa Ana 3, ostekuan
“Galipot”

GUARDASOLA GALDU NEBAN

Kainaberazko kertena daukana.
Zeozer badakizu eskertuko nuke

dihar bat.

Harremanetarako telf.: 
943 75 21 40 

Dohaineko
Iragarkixak 



Felix Iñurrategi - Baltistan
Fundazioa

Felix Iñurrategi-Batistan Fundazioa,
Felixek horrenbeste maite zuen mendi aldeko herri hari aurrera egiten

laguntzeko sortu da. Zuk ere lagundu nahi baduzu, egin bazkide eta eman zure
laguntza herri hobe bat egiten lagundu diezaiegun !

Eskerrikasko lagun !

Hileko Agenda
AZAROAK 30, OSTIRALIAN
Heineken Jaixa Intxisu Pub-ian
23:00etan

GAZTETXEKO KULTURA HAMABOSTALDIXA
Abenduan 1etik urtarrilaren 5terarte

ABENDUAN 1, ZAPATUAN
Atletik Zaleen bazkarixa
13:00etan txikiteua  trikitilarixekin.
14:30etan bazkarixa Txurrukan.

ABENDUAN 2XAN, DOMEKAN
Atxa Memorialaren XX.edizioa.
10:00etan lehen lasterketia

ABENDUAN 4AN, MARTITZENA
Txontxongiloak 
4retan liburutegixan

ABENDUAN 6,7,8,9XAN
Durangoko liburu eta disko azoka.

ABENDUAREN 11N, MARTITZENA
Idazleekin solasean ( Jon Arretxe)
4retan liburutegixan

ABENDUAN 15IAN
Pil Pileaneko Batzar Nagusixa 
10:00etan Gela Urdinian

ABENDUAN 16XAN
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren final Anoetako
Belodromuan.
Autobusa dohain, deitu 943 75 13 04 telefonora eta laga
izena.

ABENDUAN 20XAN
Jostailuen garrantzia haurraren garapenean
Udaletxeko pleno aretuan



Xabier Euskitze eta Sebastian Lizasok be Pil Pilean
irakurtzen dabe oin ! 
Euskitzek, Pil Pileanen sorgin samarrak garalako eta
Lizasok berri sanuak etaratzen dittugulako ! ßixak
irakurtzen dabe euskerazko aldizkarixa dalako !
Zuk zergaitik irakurtzen dozu ?
..............................................  

Egin zaitez bazkide eta emon zure laguntzia, hilero zure
herriko berrixak zure etxera bialtzen jarraittu deigun !!
Horretarako: Deittu 943 75 13 04 telefonora eta emon zure
izena eta telefonua eta deittuko dotsugu ! 
Eskerrikasko.

Egin zaitez bazkide!!!


