
Soraluzeko Hamabostekaria 58. alea  2002ko azaroaren 8a

Osuma baserriko aitita amamak omendu dira bihar

Gaztañerre
Baserria, babak eta parranda



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

Gosarixak eta 
pintxo 

goxo goxuak !!

Goizeko 6:30-etatik 
aurrera zabalik!!

Errabal kalea, 15 Tfnoa 943 75 18 34

Juan Mari
Arraindegia

Eguneroko
arraina 

eta konjelatuak

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

Limpiezas 
industiales

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

Limpiezas Limpiezas 

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



Argitaratzailea: 
pil-pilean kultura  El kar tea

Frontoi kalea 5. behea, pk 27 - 20590 soraluze.
telefonoa  943 75 13 04 

E-maila: pilpilean@euskalnet.net

Zuzendaria: Gurutze Ariznabarreta
Erredakzio burua: Egoitz unamuno
Erredaktoreak: Enara Agirre, Eguzkine Aldazabal, 
Gu rutze Arizna barreta, Jon Basauri, Xu   ban Catalan,
ugaitz Catalan, Aitor Madrid, Jon oregi, oier oregi, 
E duardo pombar, Egoitz unamuno eta 
Arianne unamuno. 
Publizitatea: Jon Basauri
Logotioa: Jon Gabilondo

Banaketa: pil-pilean  Ekoizpena: 1.850 ale 
Inprimategia: Gertu koop. Azala: Aitor Madrid
Diseinua  eta  Maketazioa: Aitor Madrid 
I.Z.K.-a: G20696563 Lege-gordailua: ss-537-2.000 

Pil Pileanek ez du bere gain hartzen aldizkariko esanen
eta iritzien erantzunkizunik.

Ikasturte berria
MARI KARMEN ORTUETA

sorAluzEko
udAlA

Eusko
JAurlAritzA

GipuzkoAko Foru
AldundiA

Aldizkari honek erakunde hauen dirulaguntza jasotzen du
euskara bultzatzeko.

Aurten, 11 baserri eta 10 artisau postu
(ezti, egur, artile...), 3 hegazti erakusle,
behiak (pirenaika, limosin, flewit...), po-
niak eta ahuntzak ere izango dira ikusgai,
eta erosgai ere bai zenbait produktu. Postu
hauez gain, herriko hainbat taldek, azokari
euren ekarpena egin eta diru pixka bat bilt-
zeko aprobetxatuko dute;
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Erreportaia

ATA
IXA

Dagoeneko ikasle guz-
tiak hasiak dira bakoitza da-
gokien eskoletan. Gaztetxo-
enak lehenengo eta goi mai-
lako ikasketak hasi edo da-
ramatzetenak honezkero
uni bertsitateko arrastoan
sartuak izango dira.

Txikienak ere hor ikusi-
ko dituzue lehen motxilak
karga-karga eginda, zazpi
zortzi liburu, beste hainbeste
kuaderno, gure denboran
esaten edo deitzen genien
“pintxurak” berriz… orain-
dik sortu ez den ortzadarra
margotzeko baino ugariago,
aldean dituztela, asignaturak
berriz buruan ere kabitu
ezinda, baina nere gaurko
gogoeten iturburua orain da-
tor. 

Itxuraz geroago eta ho-
beto bizi geran mundu petral
honetan zoriontsu izateko
asignaturarik ez det inungo
eskoletan somatzen, geroa-
go eta erosoago eta orduan
eta estuago bizi gera, geroa-
go eta gauz eta tresna gehia-
go eta geroago eta hutsago
sentitzen gera, oraingo hau-
rrak dituzten aina jostailu…

guk hazi genituen garaian ez
zen horrelako aukerarik,
ikastolatik atera ondoren
asko eta asko Etzoziko plaza
borobilera joan oi ginan,
gure seme alabak hartuta.
Gaur egun kalean dago
egontoki bakarra. Baina
gero zenbait ausartu egingo
dira esatera, gazteak gaizki
ikasita daudela eta beste
zenbait lelokeri, haurrak  na-
gusien espilu ez diralakoan.

Denbora asko ez dela
Enma Bonino Europako di-
putatua dan italiar emakume
borrokalari nekaezinaren
adierazpen batzuk irakurt-
zen niharduela, bera biga-
rren gerra mundialaren oste-
an jaioa eta nekazari sendi
txiro baten hezia izanda
eman diola indarra iritxi dan
tokira iristeko, garai hartan
eskolatik irtendakoan  base-
rrian lan egin behar izaten
zuela eta horregatik geroztik
bere jarrera ez dela debekat-
zearena eta bai haurrak lan
egitearena bainan hori bai,
inoiz ikasteari utzi gabe.

Gure artera etorrita orain
gogoratzen dut behin Gan-

diaga praile poeta ahaztu
ezina gertutik ezagutzen
zuen bati beretaz ari zela
entzun niola, hark gauza txi-
kiei ematen zien balorea
“txirimiak” hitz ari esker
hiztegiratu zela eta Enma
Bonino bezela gerra ondo-
rengoa izanik eta baserrian
sortu eta hazitakoa, gogorat-
zen dut amak zenbat bider
bialtzen gintuen mandiora ,
txirimien bila, zer ziran?
Neguan kanpoan  lan egite-
ko girorik ez zegoen aitxa
aritzen zan zenbait  lanabes
eta tresna konpontzen, es-
kuera eta aizkorei kirten be-
rriak egiten eta abar eta
hoiei bukaeran leuntzen ate-
ratzen zitzaizkien egur iz-
piak ziran txirimiak eta oso
ondo zetozenak goizian goiz
sua pizteko. Honekin dana-
kin ez det nahi esan atzera
begira bizi behar degunik,
baina soka mutur batetik
beste muturrera kolpean
joan gerala  bai eta unibert-
sitaterik onena bizitzak era-
kusten duena dela  ere.

Bihar ferixia Erregetxian .Stop.
basarrittarren ferixia. Stop. urte
guztian merkatu plazan egoten dia
ba ! .Stop. baina horrek ez dauke
biharko egunak emoten daben gla-
mourrik. . Stop. Azaleko argazki-
xan ikusten dan moduan, baserrittar
batzuek ( Guene txetxo, Etxebarri,
Edurdungo ) jartzen dittuen pre-
ziuak bildurtzeko modukuak dira.
Stop. zorionez danak ez dabe ber-
din jokatzen. Stop. Elkarte kultural
abizena daukan bakailau usaineko
kuadriliaren pastekin kontuz !.
Stop.  bazkidiak arrantzatzeko
amuak dia eta! .Stop. Diru biltze
kontuan konpetentzia haundixa
izango da . Stop. poltxikuak ondo
beteta etorri. Stop. merezi dabenari
emon eta bestieri aurpegi ona ipini.
Stop.  Bertsolarixeri egin kaso pix-
kat .Stop. urtero berdin xamar kan-
tatzen dabe baina. Stop. izan leike
aurten  aldagairen bat izatia. Stop.
Bazkalosteko giruaren inguruan,
zer esan. Stop. aldendu toki itxixe-
tatik. Stop.edozein momentutan
ondokuak gas erradiaktibuekin era-
sotu  zaitzake eta. Stop. Ostegun
goizaldeko ordubi terdiak dira, oin-
dio ez nabe idatzi, argixa juan da.
Stop. argixa bizkor etortzen bada,
ostiral iluntzian zure buzoian izan-
go naiz. Stop. bestela..... ai ama!

Telegrapak



Azaroaren 11,12,13an
Mus, truk, tute eta Briska 
txapelketak itxaropenan
izen ematea: itxaropenan

Azaroaren 23an
80 urtetik gorakoen bazkaria
izena emateko: itxaropenan.

Azaroaren 21ean (Ostirala)
santa zezilia bezperan
MusikA EskolArEn kAlEJirA
9:00etan santa Anatik Ezozi bidera
eta buelta.
kalejira amaitutakoan merienda
ikasleendako.

Azaroaren 22an (Larunbata)
santa zezilia Eguna
ABEsBAtzArEn EMAnAldiA.
Emanaldiaren ostean, azken urteo-
tan abesbatzan parte hartu dutenak
afaria egingo dute txurrukan.
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Adi, gazte!
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Akatsak zuzentzen

Zorion agurrak

Agenda

Yoseba Arrillaga
Zorionak!!!
2002 - 11 - 13 12 urte
Asko maitte zaittugu!. 
Etxekuen partez.

Jose Laderas
Zorionak!!
62- 10 -21 
Segi beti bezain jator
eta .
Muxu haundi bat. 
Etxekuen partez.

Arantxa Kortabarria
Zorionak poxpolin!!
2002 - 11 - 12  26 urte
Gero eta polittagua
zara!!
Muxu bat 
Gurasoen partez.

Yokin Arrillaga
Zorionak !!!!
2002 - 11 - 22 9 urte
Asko maitte zaittugu!
Etxekuen partez.

Unai Yanguas
Martinez
Zorionak !!
2000 - 11 - 26
Poliki poliki haundi
egitten zoiaz!
Muxu haundi bat. 
Etxekuen partez.

Elene Alberdi
Zorionak !!
2002 - 10 - 30
Zorionak potxola!
Muxu haundi bat
ezpainetan.. 
Pil-pilekuen partez.

Markel Fernandez
Zorionak !!
99 - 10 - 20
Zorionak  potxolo!
Muxu haundi bat. 
Etxekuen partez.

Angel Catalan
Zorionak !!
2002 - 11 - 18
Zorionak  potxolo!
Muxu haundi bat. 
Zure familixa eta Pil-
pilekuen  partez.

LANGAI
*4 elektrizista debabarreneko enpre-
sak behar ditu erref. 89694/7 
*Kalitate kontsultorea Bilbo aldeko
enpresak   behar du erref. 88859/5
*Mekanizaturako operadorea
durangaldeko enpresak behar du.
Erref.89155/3 
(Hautagai moduan sartzea eskatu nahia
baduzu 901222901 tlfonora deitu)

BESTELAKO ESKAINTZAK
*Barrarako laguntzailea behar da.
Euskaraz dakiena.943 74 07 45 
*Kamareroa asteburuan lana egiteko
behar da. 943 74 42 65 
*Sukaldaria behar da 652778260
*Jatetxe batean lana egitekoneska bat
behar da  943 76 50 99
*Disenatzaile grafikoa Gasteiz aldean
lana egiteko  behar da 902 34 59 02

DENETARIK
*Ileapaindegia errentan edo salgai
martxan dagoen  943 76 52 47
*Euskarako edozein testu zuzentzeko
gertu nago. itzulpenak ere egiten ditut
686 11 28 81
*Vokswagen California furgoneta ero-
siko nuke  676 20 74 35 
*Txanponak, metal guztietako txanpo-
nak eta bankuko billeteak erosten
ditut. deituz gero bila joango naiz. 
945 44 50 44
*Txakurra kanela koloreko cocler txaku-
rra opari egiten dut ezin dudalako zain-
du 943 79 15 27

Eremu megalitikoaren
seinaleztaspena dela
eta hainbat ohar eta
zuzenketa. 

2002ko urriaren 25ean
argitaratutako PILPILE-
AN "Aranzadik eremu
megalitiarra seinaleztatu
du" izenpean idatzitako-
an nire izenean (Xabier
Larrañaga) azaltzen
diren hainbait baiezta-
pen zuzendu beharrean
aurkitzen naiz.
Lehenik eta behin, mega
= harri / lito = handi
direlakoak, alderantziz
adierazi beharrekoak
dira, hau da, mega =
handi / lito = harri .
Ondoren, trikuharri bat
zer den azaltzerakoan
"hiru harri handirekin
gela bat osatzen zen…"
esaldia dator. Nekez jaso
daiteke hiru harriz,
bakarrik, trikuharri bat.
Gehiago izaten ziren:

hainbat zutikan, bertikal-
ki ezarrita eta ganbara
edo geltxoa goitik estalt-
zeko beste bat edo
gehiago. Trikuarriaren
lehengo silaba horrek
askotan pentsarazi du tri
= hiru dela, baina ez,
aurrean esango dudan
bezala. Hainbat harri
handiz eginiko ganbara
edo gelatxoa tumulo
batez estaltzen zen. Hau
harri txikiz eta bestelako
materialez (buztina…)
estaltzen zen.
Trikuharrietan, oro har,
gizakien hezurrez gain
gauza gutxi aurkitzen
da, ez behintzat "beste
mundurako apaingarri
eta objetu ugariekin"
esaldiarekin aditzera
ematen den adina. 
Bestela, eta akatsak
zuzenduta, artikuluak
zituen helburuak ongi
betetzen dituelakoan
nago.

hildakuak
Josefa Oregi Alberdi
jaiotakuak
Jon Carbajo Zafra
Beñat Goenaga Galarraga
ezkontzak
Pablo Iglesias
Miren Ezozi Alberdi

Oharra

UDALAK BEGIRALEAK
BEHAR DITU

Baldintzak: 18 urte beteta izatea eta
euskera menperatzea.
Izena emateko: Udaleko euskara
zerbitzuan egin beharko da (Mikel).

Izena ematen dutenekin lan poltsa
bat osatuko da
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Beñat Sierra 11 urte eta 
Oier Fernandez 10 urte 
Ikasliak
Egun berezixa izaten da. Ferixan buel-
ta bat emon eta gero Iratxonera juaten
gara ur pistola batzuk erostera, jentia
eta ganauak bustitzeko. Ondo pasat-
zen dogu.

Amaia Unamuno 
40 urte 
Irakaslia 
Ferixara juaten gara ta han erosteko
ohitturia daukau. Gero lagunekin baba-
jana eitten dou. Aurten bazerrittarrez
jazteko tentauta nao baina ez dakit ze
eingoten azkenian. 

Mari Karmen Suarez 
66 urte
Jubilatua
Plazara juan eta gauzak erosten dit-
tut. Gero eta gutxiaura doia baina hau
ez da galdu bihar herrixari alaittasun
haundixa emoten dotsa ta oso egun
politta da, egun espeziala izaten da
neretako.

Zela pasatzen dozu gaztainerre eguna?

Zer irizten dotsazu?

Ugaitz Catalan 

Sebastian Elizburu 
81 urte 
Jubilatua
Goizian errekauak ein da gero azokan
buelta bat emoten dot. Gero bazkaldu
ta bertsolarixak ikustera juaten. Gero
kafia hartzera juaten naiz. Egun polit-
ta izaten da baina aurten Ermuan be
ein bihar dabe ta harek honi pixkat
kenduko dotxa.

Jose Ramon Ondarra 
52 urte 
Pensionista
Guretako egun normala da baina jua-
ten gara ferixia ikustera. Pentzatzen
dot gero ta indar gehixao hartzen
doiala, ta ondo pentzatzen jata.

Amaia Laskurain 
47 urte 
Andereñua 
Goizian azokara juaten naiz eroske-
tak eittera gero eguardi partian zeoze
hartzen dot lagunekin. Atsaldian
urtetzen dogu baina gabian normalian
irten etxian geratzen gara.

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.

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

Mediku estomatologoa
434 zenb. kol.

Javier Alonso Zelaieta
Hortz klinika



Maltzaga Urbina autopistako lane-
tako Joakin Sarasola arduradunak adie-
razi digunez “ autopistako lanak amai-
tuta izango dira apirilerako”. Bergara
eta Sagar Erreka bitarteko errepide za-
tia ia amaituta omen dago eta bidea ar-
giz eta señalez osatzea gelditzen omen
da bakarrik. Sagar Erreka eta Maltzaga
bitarteko zatia berriz “atzeratuxeago”
omen dago, “lanak zailtasun handiago-
koak” izan omen direlako. Zati hone-

tan, Larreategiko zubia amaitzeko eta
zorua afaltatzeko daude oraindik. 

Sarasola jaunak jakinarazi digunez,
Bergara eta Maltzaga bitarteko errepi-
de zatia egiteko, miloi bat eta erdi le-
hergailu kilo erabili dira eta 2 miloi m3
lur eta harri zulatu edo lekualdatu dira.
Hontaz gainera, aipagarriak dira auto-
pista zati honen egituraren gaineko da-
tuak ere, “guztira 10 tunel egin behar
izan dira eta 11 zubi edo biaduktu erai-
ki”. 

Bestalde eta alkateak adierazi digu-
nez, Udalak “bere garaixan hitzartu
zan moduan” Sagar Errekatik Elgeta
alderako bidea konpontzeko konpro-
misua betetzeko eskatu zion bertan zen
Anton Jaime Aldundiko Errepide Di-
putatuari. Jaime jaunaren baiezkoa jaso
ostean, Sagar Errekatik Elgetara doan
bideari autopistako lanek sortutako
kalteak konponduko direla jakinarazi
digu alkateak. 

ZE
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ER
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Astearte honetan heldu zen Soralu-
zera, astelehenean Getxon atera eta
igandean Baionan amaituko den  As-
katasun Urratsak izeneko martxak.
“Euskal Herrian libre bizitzeko esku-
bidearen alde” lemapean, “euskal erre-
fuxiatu eta iheslariek Euskal Herrian
bizitzeko duten eskubidea”ren aldeko
aldarrikapena egitea da helburua.
Eguerdiko 12:00etan herria zeharkatu
zuen manifestazioa atera zen poligo-
notik.

Udalak, hil honetan egin diren hau-
tapen froga batzuen ostean, Iñaki Et-
xezarreta Otaegi jauna aukeratu du da-
tozen 5 urteetan Udaleko Lanen Ardu-
radun izateko. Guztira, 3 plaentxiar
izan dira postu hau betetzeko lehiake-
tara aurkeztu zirenak. Hemendik au-
rrera, erretiro partziala hartu duen len-
go arduradunarekin batera, errelebo
kontratuarekin jardungo du lanean au-
keratu den pertsonak.

Brigadilako postua

Askatasun urratsak
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Autopista apirilean amaituta

Joan den astelehenean egin zen
Udalbatzarrean, alderdi guztiek onartu
zuten Emakundek sustatutako “Udale-
rri euskaldunak emakumeenganako in-
darkeriaren aurka” izeneko manifestua-
rekin bat egitea. Emakundek manifes-
tuan adierazten duenez, Udalak dira
heritarrengandik gertuen dauden istitu-
zioak eta beraz beharrezkoa da Udalek
gai honekiko politika aktibo bat garat-
zea. Sozialista Abertzaleak taldeak
bere aldetik, Udal gobernua zoriondu
zuen hartutako konpromisuagaitik eta
etorkizunean emakumearen arazoenga-
nako egitasmo zehatzak garatzeko es-
kakizuna luzatu zion udal gobernuari,
Irun eta Hondarribiako alardean ema-
kumeari egiten zaion bazterketa eta ko-
misarietan emakumezko atxilotuek ja-
satzen dituzten gehiegikeriak ere eraso
larriak direla ohar taraziz. 

Batza rrean,  Gol Industriak-ek sus-
tatutako Sagar Erreka Erdikoa deritzon
inguruaren azterketa ere aho batez onar-
tu zen eta herri eta diputazio mailako
langileen 2002-2003rako lan baldintzen
hitzarmena ere onartu zen kasu honetan
Batasunak aurkako botuarekin. 

Batzarreko azkenaurreko puntua,
Sozialista Abertzaleakek joan zen urte-
tik Alcala Meco-ko espetxean preso
dagoen Anjel Murgoitiori egindako
“erasoa” salatzeko aurkeztu zuen mo-
zioa izan zen. Alderdi honetako zine-
gotziek azaldu zutenez, joan zen hilean
funtzionarioak Angelen zeldan sartu
eta “euskal kutsua zuen guztia” kendu
omen zioten indarrez. Mozio honen or-
dez, batzarrak, presoek zigorrak euren
bizilekutik betetzeko duten eskubidea
aitortzen duen EAJ eta EAk aurkeztu-
tako mozio alternatibo bat onartu zuen,
Sozialista Abertzaleen aldeko eta PPko
zinegotziaren aurkako botuarekin

(PSEEko zinegotziak aurretik joan be-
har izan zuen).

Azkenengo puntua, PPk, 70 eta 80.
Hamarkadetan Soraluzen ETAk hil zi-
tuen pertsonen aldeko atxikimendu eta
agerpen publikorako Udalaren konpro-
misua eskatzen zuen mozio bat aurkez-
tu zuen. Mozio hau ez zen onartu eta
honen ordez EAJ-Eak aurkeztuta mozio
alternatiboa onartu zen PP eta Sozialista
Abertzaleen aurkako botoz. Mozio al-
ternatiboan, “biktimak” alderdi baten
publizitatea egiteko gaitzespena adie-
razten zitzaion alderdi popularrari.  

Emakundek sustatutako emakumeekiko  indarkeria-
ren aurkako manifestua onartu du Udalak
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11 baserritar eta 10 artisau
Aurten, 11 baserri eta 10 artisau pos-

tu (ezti, egur, artile...), 3 hegazti erakus-
le, behiak (pirenaika, limosin, flewit...),
poniak eta ahuntzak ere izango dira
ikusgai, eta erosgai ere bai zenbait pro-
duktu. Postu hauez gain, herriko hainbat
taldek, azokari euren ekarpena egin eta
diru pixka bat biltzeko aprobetxatuko
dute; bertso eskola, Soraluzeko Misio
Taldea, AEK, Pil-pilean, Istituko ikasle-
ak, Euskal Herrian Euskaraz eta beste
zenbaitek. Postuez gain eta giroa alait-
zeko, bertsolariak eta  trikitilariak ere
azokaren inguruan ibiliko dira.
13:00Ean egingo da baserritarren pos-
tuen sari banaketa eta azken urteotan
egin den moduan edadeko baserritar bi-
kote bati omenaldia egingo zaie euren
dedikazio eta baserriko bizimoduaren-
ganako mantendu duten loturagaitik;
aurten Osuma baserriko Pedro Lasku-
rain eta Margari Aranbarri aitita amanak
.
Abesbatzaren emanaldi berezia
Ezoziko Ama Abesbatzak bere alde-

tik, emanaldi berezi edo gutxien gutxie-
nean ezohiko batez emango dio bere
ikutua biharko azokari. Azokan izango
den jende ezberdinarengana hurbildu eta
azokako giroan errezago txertatuko den

emanaldi dinamikoakoago bat eskeini
nahian, abesbatzak emanaldi ibiltari mo-
duko bat antolatu du biharko.  Emanaldi
honek, ibilbide bat eginaz herriko 4 le-
kutan eskeiniko diren 4 saio izango ditu
barne; lehengoa 12:30etan izango da
Erregetxean bertan, bigarrena Plaza Za-
harrean 12:45ean, hirugarrena Plaza Ba-
rrixan 13:00ean eta laugarrena Gila pa-
rean 13:15etan.

Babajanak nonnahi
Azokaren ostean, ohitura bihurtu

den moduan, askok baba lapiko handi
bat izango dute bazkaritarako. Aurten,
baliabide egokien faltan, Pil-pileanek ez
du herri babajan eta berbena antolatzerik
izan, hala ere, Pil-pilean eta Udalaren
eskutik herriko trikitilariak izango dira
arratsaldean kaleak girotzen. Noski ba-
serritarrez jaztea ezinbestekoa izango da
jai giroan behar bezala murgiltzeko.

Asko dira Gaztañerre Eguna era be-
rezi batean bizitzen dutenak, ondorengo
orrietan azoka eguneko ageriko edo ixi-
leko protagonista izaten diren pertsona
batzuengana jo dugu. Hona hemen kon-
tatu digutena:

Azokara ekarriko diren etxeko  produktuak beste zapore bat izaten dute.

Gaztañerre Azoka Eguna; 
baserria, babak eta parranda

Bihar larunbata goizeko 9etan za-
balduko ditu ateak, aurten 7. aldiz
Gaztañerre Azokak. Plaentxiarrek
nahiz inguruko herrietatik etorriko di-
ren bisitariek, ilusio eta maitasun
handiz prestatutako azoka eder bat
izango dute ikusgai. Trikitixa, bertso
eta euskal giroz alaitutako jai egun
eder bat izango da biharkoa.

“Aurten osuma baserriko
pedro laskurain eta

Margari Aranbarri aitita
amanak omenduko dira.” 

Egoitz Unamuno
eta Jon Basauri 

Santa Ana, 2 behea
Tel.: 943 75 30 11 
Eskukoa telfnoa: 646 43 90 40
20.590   SORALUZE
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Ezozi Arizaga baserrikoa da. Urte
guztian saltzen ditu etxeko produktuak
merkatu plazan eta urtero izaten da
Gaztañerre azokan. Txapeldun ere izan
da behin baino gehiagotan.

Zer da Gaztañerre Azoka zureta-
ko? 

Egun berezixa izaten da. Jente asko
etortzen da eta saldu be dexente egitten
da. Lan haundixa izaten da. Bi egun au-
rretik hasten gara dana preparatzen, au-
rretik lana eginda klaro. Eskerrak, gu
senide asko batzen garan eta… baina
hala ta be lan haundixa da.
Zein akats ikusten dotsazu azo-

kiari?
Ezebez. Neretako dana oso ondo

egitten da. Azokiak, basarriko produk-
tuak be oindio behintzat hor darela eta
kalitate onenekuak dirala be gogoraraz-
ten dau eta ez da gutxi.
Zure ustetan ze garapen izan

dau?
Nik uste dot jentiak askoz ahalegin

gehixao egitten dabela oin. Neretako
hobera doia. Oso ikusgarrixa izaten da
eta beti izaten dia gauza diferentiak
ikusteko ta abar…horrek jentia erakart-
zen dau. 
Aurten zer,  irabazteko asmoz?
Ahalegina bai, ahalegina egingo

dogu, gero ikusi ein bihar. Irabaztia da-
nen asmua izango da. 

Ezozi; “Nik uste dot jentiak askoz ahalegin gehixao eitten dabela oin”

Ezozi Etxeberria  ( Miren eta Ane alabak)
Arizaga baserrikoak

Gaztañerre azokia zela dago osa-
sunez?

Nere 4. aldixa da aurtengua eta oso
gustora nao jentian erantzunakin. Feri-
xia baserrixen egoeriak markatzen dau
eta basarrixen egoeria ez da ona. Herri-
ko basarrittarrendako zeguan pentzauta
gehixenbat  baina urtetik urtera gehixao
dira baserrittar izan barik izena emoten
dabenak.
Horren aurrianzeozer egingo da?
Ba, pentzatzen gabiz datorren urte-

rako azokan parte hartzeko araudi ze-
hatz bat preparatzia, ondo legoke. Hori
bai danon artian adostuta. 
Arratsalde partia ez dago huts xa-

mar?
Ba bai baina harrapataka ibili gara

eta baserrixen liburua argitaratzeko
epia atzeratu egin bihar izan danez ez
izan dogu ezer egin. Asmua zan basarri-
xen liburua aurkeztu eta horren ingu-
ruan ekitaldiren bat preparatzia arratsal-
dian baina ez da posible izan. Datorren
urterako bertsojaialdi serixo bat egittia
ez legoke gaizki.
Zela bizi izaten dozu eguna?
Ba egixa esateko oso gustora. Zaba-

la eta Debemenek egitten dabe antola-
keta lanik gehixena eta aurten arte
behintzat arazorik barik juan izan da
dana. Goizian 7:30 aldian hasi, sarixak
eta bazkarirako txartelak entregau eta
gero ba, zeuen moduan bazkaldu eta
ahal bada parranda pixkat bebai.

Jabier;“ Datorren urterako araudi zehatza preparatzia ondo legoke”

Jabier Garmendia 
Nekazaritza Zinegotzia

Pil-pilean be Gaztañerre Azokan

Zatoz euskararen txokora!

Egin zaittez Pil-pileaneko bazkide!

Egun pozgarri bat opa dotzuegu soraluzetar guztioi



Markel:” 50 lagunendako prestau bihar dot babajana”
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Feria eguneko giro jendetsua apro-
betxatuz, aurten ere talo postua jarriko
dute Soraluzeko euskaltegikoek. Goiz
luzea izango dute lan egiteko, baiña lan
atsegina, euskaltegiko irakasle den Irati
Trebiñok adierazi digunez.

-Noiz hasten zarete talo postua
jartzen?

-Igez goizeko 7:30 etan  hasi giñan
dana montatzen. Lana arratsalderarte
luzatzen da, gero dana jaso bihar da eta.
Eskerrak beti daguala herriko eta eus-
kalgintzako jentia laguntzeko prest.

-Zer eukitzen dozue jateko eta
edateko?

-Talua, txorizuakin edo hirugiarra-
kin, pintxuak, eta edateko betikua: txa-
koliña, sagardaua, ardaua, ura...

-Zer da jentiari gehixen gustatzen
jakona?

-:Jentia desiatzen egoten da talua ja-
teko, urte guztian ez dau aukerarik eu-
kitzen eta. 

-Zela egitten da talo on bat?
-Eibarko eta Elgoibarko AEK-ko

beteranuak esaten dabenez, talua sutan
jarrittakuan harrotu egin bihar da. Eta
harrotu ahal izateko, mehe-meheia  izan
bihar da. Hori da talo on baten sekretua.

-Jentiak ondo erantzuten dau?
-Bai. Igez be jente asko urreratu

zan. Ez da ahaztu bihar holako egun ba-
ten, gure ohitturen artian euskeriak euki
bihar leukian inportantzia, eta gu euske-
rian alde gabizenez, asko estimatzen
dogu jentia gurera etortzia..Irati Trebiño, euskaltegiko irakaslea

Markelek eta kuadrillakoek ohitura
bihurtu zuten, beste kuadrila askok be-
zala, feria egunean  babajana egitea.
Markel berak jarduten du sukaldari, eta
esan  digunez lapiko artean primeran
konpontzen da.

-Zapaturako ze plan daka sukal-
darixak?

-9etarako ferixia ikustera bajatu,
buelta bat egin, eta soziedadera juan
gero hamarretakua egittera. Poliki-poli-
ki sukaldia gobernatzen hasi, mahaixa
ipiñi, ardau pixkat edan (dana ez da
lana eta), eta konturatu ordurako 3ak jo-
ten doskue, mahaixan jartzeko ordua. 

-Zela prestatzen dira hainbeste
lagunendako babak?

-50 lagunendako  8 bat kilo baba
egin bihar dira 3-4 bat orduan. Asia eta

kostillia aurreko egunian eginda erua-
ten dittut, egunian bertan berotu bat
emoteko bakarrik, eta txorizuak eta
odolostiak, Javier Alberdik esaten da-
ben moduan, berotu bakarrik, ez egosi.
Aparte, gindillak etaratzen dittugu nahi
dabenandako.

-Babak sakramentuekin edo sa-
kramentuak babekin? Zer nahixago?

-Nik babia nahixago, sakramento la-
rregi ez dot jaten. Hori bai, hamarreta-
kuan beti jaten dogu txorizua ogibittar-
tian.

-Eta babak, ez dira astunegixak
gero martxiari eusteko?

-Astunak badira, baiña ardauak la-
gunduta errez bajatzen dira, errezago
haize batzuk bota ezkerio. Problemia
sakramentuak emoten dabe.

Markel Galarraga, sukaldari fiña

Txoko tabernan aktibidade haundia
egoten da feria egunean. Bezero guztiak
ondo atenditzeko eta arazorik egon ez
dadin, 5 lagun arituko  dira lanean: lau
barran eta bat sukaldian. Lukik esan di-
gunez, egun honetan doblea edaten da,
sagardoa eta txakoliña batez ere.

-Mobimenturik haundixena ze or-
dutan ibiltzen da?

-Kolpe desberdiñak izaten dira. 10
etatik 12 xetara edo, postuetako jentia
eta kanpotarrak  ibiltzen dira. Honek
normalian gauza beruak hartzen dittue:
saldia, kafia, pintxuak, eta holakuak.
Gero, beste kolpe bat egoten da premi-
xuak emon aurretikan, eta ordubata
t’erdietatik aurrera txikiteo bizixa has-
ten da. Herriko kuadrillak ibiltzen dira

batez be, giro ederrian, 3ak aldian baz-
kalordua heltzen danerarte. 

-Eta arratsaldian?
-Jentiak soziedadietatik urtetzen da-

benian hasten da mobimendua.  Gero,
afalorduan, batzuk gosiak egoten dira
eta gurera etortzen dira ogibittartekua
jatera. Eta hortik aurrera bakoitzak ahal
dabena; gu laurak edo bostak arte.

-Tabernarixak zein neurrittan pa-
sau leike ondo holako egun baten?

-Nik oso ondo pasatzen dot. Musi-
kia altu ipintzen dogu, euskalduna eta
bizixa, eta normalian baiño errezago
ibiltzen gara. Eta ikustia, adibidez, jen-
tia trikitixan dantzan, edo bestela, soi-
ñujoliari jarraittuz danak kantuan ent-
zutia, disfrutatzeko modukua da.Luki Txokoko tabernarixa

Irati Trebiño:“Plaza Zaharrian taluak salduko dittugu”

Luki:”Lanian ibili arren, norbera be ambientian sartzen da”



San Andresera igo ostean kalera berriz

Egoitz Unamuno10 Pil-pilean 58.alea 2.002ko azaroren 8a 

Sorako taldeek emaitza oso ez-
berdinak lortu dituzte azken bi parti-
duetan; Kadeteak bi garaipen, regio-
nalak garaipen bat eta porrot bat eta
Jubenilak bi porrot. 

Kadeteak ezin hobeto ibili dira
eta joan den hilean jokatutako parti-
duetan golak sartzeko arazoak baldin
bazituzten oraingoan ez da horrelako
arazorik izan eta bi partidutan 10 gol
sartu dituzte hauetariko 4 Argoitz

Ariznabarretak.
regionalak etxean jasotako az-

ken porrota ulertzekoa izan da talde-
ak 8 lesionatu zituelako. Bereak eta
bi pasatu zituen Toñin entrenatzaile-
ak taldea osotzeko. Partidu hontan
berritasun pozgarri bat ere izan ge-
nuen, joan den denboraldi bukaeran
futbola utzi zuen Oskar Miguel-ek
debuta egin zuelako aurtengo denbo-
raldian. 

Emaitzak:
regionala.
SOrA 6 – A. Ondarroa 2
SOrA 1 – Orioko 4
Jubenila.
SOrA 0 – Orioko 1
Idiazabal 1 – SOrA 0
Kadetea. 
Urola 1 – SOrA 4
SOrA 6 – Hamaikak Bat 2

K
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Futbola Pelota

Bola jokuaTxirrindularitza (edo antzerako zeozer)

Onar Muguruza.
Gipuzkoako Banakako Txapelketa-

ko final laurdenetarako sailkatuko
bada, ligilla amaitzeko falta zaizkion bi
pariduetatik bat irabazi behar du. 

Aitor Atxotegi.
Gipuzkoako ligan jokatutako azken

partiduan garaipena lortu zuen Eiba-
rren aurka.

Jon Varela.
Gaur jokatuko du bere lehen parti-

dua Azpeitin.
Aritz Laskurain.
Azken bi partiduak:
02-10-27

Atxa – Auxkin 18
Berraondo – Laskurain 17
02-11-03

Muruamendiaraz – Auxkin 18
Badiola III – Laskurain 11

Joan zen hilaren ean jokatu zen San
Andresen Euskadiko III. Bolo Txapel-
ketako kanporaketetako bat. Hauek
izan ziren sarituak (kide diren sozieda-
dearen izenarekin batera):

1. Javier Osoro (San Pedro)
2. Moises “Uzkate” (San Andres)
3. Pedro Goenaga (Iruzubieta)
4. Bittor Astigarraga (Asolaberri)
5. Juan Kruz “Korta”( San Andres)

Muguruza banako
txapelketan

Euskadiko III. Bolo
Txapelketa

Oskar Migelek debutatu du

Alberto Martinez garaile

Joan zen azaroak 2-an herriko
gazte kuadrila ezagun eta xelebre ba-
tek bizikletan laisterketa bat ospatu
zuten. Gauza San Andresa igotzea zen
eta nola edo ala partehartzaile ia de-
nok igotzea lortu zuten. Garaipena Al-
berto Martinez-ek lortu zuen, bukae-
ran bere iritzia eskatu genionean asko
sufritu zuela eta bidean gibel zati bat
utzi zuela esan zigun.

Xuban Catalan

Lakuesta
Optika

Ikusmen arazoen frogak eta
argibideak

Argazkiak errebelatzen ditugu
Santa Ana, 22 C- behea

20590 Soraluze
Tfnoa 943 75 30 59

ARRANO
tabernia

“ Giro euskalduna eta sanua ” 
ETORRI ETA GOZATU

Telefonoa 75 24 09
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Aurtengo Gaztañerre Azokan San
Andres auzoko Osuma baserriko Pedro
Laskurain eta Margarita Aranberri aiti-
ta amamak izango dira omenduak. Pe-
drok 91 urte ditu eta Osuman bertan
jaioa da, Margaritak 88 urte ditu eta
Guenetxe baserrian jaiotakoa da. Biko-
te honek 62 urte daramatza elkarrekin
eta ondoan jarri orduko ezkonberriak
balira bezala heltzen diote elkarri. Sa-
soiko eta umoreko daude biak eta ada-
rra jotzeko gertu ere bai. Oso gustora
hartu dute omenaldiaren berria baina
batez ere Margariri, ia gaueko loa ere
kentzen dio horrenbeste jenderen aurre-
ra azaldu beharrak..Biek ere nahiago
dute saria ixilean jasotzea.
G- Zuek beti bizi izan zarie base-

rrittik?
M- Bai, beti basarrittik bizi izan

gara.
P- Gerratian egin najittuan nik 36

hilabete kanpuan, Franko zerura eruan
nahixan, etxakixat han egongo dan
edo… 
G- Zer dauka ona eta zer txarra

baserrixak?
P- Lana asko eta diru gutxi! Ona ta

txarra horretxek. Oin be holaxe dok bai-
na len gehixao.
M- Kalian hobe !
G- Baina kalera ez ziñakie juan-

go...
M- Oin ez goiazik kalera !
P- Kalera eruan eingo gaittuek  gu!
G- Ta zer diferentzia dao lengo bi-

zimodutik oingora?
P- Lengua ba trankilaua. Oingua be-

rriz, oin hara gero bestera, harek emo-
ten jok eta bestiak ez ta...len lanian jar-
dun ta talua ta esnia edo artua jan ta tri-
pia bete behintzat. Lan gehixao ta lo git-
xiao. Zestuakin lurretan ta, gari ebaten

ta... 
G- Gaurko burukominik erabili

barik igual?
P- Ezin erabili, etxauan da.
G- Osumako bizimodua zelakua

da oin?
P- Len baino hobia !
M- Patatia ta bestelako generuak

plazara egunero.
G- Lehen beste saltzen da oin?
M- Ezta urrik be. Lenao aste guztian

izate zan plazia kalian. Bajatu bai asto-
kara generua eta eguardirako danak sal-
du ta etxera. 
P- Ni ezaututa najaok plazia eitten

Plaza Barrixan, Bizkaittik etortze zit-
tuazen generuakin.  
M- Hi honezkero nahikua batu dok

eta lagaixok !
G- Azkena, azkena ! Herrixak ein-

go dotsuen omenajia ze pentzatzen

jatzue... zegaittik dala edo?
P- Urtetan beste batzueri ein jotsek

eta baten bati ein bihar ta ba, aurten guri
!  
G- Zuek zela ezagutu zenduen el-

kar?
M- Ba hementxe, erromerixetan ibi-

li ta elkar ezagututa.
P- Lenengo daneri begiratu ta azke-

nian gustokua harrapatzia, hori dok
printzipala.

Edarra paria, karakola ta baria.
Politikuak baino txarraguak dira honek
elkarrikeztia egitteko eta ala uste daben
askok baino zentzun eta mingain zorrot-
zaguak dittue aittita amama honek. Ba-
rre algara artian egin dogu elkarrizketa
guztia eta... Bejondeizuela, ez zarete
makalak !  urte askotarako bikote !

Argazki a ateratzeko urreratu direnean ezkonberriak balira bezala heldu diote elkarri.

Pedro eta Margari Osumakoak
“ lan asko eta diru gutxi. Horixe dok basarriko bizimodua”

Egoitz Unamuno

Errebal  kalea 2 behea
Tfnoa 943 75 16 46

SAN ANDRES
Iturgintza

Iturgintza, Gasa, eta 
Berogailuak

Sukaldeak eta bainuak

Kalebarren,10 
Telefonoa 943 75 20 91

Baltegieta, 6
Telefonoa 943 75 13 99

SORALUZE

MENDIZABAL
OKINDEGIA
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Udaleko kultura batzordeak anto-
latuta, joan zen igandean egin zen
gaztetxoendako Perretxiku Lehiaketa.
Lau gaztetxok osatutako 6 taldek hartu
zuten parte. Hauek dira epaimahaiak
saritu zituen taldeak:

1. Boletus Edulis (Sorta onena)
Joseba Arrillaga, Naiara Kortabarria,
Aitor Beretxinaga eta Arantxa Arizaga

2. Perretxiku mota gehien. Jokin
Arrillaga, Mikel Juaristi, Andoni Odri-
ozola eta Eneko Arizaga.

3. Lan Didaktiko onena. Iñigo
Perez, Mikel Hernandez, Aritz
ramirez eta Ivan Fulgencio.

4. Aurkezpen onena. Andoni Parra,
Markel Barrutia, Ander Ariznabarreta
eta Martin Azkarate.

Partehartze ona
Perretxiko lehiaketan

Joan zen hilaren 26an egin zen
Txurruka jatetxean  Euskararen Aholku
Batzordeak antolatuta  V. Bertso Afaria
eta III. Bertso Paper Txapelketako sari
banaketa. 55 Lagun izan ziren afaritan
Aurten bertso paperetan izan diren 18
partehartzaileetatik hauek izan ziren
sarituak: helduen mailan, txapelduna;
Uxue Alberdi (Elgoibar) Mila maitale-
dun bakardadetik, bigarren; Julen Ze-
laieta (Bera) Seme zer hintzen eta non
hago eta herriko sortarik onena; Gorka
Salaberria (Soraluze) Euskara. 18 urte-
tik beherakoen mailan, txapelduna; Ira-
ti Goikoetxea (Beasain) Goierritik Bil-
bora, bigarren; Josu Martinez (Bilbo)
Haur Saharauiar bati gutuna eta herriko
sortarik onena Eneko Beretxinaga (So-
raluze) Zoriontasun bila erbesteraturik.

Joan zen hilaren 26an egin
zen Pil-pilean, Elgoibarko Izarra
eta Mendaroko In Leike elkarte-
ak antolatutako 2. irteera. Elgoi-
bar eta Soraluzetik 2 gaztetxo
eta 2 nagusik hartu zuten parte.

Bertso afaria

Mendarora egin-
dako esperologia
irteera

Matrikulazioak gora
Joan zen ikasturtetik honako alda-

ketarik garrantzitsuena matrikulazio
kopuruan etorri da; 30 ikasle berri eta
12 matrikula gehiago daude eta dago-
eneko 127 ikasle eta 218 matrikula
izatera heldu da eskola. Nagore Sanz
eta Itziar Burdunza Irakasleen Zuzen-
daritzako kide ia aukeraberrien esane-
tan, “ahalegin haundixa egin dogu ma-
trikulaziño kanpañan eta azken urtie-
tako beherunzko joeria aldatzia lortu
dogu”. 

Irakaslegoaren aldetik, bi irakasle
berri sartu dira eskolan; Keu (Gitarra
elektrikoa) eta Domentx Uzin (Bioli-
na) eta guztira 12 irakasle izango dira
aurtengo ikasturtean eskolan jardungo
dutenak. Ekonomikoki, 2002-2003
ikasturterako aurrekontuak gora egin
du 2.000 eurotan eta 82.000 eurotakoa
izango da aurtengo aurrikuspena.
Ikasturte berrian egin diren erosketa
eta inbertsioei aurre egin ahal izateko,
gurasoen zuzendaritzak igoerak eraba-
ki ditu ikasleen kuotetan.

Gurasoen Zuzendaritzan alda-
ketak

Gurasoen Zuzendaritzan ere alda-
ketak izan dira. Joan zen ikasturteko
Ubane Uzin, Salus Nievas eta Miren
Arnburu zuzendaritzakideekin batera
Luis Jabier Oregi, Isabel revolledo,
Alizia Gallastegi (?) izango dira zu-
zendaritza batzorde berrian.

Sara Nievas J. Azpiazu lehiake-
tara

Hil honen 23an Sara Nievas gita-
rrajole gazteak, Donostian egingo den
Jose Azpiazu lehiaketan hartuko du
parte. Sara animo handiz dago dago
lehiaketa garrantzitsu horretan parte
hartzeko eta Soraluzeko Musika Esko-
laren izena maila onean uzteko. 

Musika Eskolan 30 ikasle berri
matrikulatu dira aurten

“sara nievas gitarrajole
gazteak, donostian egingo
den Jose Azpiazu lehiake-

tan hartuko du parte.” 

Sara Nievas gitarrajole gazteak entzute handiko txapelketetan parte hartu du.
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Ibai Kortabarria

Izen abizenak, edadia eta kurtsua
Ibai Kortabarria naiz 7 urte dittut eta
2.mailan nabil
Zer gustatzen jatzu eittia eskolatik
urtetzen dozunian?
Kaletik zihar bizikletan ibiltzia gustat-
zen jata.
Zein da gustokuen dozun platera
Makarroiak tomatiakin
Zein da gehixen gustatzen jatzun
tokixa
Frontoia asko gustatzen jata pelotan
eitten dotelako
Zer gustatzen jatzu gehixao pelotia
ala futbola?
Nehixao dot pelotia.
Ta zein da zuretako pelotaririk
onena?
Zezeaga
Gehixen gustatzen jatzun abestixa
zein da?
Asereje asko gustatzen jata baina dant-
zia ez dot oindiokan ikasi.
Gustatzen jatzu perretxikuak batzera
juatia?
Bai, aitatxo, amatxo eta Naiarakin jua-
ten naiz
Zer ez jatzu sekulan be ahaztu
bihar?
Pelotan jokatzia
Zein da zure telebistako programa
gogokuena?
Shin Chan asko gustatzen jata gaizto-
kerixak eitten dittualako
Sekula ein dozun gaiztokerixarik
haundixena
Bestiekin burruketan ibiltzia
Erreala ala Athletica?
Erreala, ze gainera Kovacevicek bertan

jolasten dau
Gabonak gertu darela, pentzau dozu
zer eskatu Olentzerori?
Bai, baloia futbolerako ta pelotak
bebai.
Zer nehixauko zenduan mutilik abe-
ratsena ala guapuena izatia?
Aberatsena holan nahi nebana eroste-
ko.
Zer da sekula falta ezin jatzuna
Pelotia derrigorrez bihar dot
Txiste bat kontauko dotsezu Pil-

Pileaneko irakurlieri?
Hor nun doian barraskilo bat eta derra-
pau eitten dau.
Zer hiru gauza eruango zendukez irla
desertu batera?
Barko bat uretan ibiltzeko, baloi bat eta
Shin Chanen posterra.
Zer gustauko jatzu izatia haundi ein-
dakuan?
Errealeko futbolistia.

Bertso Begiz
Hi bai haizela hi makarroia

mutiko txiki argixa,
bertsotarako alperra baina
berbetan ez haiz nagixa.

Erdi basarrittarra,
ta bihurri xamarra !

kantzatzen ez dan makina !
altu altua ez haiz egingo
baina bai pertsona fina.

Etxebarri
(Doinua: Iparragirre abila dela)

“Asereje asko gustatzen jata baina oindiokan dantzia ez
dot ikasi”

Enara Agirre

Perretxikuen usainera, lehiaketara gerturatu gara Pil-Pileanekuok ta han nun topau doun Ibai lagunekin. Aurten parte
hartu ez daben arren perretxiko batzia asko gustatzen jakola esan dozku. Pelotazale eta futbolari, urte gutxixan jubilauko
dittu mutiko honek Errealeko jokalarixak ta kenduko dotsa tokixa Barriolari.

Ibai Kortabarria

S.A.
Industriak 

Eskulanetarako tresnak

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

Errekaldia, 30
Tfnoa 943 75 13 12

Eskuko tfnoa 670 05 18 20

Kiru
Muntaiak

Sukalde, enpotratu 
eta tarima flotanteen instalazioa eta salmenta.

Blas Elizburu Kortabarria
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14 Pil-pilean 58.alea 2.002ko azaroren 8a 

Argazki zaharra

Erretzeko gogoa!! 
Auzoko tabernan elkartu dira Albaro eta Gorka: 
-Erretrzeko gogoa kentzen duen mediku batengana joan nauk-

esan du Albarok-. 
-Egia esan, bahuen garaia. Eta orain, ez al duk erretzen? 
-Baaai!!! baina gogorik gabe! 
Nola esaten da swahilieraz: "Badirudi iluntzera doiala? 
Han gaua itxita, han gaua!!! 

Kike Amonarriz

Barre-barra!!!

1970ian Kañoi Fabrika ondoko “Ekonomatua” esaten jakon
tabernan, jubilatuak egindako bazkariaren ostian etaratako

argazkixa. Oduan jubilatuak ez zeuken egoitzarik eta urtian bazkari
bat egitten jakuen. Ezkerretik hasita; Jose Fernandez (“Pepe”), To-
mas Placencia (“Chamarro”), Jose Laskurain (“Mantxo”), Jose Ariz-
nabarreta (“Arritxa”), Martin Arana eta Jose Larreategi (“Korta”).

Egoitz  Unamuno

Ekonomatoko
bazkarixa (1970)

Zein da argazkixan agertzen
dan basarrixa?

Bi  lagunendako 
afari mun dial bat
irabazi  zeinke!! 

DEITTU 
943 75 13 04 ra

Aurreko irabazlea:
irati trebiño eta Ander

Epelde.Erantzuna: unai
Elorriaga.

Lehiaketa

Lonbide
taberna

Pintxoak
Ardoak, kafeak eta likoreak

Errabal  kalea,  9
Tfnoa 943 75 14 07KEnpresa aholkularitza

Jabe Elkarteak
Aseguruak

20590 Soraluze
GIPUZKOA

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

Kontulan 
Aholkularitza S.L.



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

Men dat a taberna

Kalebarren, 5
Tfnoa 943 75 13 87

Berezitasunak:
Txipiroiak, Barazki 
Menestra, Gixauak...
Asteburuan plater 

konbinatuak
Enkarguak etxerako 

( bazkariak eta afariak )

MAPFRE SORALUZE

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

GAS INSTALAKUNTZAK 
ETA PROIEKTUAK

KALEFAKZIOA ETA AIRE EGOKITUA
ITURGINTZA OROKORREAN

20590 SORALUZE TEL. / FAXA: 943 75 23 07 ESKUKO TEL.: 608 67 40 70 / 607 40 37 92
48017 DEUSTU TEL.: 944 75 99 60 POSTA ELEKTRONIKOA: KALEBARREN@INICIA.ES

Instalaciones Kalebarren S.L.

IÑAKI
IÑARRA 

HARATEGI ETA
URDATEGIA

Kalebarren 29
Tfnoa 943 75 12 49

Soraluze

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

ITU R it u rgi nt za
Iturgintza, Gasa 

Berogailuak
Sukaldeak eta Bañuak

EETXABURUETATXABURUETA, 4, 4
20590 S20590 SORALUZEORALUZE

tlfonoa: 943 75 13 20tlfonoa: 943 75 13 20

EEGUNKARIAGUNKARIA

ETXERAETXERA ERAMATENERAMATEN DIZUGUDIZUGU

GEHIAGOGEHIAGO ORDAINDUORDAINDU GABEGABE



Ze puntutaraino izan dezakezu konfidantza auto batekin? Punturik goreneneraino. Batu eta irabazi egin dugu. 6 Airbag (aurreko inteligente
2, alboko bi eta kortina moduko sabaiko bi, aurreko eta atzeko bidaiariendako) eta ABSez gainera, zure eskura jartzen ditugu segurtasuneko
elementurik aurreratuenak:
EVA (larritasunezko frenatuendako laguntza), REF (frenatuaren banaketa elektronikoa), ECS (garondoko lesioen aurkako babes sistema),
oiñ-jartzeko aktiboa,
Norabide habe atzeragarria eta ESP (orekaren kontrol dinamikoa). Xehetasun eta kontrol osoa.

Peugeot 307. Ez da zenbaki bat bakarrik
2002 urteko autoa da Europan

ETORMOBIL
Otaola etorbidea 22
Tel.: 943 20 09 66
EIBAR


