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Erredakzio burua: Egoitz unamuno
Erredaktoreak: Eguzkiñe Aldazabal, Enara Agirre, Gu -
rutze Arizna barreta, Jon Basauri, Xu   ban Catalan, ugaitz
Catalan, Aitor Madrid,  E duardo pombar, Eneko
Beretxinaga, Gorka salaberria, Egoitz unamuno eta
Arianne unamuno. 
Publizitatea: ugaitz Catalan (943 75 13 04)
Logotioa: Jon Gabilondo
( 943751304  tel. ) 
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azala: pablo Galarraga 
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.

Gora San Fermin!
Jon basauri

sorAluzEko
udAlA

Eusko
JAurlAritzA

GipuzkoAko Foru
AldundiA

Aldizkari honek erakunde hauen dirulaguntza jasotzen du
euskara bultzatzeko.
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ATA
IXA

Aurtengo jaietako egitaraua
goitik behera irakurri eta irudi -
tzen zait inork ezin izango duela
esan “ez dago ezebe!”. Gu gara gu
harroak! Egun eta ordu berean bi
kontzierto aukeran herriko gune
desberdinetan! Sekula holakorik!
San Ferminak izateko entzierroa
bakarrik falta da. Eskerrak ahaztu
aurretik Udalari eta Galtzagorri
jai batzordeari elkarrekin osatu
duten egitaraua adostearren. 

Gaiztoren batek esango du
Galtzagorriak betikoak direla;
“betikuak beste izen batekin”. Eta
arrazoirik ez du falta: Ama Pil-pi-
leanen senide eta ahaideak anit-
zak dira. 

Ez dut gehiegi jarraitu eztabai-
da, baina aspaldi hontan idatzi
dira jai eredueri buruzkoak euska-
razko prentsan. Nolakoak izan be-
har duten herri eta hirietako jaiek.
Globalizazio kulturalaren hatza-
marrak luzeak direla eta jai herri-
koiak bultzatu ordez jai ergelak
bultzatzen ari direla. Hori da ia
denek esaten zutena. 

Globalizazioa zer da? Gauza
asko izango da. Batzuk onak eta

besteak txarrak. Globalizazio txa-
rra izan daiteke  lehengo egunean
kalean entzun nuena.  70-80 urte
inguruko andra kuadrilla bat, eus-
kalduna eta martxosoa, sutsu ari
zen eztabaidatzen. “No Ramona
no, estas muy equivocada. En el
programa de Anne Titiburu dije-
ron eso!”, “ No, Vicenta, no! yo en
verano rosa vi eso, segura-segu-
ra estoy” eta hirugarrenak: “¿No
hecharon mas tarde, en famoseo
Rosa? “No mujer, no!” beste biek. 

Honek zerbait adierazten du:
gaizto jentea irabazten ari dela.
Pentsa: hori lortu dute urte asko-
an kultura herrikoi sano bat eza-
gutu dutenekin. Zer ez zuten egin-
go umetatik telebista ezagutzen
dugunokin? Telebistak laguntzen
digu sofa-espongiforme izaten.
Eta jaietan gauza bera gertatzen
da. Herriko jaietan zeintzuk izan
dira aspaldiko urteetan banda so-
norak?  “Dale a tu cuerpo alegría
Macarena”, “Tengo un tractor
amarillo/ que es lo que se lleva
ahora” eta antzerakoak. Sinpatiko
direnik ezin da ukatu, baina  inpo-
satu egiten dizkigutenik ere ez. In-

posaketa demokratikoa. Eta kul-
turilla kutre honen aurka egiteko
biderik onena da beste kultura
duin bat bultzatzea, herritarra
(herri txiki baten bentajak apro-
betxatu behar dira),  martxosoa
eta sortzailea. Horren adibide
dugu Plazentziako Galtzagorri
txarangak jaietako lehenengo egu-
nean joko duen pieza bat. Herriko
musikari eta bertsolari ezagun ba-
tek musika eta letra jarri diote
“Plaentxia kalejira” piezari. Estre-
noa  jaietako lehenengo egunean
izango da. 

Aukera hori eta beste asko
gehiago izango da jaietan. Sasoi
batean bi plazak ziren herriko jai
gunerik garrantzitsuenak. Gaur
egun Plaza Barriak ez du arrakas-
tarik (tabernarik) eta ez da jente
asko biltzen bertan. Aurten jaie-
tan Gorrigain gunea (frontoia)
ireki da eta  bi txosna eta tablaua
jarri dira bertan. Herria nasaitze-
rik ez badago luzatu egin beharko
dugu. Ondo pasu jaixetan eta dale
a tu cuerpo alegria Macarena.
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Zorion agurrak
Fernando agirre
Abuztuaren 13an
zorionak!!
Etxekuen partez
eta batez ere
Ekainen partez.

Enkarna
arrizabalaga
uztailaren 27an
zorionak!!
laister amama
eh. ze poza!
Etxekuen partez.

asier 
De los rios
Abuztuaren 7an
zorionak mutikote!
segi txirriñian 
jo ta fuego!!
kuadrilakuen 
partez.

itziar agirre
Abuztuaren 15an
zorionak amatxo!! 
Etxekuen partez eta
batez ere zure
semetxo Ekainen
partez.

Maialen Vila
uztailaren 17an
zorionak potxola!! 
segi horrela txintxo,
txintxo eta egun ona
pasa!
Etxekuen partez.

aitzeber atxa
Abuztuaren 6an
zorionak neskatila!! 
Muxu haundi bat eta
egun ona pasa zure
egunian! txintxua
izan eh.
kuadrilakuen partez.

amaia Madrid
uztailaren 12an
zorionak pottola!! 
Muxu haundi haundi  
segi beti bezain alai!
txintxua izan.
Etxekuen partez.

alana berraondo
uztailaren 23 an 
Mila kilo zorion!! 
zorionak gure “pitxit-
xi” eta jarraitu orain
bezain jator.
Etxekuen partetik.

Evarista aristimuño
Abuztuaren 15ean
urrezko ezteiak (50 urte)
beteko ditu lekaime botuak
egin zituenetik.  agur bat eta
zorionak Ekuadorri ematen
ari zaren laguntza guztiaga-
tik. azaroan egingo dogu
diru bilketa soraluzen eta ia
aurrera egiten laguntzen
dotsuegun geuk be.
besarkada bat soraluzeko
senide eta lagunen partetik.

GORA PLAENTXIAKO JAIXAK!

Aurten ez naiz, ez gara, zuekin batera
egongo jaixak antolatzen eta ospatzen,
baina jai onena, Euskal Herria aske dene-
an, denok elkarrekin ospatuko dugu!

Jaixetan zehar presoen alde, kulturaren
alde, euskararen alde, ... lan egin behar
duzuenoi nere animo eta esker beroenak,
eta besteei ia animatzen zareten pixka
bat laguntzen, jakina da denon artean
errezago eramaten direla gauzak aurrera.

JAIXAK ETA UMOREA BAI, BORROKA
ERE BAI! Euskal Herria askatzeko denok
elkarrekin egin behar dugu lan, etsaiak ez
du bestela etsiko, etsaiaren helburua ez
da soilik ezker abertzalearekin bukatzea,
Euskal Herria zanpatzea baizik. EZIN

DIGUTE UMOREA LAPURTU!, umore
gabeko herriak ez daukalako etorkizunik!
Ez ahaztu Euskal Herriaren askatasuna-
ren eta presoen alde topa 
egitea!

Topa egiteaz gain, gogoratu presoek
behar duguna, gure herriak bezala, aska-
tasuna dela. Presoen alde egin daitekeen
garrantzitsuena Euskal Herriaren gatazka
politikoaren konponketan lanean aritzea
da, presoen askatasuna gure herriaren
askatasunarekin batera etorriko baita.

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA!
ASKATASUNA TA AMNISTIA!

Regina Maiztegi Aboitiz 
( Euskal Preso Politikoa) 
Brievako espetxean.

oier Perez
Abuztuaren 6an
3 urte
zorionak!  
ondo pasa zure
eguna!
Etxekoen partetik.

Visi Curiel
uztailaren 2an
zorionak! 
Edurtzaneko sorgi-
narendako etxekoen
partetik. Asko maite
zaitugu.

EsKErraK
(atletic eta realzaleen partidua)

Eskerrikasko jokalariei, partidua ikus-
tera etorri ziren ikusle guztiei eta parti-
dua jokatzea posible egin zuten jende
guztiari.
antolatzaileen eta kapitainen partetik.

Lana
bilalan
Bilalan lana eskaini eta lortzeko sortu
berri den gune euskalduna da. lana
euskaraz egin nahi baduzu, edo langile
euskaldunak behar badituzu, hemen
duzu aukera. Euskaldunak bilatzen
dituzten enpresarientzako eta langabetu
euskaldunentzako gunea. informazio
z e h a t z a g o a :
www.sustatu.com/1089714883

udaltzaina Eskoriatzan 
Eskoriatzako udalean hutsik dagoen
udaltzain plaza bat. Baldintzak: 18 urte
beteta izatea eta 32 urte bete gabe iza-
tea,  baldintza fisikoak, Eskola
Graduatuaren titulua, lehen mailako
lanbide Heziketa edo titulu baliokidea
eta euskarako 2. hizkuntza-eskakizuna
izatea. Epea: uztailak 30

Liburutegiko laguntzailea Eskoriatzan
Baldintzak: Bigarren mailako lanbide
Heziketa, Goi Batxilergoa edo baliokidea
eta euskarako 3. hizkuntza-eskakizuna
izatea. Epea: uztailak 30

bEsTELaKoaK
autoa salgai
Citroen zX 2.0i 16v salgai, 167 c.v ss-
AW, 115.000 km, txuria, Extra asko.
Egoera onean
tlf. 659715722 iosu.

Pisu bat salgai soraLuZEn 
60 m2 - 2 logela, sukaldea, komun 1,
egongela 1 (dena jantzita) kalefakzioa
ganbara eta guzti. (sagar-erreka) intere-
satuak - 943752242  

Gutuna

DIN arauak jarraituz eta
zehaztasun handiz egindako torniluak

Industrialdea 20-21
50 Posta Kutxatila

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

aras S.A.L.

hildakoak 
segundo torrecilas
Antonia sebal
Vitoria rodrigez
Milagros Amundarain
Julia ugalde

hildakoak 
paula rascon
Jon Caballero
Antxon zubiaurre
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. eta Eduardo P.

Zer dozu aurtengo egitarauan gustokuen eta zer
dago faltan? eta Galtzagorriez ze eritzi?

Zer irizten dotsazu?

Xavier Elizburu
19 urte elektrizistia
Gehixen gustatzen jatana da
herri bazkarixak eta afarixak
eta faltan ez dakit aurten
asko beteta dago baina ikus-
kizun gehixao. Herriko tal-
diak elkartzia eta gauza
ezberdinak egitia ondo ikus-
ten dot.

Visi Curiel 48 urte
Edurtzako tabernarixa
Egitaraua ondo dago baina
hobetu leike, neretzat falta
jatana da kontzertu potente-
agua jentia erakartzeko.
Galtzagorrixen kontu hori
gustatzen jata.  Ikusten da
gauza ezberdin asko darela
eta oso ondo ikusten dot.

Ion Mendizabal 
21 urte langilia
Aurten gauza asko dare eta
ezin dot esan zer dan gehi-
xen gustatzen jatana. Aurten
gauza asko dare eta jentiak
parte hartzen badau  oso
onak izango dira. Gutxien
gustatzen jatana giro euskal-
dunik ez egotia . Eta
Galtzagorrixekin oso ondo,
danon artian jaixeri buelta
bat emotia lortuko da.

Gegrorito “Sinatra”
45 urte  
Mendatako tabernarixa
Faltan botatzen dot zapatu-
ko festibala edo kontzertua
potentia izatia. Jentia
elkartzia jaixak danon artian
egiteko ondo ikusten dot.
Jaixak hiru lekutan banatuta
egotia ondo dao, jentia
mugituko da.

Esther Rubio
27 urte Langilea
Ez dakit, nik ez dot ikusten
barietaterik, beti berdina
iruditzen jata, aurten ez
dago kontzertu potenterik ,
mariatxixak ez dare eta ez
dot ulertzen zergatik daguan
hain zezen gutxi. Aurten
umiendako dao gauza gehi-
xao. Herriko taldiak elkar -
tzia ondo ikusten dot, ia
lortzen diran jaixak hobiak.

Aurtengo Santiago-Santa Ana Jaixen egitaraua kalean da dagoeneko. Aurten azpimarratu
beharreko berrikuntza bat ere izan da; Hautserriko Galtzagorri Jai Batzordea sortu da eta
Udalaren laguntzarekin Gorrigain txosna gunea eta beste hainbat ekimen prestatuko dituzte.

Pili Valero
43 urte langilia 
Galtzagorri batzordiarekin
ados nago, ordua zan herri
honetan jai partehartzailiak
egiteko. Benetan falta bota -
tzen ditut herrixan falta dira-
nak,  presuak eta errefuxia-
tuak. Jaixetan  gurekin egon
daitezela. 

KEnpresa aholkularitza
Jabe Elkarteak

Aseguruak
20590 Soraluze
GIPUZKOA

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

Ko nt ula n 
A holk u lar i tz a  S . L .
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Elizburu, 3 behea 
9 4 3 7 5 2 5 6 7
20590 Soraluze

Komun publikoak
zabalduko dira

Oraindela aste batzuk izandako
apurketak zirela eta itxita izan ostean,
jaietarako berriz zabalduko dira ko-
mun publikoak. Dagoeneko garbiketa
eta berrizte lan batzuk egin dituzte eta
ostiraletik aurrera erabiltzeko moduan
izango dira berriz. Udalak komunak
zaindu  eta behar den bezela erabiltze-
ko dei egiten die herritarrei, “berriro
itxi beharrik izan ez dadin”. 

Ur horniketa 
kontsortzioaren esku

Dagoeneko hasita daude Olako lan-
tegian egokitutako ikastetxetik Plaen -
txia Herri Ikastetxe eraberritura alda -
tzeko lanak. Ikastetxeko zuzendaritzak
adierazi digunez, “agindu doskuen mo-
duan goiko jolastokiko lanak garaiz
amaitzen badira” datorren ikasturtea
normaltasunez hasiko dute goian. Hala
ere, haur hezkuntzakoek frontoiko
ikastolan jarraituko omen dute sahies-
bideko lanak amaitu artean. 

Udal langileekin 
negoziazio irailean

Goiko ikastetxera 
aldaketa

Aste batzuetan zehar Udal langile-
ek negoziazio mahaia eratzeko eskaki-
zuna egin eta gero, Udalak negoziazio
mahaia eratzeko erabakia hartu du.
Oporrak direla eta, mahaia irailean
osatuko da eta bertan eztabaidatuko da
Udaleko langileen lan hitzarmenaren
eguneraketa nolakoa izango den.

Uztailaren bata ezkero, Soraluzeko
ur horniketaren kudeaketa Gipuzkoa-
ko Ur Kontsortzioaren esku dago.
Udalak jakinarazi duenez, ur hornike-
tarekin edozein arazo izanez gero,
902302222 larrialdiko telefonora dei-
tu behar da (gau eta egunez, eta igande
eta jai egunetan ere bai).

Joan zen larunbatean Txernobil El-
karteak eta Soraluzeko Udalak antola-
tuta, margo lehiaketa egin zen herrian.
Guztira, Txernobilgo eta herriko 43
neska mutikok parte hartu zuten lehia-

ketan. Umeek Euskal Herriko Ukraina-
ko herrien arteko elkartasuna adieraz-
ten zuten marrazkiak egin zituzten.
Marrazki horiek gabonetako postalak
egiteko erabiliko dira.

A.H.T.aren aurkako Soraluze eta Ei-
barko talde batek, proiektuaren aurka-
ko kontzientziazioa zabaltzeko ekimen
berezi bat burutu zuen joan zen igande-
an Soraluzen, Deban eta Eibarren.
AHTa irudikatzen zuen tren batean sar-
turik informazio eskuorriak banatu zi-
tuzten jendearen artean .  Talde honek

AHTaren inguruan dagoen desinforma-
zioa salatu eta proiektu honekiko eraba-
teko desadostasuna agertzea zuen hel-
buru, “ eta era zaratatsu eta koloretsu
batean egitea” erabaki zuten. Aurre-
rantzean ere, herritarrei “politikariek
ezkutatzen dituzten  datuak ezagutaraz-
ten jarrituko dutela adierazi zuten.

Umeen arteko elkartasuna

AHTaren aurkako ekimenak



Aurtengo jai egitarauari begiratuta
norbaitek pentsa lezake Bilboko jaie-
tako egitaraua dela baina azti dabile-
na berehala konturatuko da Bilboko
Jaietako egitaraua ezin daitekeela
izan bi arrazoirengatik. Bata begibis-
takoa da, Bilbon hemen baino askoz
ekitaldi ponpoxoagoak (ustez) izango
direlako jaietan, bestea ez da hain be-
gibistakoa zenbaitendako baina ga-
rrantzi handikoa bai zinez, Udalaren
eta Jaietako Herri Batzordearen egi-
taraua batera joatea alegia.  Zoritxa-
rrez ez dira ohikoa baztarretan horre-
lako adostasunak baina Soraluzen
lortu da eta txalogarria da. Urtetan
gazteen eta Udalaren artean izan di-
ren ikusi ezinak eta aurreritziak hein
batean batertuz lortu da lortu dena.
Aurten txupinazoa batera botatzerik
ez da lortu, Udalak nahi izan ez duela-

ko eta hori eta beste kontu asko gel-
ditzen dira zintzilik oraindik. Espero
deigun bide berdinian aurrera egiten
jarraitzia eta urtero aurtenguak be-
zain jai ederrak eskeini ahal izatia
geure buruari.

Galtzagorriek ekarriko 
dutena
Galtzagorrixak berrikuntza asko

ekarriko dute aurten herrira. Galtza-
gorri Txaranga ibiliko da kalez kale
eta Dometx Uzinek konposatutako
“Plaentxia” kalejira joko dabe den-
kantsurik barik. 

Jaietarako pertsonaia bat be sortu
da, karakola. Ezin zeikien bestela
izan. Karakolari izena jartzeko propo-
samenak jaixetan batuko dituzte eta
azkenengo egunian erabakiko da ize-
na zein izango dan.

Galtzagorriak gorri gorri etorriko
dira peto gorria jantzita. Kausalitatea
da baina Soraluzeko ikurriñaren kolo-
rietako bat gorrixa da hain zuzen.
Jaien alaigarri izango dira, zirikatzai-
le beti.

Hautserri izena ere berreskuratu
da iraganaren kutxatik. Izen politta
zinez, Ramiro Larrañagak bere libu-
ruan dakarrena, eibartarrak Plaen -
txiarrei burla egiteko erabiltzen zute-
na, ts eta s nahastearen kontu horre-
gatik.

Gorrigain jai gune mitikoa ere
ekarriko dute bere txosna eta guzti.
Bostehun kantu baino gehiago presta-
tu dira CDtan eta komunak ere zaba-
lik izango dira. Eta nola ez, Gaztetxe-
an ere izango da kontzerturik eta ze-
rekin gozaturik.

Gozatu jaixak eta muxu bat!

Hautserriko Jaietako Mapa Mundia da argazkian ageri dena.

Jaixak 2004
>Hautserriko<

Pil-pileanen Jaixetako gehigarrixa 
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Inoizko ekitaldi gehien!
Udalaren eta Galtzagorri Jai Batzordearen
arteko elkarlanaren fruitua dira jaiak.

bapatean hartu bihar izan dozu
Kultura sailaren ardura. Zela da-
roiazu?

Oso gogorra egin jata baina Mikel
Euskara Teknikarixaren laguntzare-
kin lortu dogu jai egitaraua osatzia,
aurretik egitaraua erdi prestatuta
egon arren.

Galtzagorrixen batzordiaren in-
guruan ze eritzi daukazu?

Oso ondo iruditzen jata. Gaztiak
jaixetan partehartu eta eurendako
gauzak antolatzeko era bat da eta hori
ona da. Oso programa ona osatu
dogu Udalak eta Galtzagorrixak el-
karlanian. 

Ze gustatzen jatzu egitarautik?
Mariatxixak gustatzen jataz gehi-

xen baina azkenian ezin izan dira
ekarri ezin zebelako. Egitarautik ga-
betako Kubako Deboson taldia eta
dantzan egingo daben neskian dan -
tzia gustatzen jataz gehixen.

Ze jai eredu ezagutzen dozu?
Nik Nafarroako mila eta hiru-

rehun biztanleko herri txiki baten
egoten naiz udan, Aibarren. Hango
jaixak asko gustatzen jataz. Han ta-
bernak be parte hartzen dabe Udala-
kin batera musikarixak ekartzeko edo
jai egunak antolatzeko. Hemen hori-
xe botatzen dot faltan, tabernak jai-
xetan zeozer antolatzia.

Oraindela hilabete batzuetatik, Mirari Olertza zinegotzia da Udaleko Kultura Batzordeburua eta aurtengo jaien egi-
taraua osatzea ere berari egokitu zaio.  

“Nere ustetan oso jai egitarau ona osatu da”

Ze helbururekin sortu da Gal -
tzagorrixak Jai batzordia?

Herriko Jaixetan jentiaren parte-
hartzia bultzatu eta jai gune aske bat
sortzeko helburuarekin. Jentia kon-
turatuarazi nahi dogu jaixak antola -
tzen herrixak partehartu bihar dabe-
la, jaixak geure dibertsinorako dirala-
ko. Ez dogu nahi jaixak kanpotik eka-
rritako ikuskizun garestixen pilaketa
huts bat bihurtzerik. Jai beruak nahi
dittugu, gorri gorrixak...benetako jai-
xak.

Ze berezitasun dauzka Jai ba -
tzorde honek? 

Berezitasuna da, txosna gune aske
eta sendo bat eukiko dogula, jende as-
kok partehartuko dabena. Era guztie-
tako aldarrikapenak egingo dira ber-

tan, jaixetan be borroka soziala egin
bihar dala uste dogulako. 

Lehenengo jaixak izateko zela
izan da?

Hasiera baten batzordia herriko
talde ezberdinen elkartzetik sortu zan
baina gero taldiak urtu eta jente mul -
tzo handi bat batu da batzordian. Lor-
pen haundixa da hainbeste jente jai-
xak preparatzeko lanian ibiltzia, hola-
ko inplikaziño eta goguakin. 

Udalakin harremana euki dogu,
elkar errespetatuz nahiz eta kontu
batzuetan ez garen adostasunetara.
Erakunde publikoak eta herri batzor-
de batek elkarrekin jaixak antolatzia
lorpen haundixa da herrixandako.
Zoritxarrez oso arraroa inguruko he-
rrixetan!

Aurtengo jaietan Hautserriko Galtzagorri Batzordeak egitarau zabala antolatu du. Hamarnaka gaztek osatzen dute
batzordea eta jai egitarau partehartzaileago eta herritarrago bat osatzea dute helburu. 

Herriko jaixak partehartzaileguak izango dira
Mirari Olertza

Hautserriko Galtzagorriak Jai
Batzordearen 



Aurtengo jaietako txupinazoa ere-
berezia izango da. Udaletxeko balkoi-
tik txupinazoa bota orduko Galtzago-
rri Txarangaren doinuek alaituko di-
tuzte herriko bazterrak. Bereziki ai-
patzekoa da lehenengo aldiz entzun-
go den “Plaentxia” kalejira, bere letra
eta guzti. Galtzagorri Txarangak
txanpain artean joko duen lehenengo
kantua izango da hain zuzen, Soralu-
zeko Jaietako kantua.

GALTZAGORRI TXARANGA
Aspaldiko partez, herriko musika-

riz osatutako txaranga batek alaituko
ditu herriko kaleak aurten. Orain urte
batzuk musika eskolatik hasitako bi-
deari berrekinez, hamasei musikari
inguruk berriz bat egin dute. Galtza-
gorri Jai Batzordearekin batera lora-
tu da Txaranga eta gorritasuna izango
da euren ezaugarri, bizitasun eta
umorearekin batera.

Txupinazoaren ostean joko dute
lehenik, eta gero, afaldu pelota txa-

pelketan parte hartu duten pelotarie-
kin afaldu ostean, kiroldegiko pelota
partiduetan ere izango dira giroa be-
rotzen. 

GOIZALDERO JOLASAK    
GORRIAGAINEN

Kontzertu edo DJ saioen ostean,
goizaldeko ordu txikiak alaitzeko,
egunero egunero, goizeko 04:00ak
aldera, pelotako barruak eta silla jo-
kua egingo dira Gorrigaingo fron-
toian. Jolasetan edozeinek partehartu
ahal izango du, taldeak jolasak hasi
baino hamar minutu lehenago osatu-
ko dira eta. Gainera, jolasetan irabaz-
le gertatzen direnek saria izango dute
Gorrigaingo txosnetan.

Animatu ba eta parte hartu lagu-
nartean jolas eginez.
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SSS PUM!LA LARALALA!
“Plaentxia” kalejira estreinatuko du txarangak

EGunEKo PrinTZaK
20:00etan Txupinazoa
Udaletxeko Balkoitik.
Galtzagorri Txarangak alaituta.

23:30etan Asier eta Iñakiren
Omenezko III. Pelota
Txapelketako finalak kiroldegi-
ko frontoian (Txarangak alaitu-
ta).

24:00etan Laiotz taldearekin
erromeria.

02:00etan DJ Bullen saioa
Gorrigainen. Eta 04:00etan
barru eta ahulki jolasak.

Galtzagorri txarangako musikariak Soraluzeko kaleak alaituko dituzte.

Lakuesta
Optika

Ikusmen arazoen frogak eta
argibideak

Argazkiak errebelatzen ditugu
Santa Ana, 22 C- behea

20590 Soraluze
Tfnoa 943 75 30 59



beti banatu izan dabe sozieda-
diak saldia jaixetan? 

Ez. Hau oin zortzi-hamar urteko
kontua da, aurretik ez zan izaten.

Jaixetan soziedadiak beste
ezetan parte hartu izan dabe?

Allegruak danborradia antolaten
zeban lehen baina bestela ez.

Zerekin egiten dozue saldia?
Okelia, hazurrak, txorixua, oilas-

kua, zankarroia, kipulia, porruak,
garbantzuak eta pipar berdiekin.

Ze jente mota azaltzen saldata-
ra?

Danerako jentia azaltzen da, gaz-
tiak eta zaharrak. Urte baten 60 litro-
ko lapikukadia egin genduan eta jota

dana gastau zan “echando txispas!”. 
Lengo jaixetatik oinguetara ze

diferentzia somatzen dozu? 
Oin jai bi dare, Santiaguak eta An-

dramarixak, lehen bat izaten zan.
Oin jentia oporretan doiala eta diru
danak Santa Ana jaixetan gastatzen
dira. Lehen Andramarixetan salbia
egiten zan elizan eta horixe gustatzen
jatan. Txapliruak Kirueta udaltzainak
botatzen zittuan eta kitto! 

Lehen kuadrilak kantuan egitten
genduan asko tabernetan eta beste
musika klase batzuekin dantzan egin,
baina len eta oin gaztia gazte.  Lehen
zezena sokamuturrian etaratzen zan
eta oin solte ibiltzen da.

Mal de Ojo rumba eta ijituen
erritmo alaiak lantzen dituen talde
euskalduna da. Euskarazko rumba
doinuak ere jotzen dituzte eta sei
diskorekin dagoeneko ibilbide luzea
egin dute musikagintzan. Kaleratu
duten azken diskoa Mestijaia izene-
koa da eta bertako kantuak joko di-
tuzte gehienbat.  

Aurretik Atom Rhumbak joko
du. Blues, country, funk, punk, rock
eta aipatuezinezko beste hainbat es-
tilo lantzen ditu Bilboko bost gaztek
osatzen duten talde honek.  Chasin
the onagro dute hirugarren eta az-
ken diskoa eta arrakasta handia lor -
tzen dihardute.

Herriko musikariek osatutako
“Matxura” taldeak ere joko du pla-
zan eta Gaztetxean Kalaña taldeak.  

Udalak emandako dirulaguntzarekin Lagun Maiteak soziedadeak salda eta
txorixoa banatzeko ardura izango dute. Jesus Orbea sukaldari dutela eta
Migel laguntzaile, goizean zortzirak aldera jaiki eta 11:00etan Plaza
Zaharrean banatzeko prest izango dute generoa. Nahikoa jan edan banatuko
da, brigadillakoak aurretik jaten ez badute. Bestela ere ez da asko sobratuko.

Herri kirolak, dantza, jolasak eta musika!

“Urte baten 60 litroko 
lapikokadia jota dana gastau zan!”

“Mal de Ojo”k euskarazko rumba ekarriko du

EGunEKo PrinTZaK

17:00etan Jolas jaia
Gorrigainen. 
23:00etan Matxura, Atom
Rumba eta Mal de Ojo plazan.
24:00etan Manifa Plaza
Zaharretik. Gaztetxean Kalaña,
Desditxie eta Oliba Gorriak. 

Zapatua, musika eta pekatua! 
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Migel Gallastegi

Mal de Ojo taldea.



Igandea izango da egunik in-
dartsuena Gorrigain gunean. Gaz-
te-kalejirarekin hasiko da egita-
raua 13:00ean eta ondoren paella
lehiaketa etorriko da. Hamasei bi-
koterendako sua jarriko da eta bi-
kote bakoitzak ekarri beharko ditu
generoak (dieta) eta ontzia. Arroz
horixe jango da eguerdiko herri
bazkarian eta bazkalostean,
17:00ak aldera, olinpiadak hasiko
dira. 

Zortzi laguneko taldeak osatu-
ko dira bazkalostean eta bakoitzari
izen bat jarrita zortzi jokutan
lehiatuko dira nor baino nor. Ma-
kilaren jokua, zapi jolasa, ahulki
jokua eta beste hainbat joku zirra

ragarri egingo dituzte olinpiade-
tan parte hartzen dutenek. 

Olinpiaden ostean, giharrak as-
katzeko eta gustokoaren inguruan
ibiltzeko dantzaldi bero beroa izango
da Ene Bada taldearekin. Eta goizal-
deko 03:00etan kulero eta kantzon -
tzilo antxitxiketaldixa Gila zubitik ir-
tenda.

Danborradan astoa eta zaldia aterako dira

Paella lehiaketa eta olinpiadak EGunEKo  PrinTZaK

13:30etan Paella lehiaketa
Gorrigainen(eta gero bazkaria ,
olinpiadak eta erromeria Ene
Badarekin).
23:00etan Danborrada.
01:00etan Kubako Deboson
taldea plazan.

Gaupasa egiteko egun aproposa izango da!

Santiago egun bete betia! 

Aurtengo danborradarako berezi-
tasun asko iragarri dituzte antolatzai-
leek, lehenagoko danborradaren itxu-
ra hartu nahian. Aldaketa aipagarrie-
na, aurten danborra eta kupelak jo -
tzen joango direnak denak soldaduz
jantzita joango direla, “lehenago egi -
tten zan moduan”. Baina berrikuntza
gehiago ere izango dira, abanderada
eramango duen zaldia eta kainoia
eramango duen astoa esate baterako.
Gremioetan ere, alkatez, apaizez, mi-
litarrez eta abarrez jantzitako jubila-
tuak aterako dira. Guztira ehun lagun
inguruk hartuko dute aurten.

Joan zen urtean Pil-pileanek antola-
tutako  olinpiadak baino handiagoak
izango dira aurtengoak.
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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.
EDURTZA kafetegiaEDURTZA kafetegiaEDURTZA kafetegia

Taberna eta jatetxe zerbitzuaTaberna eta jatetxe zerbitzuaTaberna eta jatetxe zerbitzua



S.A.
Industriak 

Eskulanetarako tresnak

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

Autengo jaietako azken gaua girotzeaz RK
Zulo arduratuko da.  Aurtengo jaialdian parte
hartu duten musikarietako batzuk parte hartu-
ko dute gau horretako kontzertua prestatzen.
Tartean gitarra gabeko gitarra jotze lehiaketa
bat eta karaokea ere izango omen dira. Ondoren
joan zen urtetan egin izan den merengadaren
partez ur jolasak izango dira. 

Ea jaietako azken gaua bizitu eta jai giro be-
roa sortzen den. Ziur baietz!
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Bakailau lehiaketa, ginkana, zezena, RK Zulo...

Santa Ana eguna! amaitu arte! 

Astelehenean denetik izango da
herrian. Goizaldean zezenak norbait
harrapatzen duen edo nonbaitetik
ihes egiten duen ikusi eta hamaiketa-
ko salda beroa edanda, bakailaua
prestatu edo usaintzera hurbildu gai-
tezke su ondora. Aspaldiko partez
bertsolariak (Iturriaga, Elorza eta
Maia) eta gai jartzailea ere izango di-
tugu tablatu gainean. Kristauak eta
abesbatza zaleek (ez dute zertan bien
zale izan behar) meza izango dute
12:30etan. Ondoren tabernaz taber-
nako pasiadatxoa egin eta bazkaltze-
ra.

Bazkalostekoa egin eta arratsalde-
an, umeak, zezenak, eta aktoreak 

izango dira kalean, beraz argi ibili
umeren batek adarrak sartu, zezenak
barre egin eta aktoreak mailuarekin
jo ez zaitzan. Eta ibaian piraguekin
egingo den ginkana ikusgarra izango
da. Horren ostean gosetuta, jendeak
Gorrigainen afaltzeko aukera izango
du merke merke eta goxo.  

Domekako egunaren ostean bati baino gehiagori majo kostatuko zaio izara
zuriak atzean utzi eta berriz jai giroan murgiltzea. Banpiro bat baino gehiago
ibiliko da kalean eguzkiari iheska baina izango zerekin gozatu. Egun indartsua
izango da goizean goizetik eta azken eguna dela jakinda, ondo aprobetxatu
beharreko eguna izango da.

Aurten azken gaba ez da asper gaba izango.
RK Zulok eta karaokiak girotuko dabe latz!

EGunEKo  PrinTZaK

11:30etan Bakailao lehiaketa
Plaza Zaharrean. 
13:30etan Senideei omenaldia
eta bazkaria Plaza Zaharrean
(Askatasunak antolatuta) 
17:00etan Ginkana ibaian
19:00etan Zezenak.
23:00etan RK Zuloren kontzer-
tua Gorrigainen (03:00etan ur
jolasak).

Kalebarren 29 
Tfnoa 943 75 12 49
Soraluze

IÑAKI IÑARRA
HARATEGI ETA URDATEGIA
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Etxeko olioa eta erropa zaharrak
batzeko zerbitzu berriak

Uztailaren 8ko udalbatzarrak aho
batez onartu zuen, Udalaren menpeko
eraikinen garbiketa-zerbitzua kontrata -
tzeko lehiaketa deialdia egitea. 

Lehiaketak urtebeteko kontratua es-
keintzen du, urtero berriztu daitekeena,
eta 83.550 euroko gutxieneko aurrekon-
tua ere ezartzen du. Lehiaketan izena

emateko epea, deialdia Gipuzkoako Bo-
letin Ofizialean azaldu eta hamabost
egunera amaituko da eta Udaleko Sarre-
ren Erregistroan egin beharko da.

Informazio gehiago jaso nahi due-
nak Udal bulegoetan izango du horreta-
rako aukera.

Udalak, baserritarren aspaldiko be-
harrizanari erantzunez, postontzi be-
rriak ezarri ditu merkatu plazako biga-
rren solairuan. Guztira berrogei pos-
tontzi inguru dira jarri direnak eta dago-
eneko beste hainbeste baserritar dira
erabiltzeko baimena eskatu dutenak.
Oraindik postontzi berriak erabiltzeko
baimenik eskatu ez duten baserritarrek
Udal bulegoetan egin ahal izango dute
eskaera.   

Mendarorako 
autobusa

Udalak aurkeztutako kexari
erantzunez, Euskotrenek Soraluze-
tik Mendaroko erietxerako autobusa
Elgoibartik pasatzea arrazoitzen
duen idatzi bat helarazi dio alkatea-
ri. Idatzi horretan, Elgoibarko auzo
aldenduetara heltzen den autobus
bakarra dela, 2003an Debabarrene-
ko sarearen berrantolaketa egin zela
eta desbideraketak gehienez 5 minu-
tu irauten duela ere aipatzen dute.
Dena dela, urtea amaitu aurretik
zerbitzuari dagokion azterketa egin
ostean behin betiko erabakia hartu-
ko dutela adierazten dute.

Begirale titulua 
ateratzeko ikastaroa
Debabarrenean

Soraluzeko Udalak, Debabarre-
neko gainontzeko udalekin batera,
begirale ikastaroa euskaraz antolat-
zeko asmoa du datorren ikasturtean.
Ikastaroa urrian hasi eta maiatzean
bukatuko da. Saioak larunbat goizez
eta arratsaldez izango dira. Ikastaro-
aren bukaeran praktikak egin ondo-
ren, Eusko Jaurlaritzak ematen duen
begirale titulu ofiziala eskuratu ahal
izango dute ikasleek. 

Ikastaroa egin ahal izateko hiru
baldintza hauek eskatuko dira: 

-18 urtetik gora izatea edota
2005eko ekaina baino lehen adin
hori izatea. 

- euskaraz jakitea.
Matrikula ofiziala irailean izango

bada ere, gutxieneko ikasle kopurua
izango den ala ez jakin ahal izateko,
ikastaro hau egiteko interesa duten
gazteen berri izan nahi dute antola -
tzaileek uztaila bukatu aurretik, be-
raz, ikastaro hau egiteko interesa du-
ten gazte guztiek euren datuak eman
beharko dituzte uztailaren 19tik 28ra
bitartean Udaleko Gazteria Zerbi -
tzuan goizez edota telefono zenbakia
honetara deituz 943 753043.

Udal garbiketa egiteko lehiaketa

Baserritarrendako postontzi berriak

Mankomunitateak bi zerbitzu berri
eskeiniko ditu herrian Udalak hala eska-
tu eta gero. Zerbitzu berrietako bat etxe-
ko olioak batzearena izango da. Bilketa
hau egiteko, hileko azkenengo ostegu-
netan, Erregetxean, goizaldean (merka-
tuarekin batera), lau orduz  izango da
bertan zerbitzua. Erropa zaharren bilke-
ta zerbitzuari dagokionez, Gila eta Ga-
bolatz kaleetan jarriko diren kontainer
zurietan jasoko da erropa, ondoren
mankomunitateak elkarte desberdinei
banatuko diena. Udalaren esanetan bi
zerbitzu berriok Agenda 21aren barruak
ikastetxeko ikasleek egindako eskariak
asetzera datoz eta dei egiten die soralu-
zetar guztiei bi produktuon birziklape-
nean parte hartu dezaten.

ARRANO
tabernia

“ Giro euskalduna eta sanua ” 
ETORRI ETA GOZATU

Telefonoa 75 24 09

Pil-pilean 94.alea 2.004ko uztailaren 22a   9
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Jai ederrak izan dira aurtengo San Andresak

3- Hobe izango da zapatu gabeko kontaki-
zuna hurrengo baterako lagatzia... lanbro pix-
kat egin zeban eta jentia bastante busti zan.
Ostientzekuak ondo!

2- San Andres Auzoko edadetuak, auzoko
printze eta printzesak, bazkaltzeko gertu. Pos-
trea jan arte itxoin bihar izan zeben pixkatian.

1- Eta gabian... Gardoki DJ zala inor ez zan
dantzarik egin barik geratu. Agarraua, suel-
tua, kalejira, tekno, txunba txunba, rock and
rola... ikusgarrixa izaten da urtero urtero.

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.

1 2

3
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Larunbateko jaialdiko argazkiak Juamma
Berruetarenak dira.
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Dagoeneko erabakita dago aurtengo
futbito txapelketako finala zein taldek jo-
katuko duen. Malas Hiervas eta Los Arti-
fices taldeak izango dira ostiraleko finala

jokatuko duten taldeak, Babajana eta
Hola donk ala? taldeak kanporatu oste-
an. Partidua arratsaldeko 18:30etan ha-
siko da Kiroldegiko Frontoian.  

Asier eta Iñakiren Omenezko III. Pe-
lota Txapelketako finala datorren ostira-
lean jokatuko da Kiroldegiko Frontoian
gaueko 23etan. Asier Fernandez eta Gon-
zalo Portu sailkatuta daude dagoeneko,

Gorka Oregi eta Koldo Heriz kanporatu
ostean. Ostegunean, Suhar eta Jon Heriz
eta Ander Oñate eta Koldo Azkorbebei-
tiaren artean jokatuko dute finalerako
beste txartela.  

23etan pelota txapelketako finala

Malas Hiervas eta Los Artifices

Tel.: 943 75 13 45

Kontsumo kooperatiba

O I N E T A K O  G A IX OT A S U N A K
•

A Z T E R K E T A  B I O ME K A N I K O A
•

K IR OL  PO D O LO G IA
•

N E U R R I R A  E G I N D A K O  PL A N T I L L A K

Laskurain hiru 
urterako ASPEn 

Haritz Laskurain Soraluzetar pelo-
tariak, hiru urterako kontratua sinatu
berri du ASPE enpresarekin. Gogoratu
behar da Laskurain aurtengo bigarren
mailako bikotekako txapelduna dela
Chafferekin batera. 

Azkenaldian eskuetako minarekin
ibili eta gero, hasita dago berriz parti-
duak jokatzen eta udan partidu asko
jokatzeko itxaropenez dago. Animo
Haritz! 

Atxotegi eta Aspe Deba
Arroko txapeldunak

Aitor Atxotegi plazentziarrak, Aspe
Oñatiarrarekin batera, Deba Arroko
Txapelketa eurenganatu zuten Esko-
riatzan Egoibartarren aurka 22 eta 6
irabazi eta gero. Bestalde, Atxotegi eta
Varela soraluzetarrak, Oñatiko Txapel-
ketan ere parte hartu dute baina final
aurrekoetan kanporatu dituzte.

JABIER ALBERDI

Errebal kalea 24
Tfnoa 943 75 19 32 



Soraluze izenpian argitaratuko da laister disko barrixa .

Pil-pilean 94.alea 2.004ko uztailaren 22a   13

Alex Losada

izen-abizenak, edadia eta lanbi-
dia
Alex Losada, 21 urte eta Dja.
Zelan sartu zinan DJ munduan?
Serixo pintxatzen 16 bat urtekin hasi
nintzan, baina lehenagotik be erakar -
tzen ninduan mundu honek. Musika
mota hau betidanik gustatu izan jata
ta lehenago be nere kontura aritzen
nintzan.
Gaur egun nun eta zelan dihardu-
zu?
NON diskotekan aritzen naiz,
Lemoan. Nik ostiral gaba eta zapatu
arratsalde eta gaba pintxatzen dot.
Zure lanan larrosia?
Jentiak zure musikiakin gozatzia eta
jentiandako musikia produzitzia. Ni
neu diskografika baten kargu nago,
Baserri-Record, Dreams Corporation
taldeko azpitalde bat.
Eta arantzia?
Diskotekia hutsik egotia ni pintxatzen
naguala.
oin arte diskorik etara dozu?
Lehenengo diskua otsailian etara
neban lagun batekin, Sumetimes in
your life. Bigarrenak ekainian urten
dau, Toyland izenekua, eta bi aldeko
binilo bat izango da; batetik musika
komertziala eta bestetik gogorragua.
Txoritxo batek esan dosku disko
barri bat ataratzen diharduzula.
Disko barrixa Soraluze izenpian argi-
taratuko da laister. Ez nekixan ze izen
jarri eta azkenian nere herrixana jar -
tzia erabaki neban. Lan hau Madrileko
DJ Napokin egin dot eta gehixen bat
bersiño melodikuak dauzka. Disko
hau uztailetik aurrera egongo da sal-
gai interneten edo edozein binilo den-
datan.

Jentiak zer eskatzen dau gehixen?
Danetik, progresiboa, tecno, dance,
hard house…
nundik dator musika hau?
Gehixen bat Alemania, belgika eta
Holandatik dator. Azken urtiotan
Madrid be asko igo da eta gauza berri
eta interesgarri asko dihardue egitten
bertan. 
Pirateuan eraginik bai?
Pirateuak danok jaten gaittu. Holan
segiduz gero ez dakit zer gertatuko
dan…
sekula pintxau dozun jairik 
jendetsuena?

Ekainan 12xan Madrilgo Radical dis-
kotekan antolatutako Fiesta Naranjan
egon nintzan pintxatzen, 14.000 per -
tsonan aurrian. Hainbeste jende batu
zan, 6.000 lagun parkinian sarrera
gabe geratu zirala! 
aurreragoko planik bai?
Oingoz abuztuan Benidormen aritzeko
asmua daukat Radical diskotekan. 
amaitzeko, kontatzeko modukorik
bai?
Laneko batzuk jefiakin Belgika,
Holanda eta Alemanian egon ginan
diskuak erosten. Han danetik topatu
leike!

rK Zuloko jaialdixa igaro berri dogu eta argi eta garbi geratu da herrixan badagula musikarako zaletasuna eta gaittasuna.
Guk oinguan beste musika mota edo musikari bati egin dotsagu tokixa. urtiak dira alex Losada Djen muduan murgildu
zala, eta zelan murgildu! Milaka pertsonan aurrian pintxatu, diskuak atara…eta azkenengo proiektua “soraluze” diskua.

Alex  Losadaren disko berria  kalean izango laister.
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 Enara Agirre

Bertso Begiz
Europa aldeko musikarekin

Euskal Herrian ekin eta ekin
gaztetatikan  oingo erara

eta ia bi binilo etara
ta lasterrian

hurrengo diska etaratzian
famatuko da mundu guztian.

Neko 
(Doinua: Juana Bixenta Olabe)
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Argazki zaharrak

Danborrada Allegro elkartiak
antolatzen zeban garaiko argaz-
kixa da. Atxuri kalian, lehenago-

ko Albesa baino aurreraxeago ateratako
argazkia da. Hauek dira soldadu jantzita
danborra jotzen azaltzen direnetako ba -
tzuk (ezkerretik ezkumara); Vicente
Olaizola, Moises Lete, J.M. Altuna,
Anastasio Basauri “Motxa”, Jose Angel
Basauri, Iñaki Iñurrieta, Nikanor
Iñurrieta, Adanez, Patxi Arana, ...,
Xabier Iñurrieta...

Allegroko 
tanborrada

Karakateko gurutzea 
Iturria: Emilita

Iturria: Maria Urizar

Lehiaketa

Aurreko alean...

14 Pil-pilean 94.alea 2.004ko uztailaren 22a 

erantzuna...:
balkoiak bikoiztuta

...eta irabazlea:
angelica Pia

1954. uztailaren 25ean,
Santiago Egunez, inauguratu
zan Karakateko Kurutzia.

Gurutziaren azpixan aurrera begira
azaltzen diran lau pertsonak honek
dira (ezkerretik eskumara); Ziriako
Arizaga, Ramon Arizaga, Kristina
Arizaga eta Maria Urizar. Bero
galanta egiten ei zeban egun hartan
eta umiak eta andriak burua tapa-
tuta ageri dira.

Juan Mari
Arraindegia

Eguneroko
arraina 

eta konjelatuak

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

Men dat a taberna

Kalebarren, 5
Tfnoa 943 75 13 87

Berezitasunak:
Txipiroiak, Barazki 

Menestra, Gixauak...
Asteburuan plater 

konbinatuak
Enkarguak etxerako 

( bazkariak eta afariak )



ETXEHUN
ETXEBARRI

Barra kargadore automatikoak 
eta makina bereziak

Jai zoriontsuak opa dizkizue!Jai zoriontsuak opa dizkizue!



Ondo pasau!

maspasau!maspasau!

euskera
tablatura!


