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Debabarreneko leihoa 

MIKEL ALBERDI 

Zeinen erosoa den etxera joan eta Pi
pilean-eko alea etxean jasotzea, baina eta 
bertako informazioa prentsa idatzian bil
tzen den bezala, zergatik ez gauza bera 
egin telebistan? Zenbat eta hurbileko in
formazio gehiago jaso, orduan eta hobeto. 

Debagoienean duela lau bat urte gau
zatu zen beste medio batzuen artean 
GOITB izeneko Debagoieneko telebista 
bat , eta, bertako errealizadore naizen al
detik , oso proiektu interesgarria bezain 
erakargarria dela uste dut, bailaran izan 
duen oihartzungatik eta baita harreraga
tik ere. Nik neuk bizipen horiek guztiak 
barrutik bizi izan ditut; hala ere, ederra li
tzateke Debabarrenean, Debagoienean 
bizi izan ditudan bizipen horiek ere berri
ro ikusle gisa bada ere bizi izatea. 

Herri komunikabideak -t artea n tele
bista- bere lekua aldarrikatzen ari dira, 
eta horrelako zerbitzu bat debabarrenda
rren zerbitzura izatea denbora kontua 
baino ez dela erakusten digu; izan ere, 
orain gutxi bailaran euskarazko telebista 
bat garatzeko egitasmoa osatu berri dute 
Debabarreneko zazpi herrietako euskara 
elkarteek, Debegesak eta Mendaroko 
Udalak. 

Hasiera guztiak zailak izan ohi dira, 
eta topikoa izan arren egia ere bada. Hala 
ere, Mendaroko Udalak Mendaro Telebis-
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Pil Pileanek ez du bere gain hartzen aldizkariko esanen 
eta iritzien erantzunkizunik. 
Aldizkari honek erakunde hauen dirulaguntza jasotzen du 
euskara bultzatzeko . 

SORALUZEKO 
UDALA 

EUSKO 
JAURLARITZA 

GIPUZKOAKO FORU 
ALDUNDIA 

taren azpiegitura osoa egitasmoaren esku 
jarri du, euskara elkarteak eta erakunde
ak elkarlanean ari dira, ziur ilusioa sobe
ran dela ... Nork ez du nahi bere herrian 
edo ingurukoetan gertatzen denaren berri 
eduki? Baliteke batzutan gure usterako, 
interes gutxiko gaiak jorratzen direla 
ikustea baina oso posible ere bada, sarri, 
garrantzia handirik ematen ez diegun 
gauza txikienek ere, gure arreta piztea . 
Errepideak, kirol taldeak , udal kontuak, 
lana , etxebizitzak ... Beste askoren artean, 
guregan eragin zuzena izan dezaketen 
gaiez ari gara. Horiek jorratzen ari dira 
besteak beste, Urola TB, Zarautz TB, 
Goierri TB, GOITB bera eta beste hainbat , 
ea bada, Debabarreneko egitasmoa hau 
abian jartzen den eta aurrekoekin bat egi
ten duen, etorkizunean sare indartsuago 
baten partaide izan dadin. 

Orain gutxi, Amatiiio-k esan zuen 
etorkizuneko telebista "kartara" izango 
zela. 

Debabarreneko egitasmoak mahai 
gainean ditu osagaiak; osagai horiek be
har bezala eta era egokian erabiliz, gure 
herri eta bailararen berri emango duen 
euskarazko bailarako telebista bat ikuste
ko aukera izango dugu laster. Euskaldu
na, hurbila , zuzena, gardena eta bailarako 
errealitatearen berri emango duen prime
rako platera. On egin! 

Telegrapak 

Kaixo irakurle. Stop. bai, ehun ale 
egin ditugu. Stop. bada zerbait. Stop. 
kostata eginak izan dira danak. Stop. 
hau bebai!. Stop. baina merezi dau 
ahalegina egitiak. Stop. ez? .Stop. 
deitu eta esan mesedez. Stop. bihar 
dogu noizipehinian... Stop. "ei Pil. 
Stop. maitte zaittug u!" entzutia. 
Stop. ze onak zareten, ez!. Stop. 
bakarrik, maitte zaittugu!. Stop. guk 
Musika Eskolari esaten dotsagu. 
Stop. eta Santa Zezilia eguna poztu 
zeben musikarixei bebai. Stop. eta 
Gaztelupeko Hotsak disketxiari. 
Stop. eta SAPAko langilieri. Stop. eta 
Argentinako plazentziarrei. Stop. eta 
gure iragarlieri. Stop. eta gure bazki
dieri. Stop. eta hain geizki pasatzen 
daben hainbeste emakumeri. Stop . 
eta Euskal Herrian Euskarazi bere 
25. urteurrenian ondo pasatu deixan. 
Stop. eta Itxaropenako jubilatuei. 
Stop. eta gure kolaboratzaileei. Stop. 
eta lagunt zaileei. Stop. eta banatzai
leei. Stop. espetxean urrin daren pre
sueri. Stop. eta batez be ointxe arte
herriko alkate izan dan Alberto 
Suduperi. Stop. besarkada bero bat. 
Stop . eta animorik bihotzekuenak. 
Stop. eta gure eskerrona beti erres
petuz tratatu gaitualako. Stop. eta 
aurrera egiten lagundu doskulako 
bere konfidantza emonaz. Stop. 100. 

Ale hau zuendako danondako doia. 
Stop. Gure poesia oso merkea da, 
herriaren ahotik jasotzen dugu 
debalde eta debalde ematen diogu 
herriaren belarriari. Stop. eutso! 
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Zorion agurrak 

Koldo Crespo 
Azaroaren 24an 
4 urte 

lbon Crespo 
Azaroaren 12an 
2 urte 
Zorionak pottolo!! 
Muxu haundi 
haundi bat. 

Zorionak!! Ondo 
pasa txikitoo!I 
Etxekuen eta batez 
ere lbon txikiaren 
partetik. 

Etxekuen batez ere 
Koldo txikiaren partetik . 

Jon Agirre 
Abenduaren 12an 
25 urte 

Naroa Gil Ayora 
Azaroaren 
urtebete 

Edu Pooombar Zorionak!! 
Besarkada bat eta 
zure egunian ondo 
ondo pasau deizula! 
Etxekuen partetik. 

Zorionak prexioxa!! 
Muxutxo asko!! 
Markel , Aita eta 
Amaren partetik. 

Gutunak 
Gaztañerre azokako erromeria 
dela eta 

Egun dexente egon nintzan Gaztañerre 
azokan zain, honek bazkarixa edukiko gen
duala eta igual parranda eta dantzan egite
ko aukera esan nahi zebalako, (aspaldi 
honetan ez daukat holako gauza asko egite
ko aukera handirik). Oso ondo pasatu 
neban egun osua, kuadrilakuekin aspaldi 
egon barik nenguan parranda egiten eta 
merezi izan zeban. Nere beste nahi bat 
dantza egitia zan, normalian ez jata inpor
ta ze musika daguan, ixa edozein musika
rekin dantza egiteko prest bait nago, baina 
egun hartan eta gainera erromerixia zala 
eta , fandango eta arin arin batzuk dantza 
egingo nebala uste neban. Ba ez!!! Ez 
behintzat erromerixan, ez nintzan hasiera
ra heldu eta ez dakit hasteko trikitixaren 
bat jo zeben ala ez, baina gero bi edo hiru 
lagun juan ginan AMAIUR taldiarengana 
hiru aldiz trikitixa bat jateko eskatzen eta 
EZ ZEBEN JO!!!!!. 

Inguruan antolakuntzako batzuk 
zebizen, eta haietako batek esan zestan 
AMAIUR taldia kontratatu zebela sofiua 
zeukalako. Ba, hau izan zan nere asarria 
haunditzeko bihar neban arrazoia! 
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Abenduaren 3an 
27 urte 
Asko maitte zaittugu 
Pom! 
Pil-pileanekuon 
partetik. 

jaiotakoak 
lrea Rascon Criado 

hildakoak 
Emilio Fernandez 
Martin Lizarralde 
Jan Inarra 

Taldiarekin hitz egin eta ez dakit zelako 
aitzakixak jarri zituzten. Oso ondo pasatu 
neban eguna eta dantza asko egin neban 
oso gustora, baina nere ustez zerbait falta 
izan zan. 

Amaia Argarate 

Sakabanaketaren inguruko 
pasibitatea 

Irailaren 8-an, Asier eta Ifiakiren heriotzen 
III. Urteurrena zela eta, kalera atera ginen, 
dispertsioaren erantzuleak eta 
babesleak(egoera latz honen aurrean hitz 
politak esan eta ezer egiten ez dutenak) 
salatu nahian . PSOE-ka egoitzaren aurrean 
eta PNV-ren aurrean dispertsioak erahil 
dako bi gorputzen siluetak marraztu geni
tuen, egoitzotako jendearen pasibitateak 
eragiten dituen ondorio latzak adierazi 
nahian. 
DISPERTSIOARI UTZI! 

Soraluzeko Elkartasun Kideak 

LEHIAKETAK 
Amodio gutun lehiaketa 
Zabalik dago Jardunen Amodiozko gutu
nen lehiaketan parte hartzeko epea. 
Datorren urtarrilaren 7a izango da lanak 
jasotzeko azken eguna. Bestalde, amo
diozko SMS mezuen lehiaketa ere egon
go da aurten. Urtarrilaren 1 etik 15era 
bitartean bidaltzeko aukera izango dute 
parte hartzaileek. Gutunak Jardun 
Elkartera bidali behar dira Errotalde 
Jauregia z/g helbidera edo kulturajar
dun@topagunea.com posta elektroniko
ra. SMS mezuak 605712469 telefonora 
edo kulturajardun@topagunea.com pos
tara bidali beharko dira. 

IKASTAROAK 
Aleman ikastaroak Alemanian 

Ikasketen Trukerako Zerbitzu 
Alemanak (DAAD), 2005. urtean 
Alemaniako Errepublika Federaleko 
Hizkuntza Institutuetan alemaneko 
ikastaro trinkoak egiteko 15 beka 
eskaintzen ditu. Baldintzak: karrerako 
bigarren kurtsoa amaituta izatea 
(Germaniar Filologiako ikasleak sal
buetsita) , goi-mailako ikaslea izatea, 
gutxienez Goethe Institutuaren 
"Grundstufe I" mailako eta gehienez 
"Mittelstufe I" mailako alemaneko eza
gutzak izatea eta 19 eta 32 urte bitarte
ko adina izatea . www.embajada-ale
mania .net. Epea: abenduak 12 

EKINTZAK 
Irungo Gazteen Zinema eta 
Bideo Topaketak 

Irungo Udalak antolatuta , Irungo 
Gazteen zinema eta bideoen IX. 
Topaketak ospatuko dira abenduak 26 
eta 29 bitartean Irunen. Topaketa 
hauen barruan laburmetraien lehiaketa 
egongo da . Epea: abenduak 17 

BESTELAKOAK 
Etxebizitza salgai Errabal kaleko etxe 

berrietan. Garajea eta ganbara barne
sarbidearekin. 687900114 

Etxekolanak egin eta umeak zaintze
ko pertsona bat behar da. 943751224 



Zer irizten dotsazu? 

Aldizkariz aldizkari, azkenean 100. alea argitaratzera heldu da Soraluzeko Pil-pilean herri 
aldizkaria. Zenbaki esanguratsu honetara heldu garenean soraluzetarrek aldizkariaren ingu
ruan duten eritzi kritikoa zein den jakin nahi izan dugu, indarguniak eta gabeziak zein diran. 

Zer gustatzen jatzu gehixen aldizkarixan eta zer 
gabezia ikusten dozu? 

Jesus Uzin 
48 urte 
Langilia 
Faltan botatzen dot herritik 
kanpo edo inguruan gerta
tzen diran gauzei buru zko 
informaziiiua. Gehixen gus
tatzen jatana da herriko 
informaziiiua eta euskalkixa 
erabiltzea . 

Iohana Lobato 
13 urte 
Ikaslia 
Lehengo gauzia ikusten ditu
dana argazkixak dira. Nere 
uste z gaztiendako gauzak eta 
txistiak falta dira. 

Eustakio Altuna 
71 urte 
Jubilatua 
Udaletxian diruakin etara
tzen badozue aldizkarixa ez 
dot ondo ikusten euskeraz 
bakarrik egitia, ze erderaz 
bakarrik dakixenak ez dau 
ulertzen eta bere zergak 
ordaintzen ditu eta eskubidia 
dauka. 

JAVIER ALONSO ZELAIETA 

HORTZ 
KLINIKA 

ATXURI 1 • l. ESK TELF". 943 75 1 61 3 

Esther Iñurrieta 
43 urte 
Ume zaintzailia 
Aldizkaria gustatzen jata, 
etxian desiatzen egoten gara 
heltzeko. Gehixen gustatzen 
jatana argazkixak izaten 
dira . 

Unai Gisasola 
12 urte 
Ikaslia 
Ondo dago. Gehixen gusta
tzen jatana bertsua da, baina 
egixa esanda ez dot asko ira
kurtzen. 

Nerea Isasti 
30 urte 
Kazetarixa 
Erreportaia da irakurtzen 
dot en lehenengo gauzia. 
Biharrezkua ikusten dot herri
xan Pil pileanen moduko 
aldizkari bat, ze euskararen 
alde egitteko ezinbestekua da. 

Eguneroko 
menua eta 
pintxoak 

Telf. 943 75 13 83 Santa Ana Soraluze 
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3ko Udalbatzarrean utzi behar izan 
zuen Alberto Sudupek Soraluzeko Uda
leko alkatetza, karguan aurreko lege
gintzaldi osoa eta azken honen hasiera
ko bi urteak bete ondoren. 

Albertok 1999ko ekaineko hautes
kundeetan lortu zuen alkatetza. Or-

Joan den azaroaren 24an Soraluze
ko Euskal Herrian Euskeraz-eko ordez
kariek prentsaurrekoa eskeini zuten ki
roldegiko erakusketa gelan. Azken 25 
urteotako balantzea egiterakoan gogo
rarazi zuten oraindik ez direla euskal
dunon hizkunt z eskubideak errespata
tzen eta eginkizun bortan ezin bestekoa 
dela aldeko hit zak utzi eta euskal gizar
te eta institu zioek benetako konpromi
soak hartzea. Herri mailako egoerari 

duan, 966 soraluzetarren bozka jaso 
zuen hautagaitzat aurkeztu zuen EAJko 
zerrendak. 2003Ko hauteskundeetan 
ere gehiengoa lortu zuen EAJ-EA koali
zioarekin, 1.263 bozka jaso ondoren . 
Sudupe alkatetzan izan den 6 urteetan, 
egitasmo ugari jarri dira martxan he
rrian, hirigintzakoak bereziki; Izartu 
egitasmoa, etxebizitza berrien eraikun
tza, Saziako lantegiaren eraisketa, San 
Andres eta Ezoziko auzuneetako aisial
di gunean, ikastetxearen, kiroldegiaren 
zati baten eta ikastolako frontoiaren 
eraberritzea .... Hirigintzan bezala gai
nontzeko alorretan ere aspaldiko lege
gintzaldirik biziena izan da (Bai Euska
rari akordioa, Pil-pileanekin hitzarme
na ... ). Udalak, datozen egunetan "eska
rroneko plaka bat" eskeiniko dio urte 
hauetan egindako lanaren adierazgarri 
tzat gorde dezan. 

dagokionez, Udaleko euskararen orde
nantza betetzea eta Osasun Zentroan 
euskerazko zerbitzua bermatzea izango 
dituzte helburu nagusi. 25 urteak ospa
tzeko ekintza desberdinak antolatu di
tuzte eta datozen urteetarako lan ildo 
desberdinak markatu. Urteurreneko 
ekitaldi nagusia Iruneko Anaitasunan 
ospatuko da abenduaren 18an. Antola
tzaileek autobusa jarrtko dute bertara 
hurbildu nahi dutenentzat. 

HHiko ikastaroen izen 
ematea zabalik 

Urtero moduan HHI-k (Helduen 
Hezkuntza Iraunkorra) helduendako 
eskulan tailerrak antolatu ditu abe
nuaren 9tik 21era bitartean egiteko. 
Izena emateko epea zabalik dago aza
roaren 22tik. Besteak beste ; apainke
tarako elementuak, jaiotza , hiru di
mentsiotako lanak eta gantxilo ikasta
roak eskeintzen dira, astean bi ordu
koak. 

Mediku aldaketa 
anbulategian 

Carlos Pardo, azken urteotan So
raluzeko osasun zentroko mediku izan 
denak Bizkaiko Mendata herrian ja
rraituko du berre lanbidea. Pardoren 
lekua beteko duen medikua abenduan 
iritsiko da. Ordura arte Jabier Marco 
de Juana arituko da gaixoak senda
tzen. 

kutxa 
TXOKO 

KAFETEGIA

gizarte ekintza Kafe ederra hartzeko txokorik onena! 
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PL U B L IZI T AT EA, - Ugaitz Catalan da publizista eta 
herriko merkatariei eskeintza bereziak egiten dizkie. 

KALE KANT ALEAN - Edozein herritar harrapatu eta 
mahai baten inguruan galdekatzen dugu. Prentsa arroxa! 

MAKETAZIOA - Idatzitakoa antolatu eta aldizkarian 
txertatutu behar da, argazkiak eta testua kokatuz. 

B ER T SO A - Kale Kantaleko elkarrizketatuari adarra jo edo 
lausengatzeko bertsolaria jartzen dugu lanean. 

IN PREN T A - Maketa KDan hartu eta inprentara 
agure, barikuan makinatik bero bero atera dadin. 



IN FORMAZIOA BA TU - Aukeratu diren gaiak sakontasunez 
lantzeko informazioa batu behar izaten da herr ian. 

ERRE D AKZ 10 A - Herrian batutako informazio ordenagailuan 
er redaktatu behar da, sakontasunez eta objetibotasunez. 

BANAKETA - Bariku iluntzean edo zapatu goizean 
aldizkaria banatzeko gertu dago banatzaile taldea. 

DISEINU LANA -Azaleko irudi bereziak eta koloretako 
iragarki landuak estiloz diseinatzea ere ez lan erreza. 

1 RAKURLEAK - Herrian 1.700 ale inguru banatzen dira eta 
kanpoko plazentziarrei bidaltzen zaizkie beste 150 inguru. 



Pil-pileaneko erredakzio burua 
Etxebarriko berri-harrapatzaile nekae
zina eta bihotz oneko azeri-kazetaria 
da. Pil-pileaneko erredakzio buru izate
az gainera, betsolari ere bada; aurkezle, 
apostulari, argazkilari, giza -pereJ1l, 
dantzari, katxondo, filarmonika eta 
adar jotzaile, .. mila ofizio eta afizio, 
hankabiko bakar batentzat. Baina eze
ren gainetik euskaltzale da, beti lanera
ko eta inori laguntzeko prest dagoena. 
100. Ale honetan; aldizkariaz, komuni
kabideetaz, euskeraz eta gure herriaz 
galdetu diogu eta gogotsu erantzun ditu 
gure galdera guztiak. Oraingoan berari 
eman diogu bere ohiko botikatik proba 
tu dezan. 

Noiz hasi ziñan Pil-pileanen idaz
ten? 

Akordatzen naiz AEKn Pil-pilean 
sortu zaia eta deialdi zabal bat egin ze
bela, 1996ko urtarrilian kaleratu zan le
henengo alia. Orduan ez neukan AEK
kin inungo harremanik , baina kulturara
ko zaletasuna banekan eta lagun ba
tzuekin batera sartu nintzan, hirugarren 
alerako edo. 

Zertan aldatu da Pil-pilean ordutik 
hona? 

Begi bistan dago. Garatzen juan da, 
batez be inguruko aldizkari batzuengan
dik ikasi dogulako. Hasieran lagun talde 
bat zan eta funtzionarixo asanblearixua 
zaukan. Orduan 4 hilabetian behin eta
ratzen zan eta Plaza Barrixan banatu. 
Pentzau! baina ez zan ale bat be sobra
tzen! 

Maketatzailia jarri zan lehenengo 
diru sari batekin eta gero poloki poliki ni 
juan nitzan kazetari arduria hartzen . 
Gero, hilabetekari bihurtu zan 1999ixan 
eta hamabostekar i 2002xan. Hortxe jo 
genduan goixa, bai maiztasunian eta bai 
funtzionamenduan. Gaur egungo fun
tzionamendua aldizkari estandar baten 
"antzekua" da baina hain txikixa danez 
lagun girokua da. 

Zela bizi izan dittuzu zuk Pil-pilea
neko urtiok? 

Neretako Pil-pilean oin 3-4 urtetik 
nere bizitzako ardatza izan da, ez dot 
beste lanik ezagutu. Aldizkarixarekin ba
tera kulturgintza eta euskalgintza be 
lantzen juan gara eta elkartia haundi
tzen juan dan ehinian buru belarri hone
tara dedikatu naiz Pil-pileanen lan egin 
eta aldizkarixa eta elkartia sendotzen. 
Euskal Filologiako ikasketak be amaittu 
barik dauzkat oindio, lan hau pixkat do-

Ordu asko pasatzen ditu Egoitzek Pil-pileaneko ordenagailu aurrean jarrita. 

"Poliki poliki juan gara 
aldizkarixa hobetzen. Oindio 
falta jaku irakurterrezagua 

egitia, zuzenketak. .. " 

minatu arte zurrunbilo haundi bat izan 
dalako neretzat. Oso lotua da. 17 Urte
kin sartu nitzan eta oin 25 urte dauzkat, 
hainbeste urtetan gauza asko ikasten 
dira. 

Bizitzeko beste irabazten dozu 
ala? 

Horixe galdetzen dosta jente askok, 
gurasuak batez be. Nik beti sinistu izan 
dot lan honek merezi dabela eta lan egin 
ahala baldintzak hobetuko ziraia . Horixe 
da bide bakarra aldizkarixak eta elkar
tiak iraun deixan, oinarrizko lan baldin
tza batzuk jartzia , bestela akabo. Baina 
sarrerak ez dira Udalarenak bakarrik, 
herriko merkatarixak eta bazkidiena da
diru sarrerarik garrantzitsuena . Herriko 
merkatarixak eta komerziuak beti eran
tzun doskue izugarri ondo eta gu be 
saiatzen gara eurei ahalik eta publizida
de onena eskeintzen. Oin hiru urte ingu
ru soldata txiki bat jarri zan . Aurten Uda
larekin hitzarmena sinatu dogu eta diru 
gehitxuago emon dosku egun erdiko 
kontratu bat egin ahal izateko bat aldiz
karirako, neria, beste bat kulturarako, 

Ugaitzena. Baina inprentiak diru asko 
eruaten dau eta ez dogu hilero kobra-
tzen. 

Eta hori kontuan izanda zela dago 
gaur egunian Pil-pilean aldizkarixa? 

Bereiztu leizke alderdi asko. Giza 
baliabide aldetik jente beteranua laga
tzen juan da, gehixenak kanpora juan 
bihar izan dabelako eta beste batzuk 
beste betebihar batzuk dittuelako. Oin 
jente gaztia dago, zortzi bat lagun, eta 
horrek bere alde onak eta txarrak dauz
ka. Onak gehixago. Gaztiak izanda, bo
rondatez lan asko egiten da eta aldizka
ri kritiko eta bixi bat egitten be laguntzen 
dau. Txarrerako da esperientzia falta 
baina hori urtiekin hartzen da. Ekonomi
koki ez gare txapliguak botatzeko mo
duan baina badaukagu egonkortasun 
minimo bat oinarrizko egitura hori man
tendu eta garatzeko. Eta produktu mo
duan poliki-poliki hobetzen juan gara, 
maketa eta eduki aldetik maila on bat 
lortu arte. Oindiok falta jaku aldizkarixa 
irakurterrazagua egittia , zuzenketak ... 

Aldizkarixak herrixan ze harrera 
daukala uste dozu? 

Ona. Ni egixa esan aldizkariko mun
dutxuan bizi naiz eta barrutik ikusita ez 
da erreza harreria zelakua dan neurtzia. 
Baina konturatzen naiz juaten garanian 
edozein tokitara , elkarrizketak egittera, 



publizidadia ... jentia oso ondo portau 
izan da gurekin. Gainera zeozer oker 
etaratzen dogunian kexak egoten dira 
eta hori seinale ona da, horrek adieraz
ten dau jentiak irakurtzen dabela eta 
okerrak be egitten dittugula. Ahalegin
tzen gara jentian intereseko eta hurbile
ko gaixak lantzen, baina egin biharko 
dogu inkesta bat noizbait. 

Eta politika kontuak toreatzen 
zela? 

Ja, ja, ja! Nahikua lan! Gogotik saia
tzen gara kritikuak izaten, herrittarrei 
kontuak ahalik eta argixen erakusten 
eta baitta alperriko polemikak ez pizten 
be. Hasieran benetan estutu izan ginan 
gai honekin. Igual ez estutu izan gintuz
telako ... mundu hori holakotxia da lako 
berez, eta nundik nora doian ikasi arte 
ez da erreza izaten momentu bakoi
tzian aldizkarixan idatzi biharrekua zer 
dan jakitzia. Aldizkari baten ildo edito
riala ondo lantzen da norbera danian 
kapaz ulertzeko eztabaidatzen diran gai 
horrek. Eta hori ikasten da hankia sar
tzen eta kolpiak hartzen baina ikasi egi
tten da autonomiaz jokatzen. Baina 
hori gai guztiekin pasatzen da, espe
rientzia hartzen zoiazen ehinian lan ho
bia egiten dozu eta informazino hobia 
eskeini. Erredakzio batzordian pentsae
ra ezberdinak izatia be oso garrantzi
tsua da. 

Zela lortzen da herrixan hainbes
te informaziiio ezberdin batzia? 

Urtiekin jente eta talde asko ezagu
tzen dozu eta badakizu nun sortzen 
dan barrixa eta zeini galdetu bihar ja
kon. Asko mobidu bihar da baina egixa 
esateko azkenerako automatikoki urte
tzen dotsu eta horixe da txarrena. Urte
tzen dozu kalera eta beti zare kazetari 
txipakin , danian muturra sartu bihar. 
Hori ona da informazinua lortzeko baina 
batzutan itto egitten zara. Oso aberas
garrixa da pertsona moduan, asko ikas
ten dalako gai askotaz baina larregi ja
kitzia be ez da ona izaten beti. Gutxiegi 
jakitzia be ona ez dan moduan. 

Ze erreportai edo berri etara dozu 
gustoren? 

Nik gustoren etara datena Eitzako
txoko Oierren gainianegin genduan 
erreportaia izan da. Haura izan zan 
gehixen ikutu ninduana. Zorionez oin 
orduan baino hobeto dabiz eurak be. 
Ez dakit lortzen dogun baina saiatzen 
gara guregana joten daben daneri ahal 
dogunik eta gehixen laguntzen. Horre
tan saiatzen gara sendo, horixe dalako 
gure lana, herrixaren zerbitzura eta es
kura egotia beti. 

-Euskeraz ez dakixen plazentzia-

Ahoon purua hartuta harrapatu dugu Egoitz aldizkarion . 

"Herrixaren zerbitzura ego
ten saiatzen gara sendo, 

horixe dalako 
gure lana" 

tarrak zer pentsauko ete dau aldizka
rixagaittik? 

Ba esango neuke erdaldun zahar 
gehixenak entenditzen dabela zegaittik 
etaratzen dogun euskeraz , ze gaztiak 
danok dakigu. Sarritan euskaldunak be
rak dira txarrenak. Eta Soraluzen ez 
bada naturala zeozer euskara hutsian 
etaratzia , nun da ba? lnun bez? Ba, 
esaten dan moduan gazteleraren azpi
xan aukera bat emotia nahi baldin baja
ko hain maite dogun gure hizkuntza ho
rri, ezinbestekua da euskeraz bakarrik 
be zeozer etaratzia . Ala alperrik egin zi
ran Ikastolak eta alperrik hainbeste 
izardi bota? Ulertu nahi dabenak ikasi 
egin biharko dau, geuk beste gauza ba
tzuk erderaz ikasi bihar izaten dogun 
moduan. Bestela juan kioskora edo piz
tu telebista edo irratixa .. . eta esan or
duan zein dan elebidun, ondo publikua 
izan arren. Komunikabidiak , batera edo 
bestera egitten dabe normala dan mo
duan. Benetako komunikabide bat bera 
be ez dot ezagutzen informazino berdi
na euskeraz eta erderaz etaratzen da-
bena. 

Etorkizunera begira Debabarre
neko telebista eta ... 

Bai eta euskeraz gainera. Saiatzen 
gara geure zilborretik harutzago begira
tzen . Prentsa idatzixan bailara mailara 
pasatzia da hurrengo saltua, inguruko 

herrixekin batera bailarako gaixak eus
keraz landu ahal izateko. Hori lantzen 
dihardugu baina oin lehentasuna tele
bista eta interneta da. Ointxe daukagu 
eskuartian bailaran euskerazko telebis
ta bat eta interneteko atari bat sortzeko 
aukeria eta ikusiko dogu zer gertatzen 
dan. Guk egitasmorik sendo eta mer
kiena prestatu dogu eta oin erakundien 
borondatiaren esku dago aukera hau 
aprobetxatzia . Zoritxarrez jente asko ez 
da konturatzen komunikabidiak gure 
eguneroko bizimoduan dauken garran
tzixaz . Komunikabidiak gizarte baten 
norabidia aldatzeko gauza dira gaur 
egun : bizi ohitturak , baloriak ... dana. 
Herrittarren eta batez be erakundien 
esku dago adibidez bailarako telebista 
euskara elkartien eta Udalen arteko ko
operatiba batek kudeatzia edo Localia 
edo Prisa moduko multinazional ba
tzuek. 

Pixkat alaitzeko anekdotaren bat 
kontaik. 

Behin pasau jatan elkarrizketa bat 
egitera juan eta hiru bider egin bihar 
izatia. Eta pentzau zelako ganorabakua 
izan bihar dan hori egiteko eta zelako 
pazientzia euki bihar daben elkarrizke
tatuak . 

Eta amaitzeko. Arrate irratiko irra
tsaiuarekin zela? 

Oin bi urtte edo hasi giñan albistegi
xa ematen. Oso esperientzia politta da 
neretako. lrratixan saltatzen zaittue eta 
ala, 1 O minutu daukazuz barrixak kon
tatzeko , inungo zensurarik barik. Ez da
kit zenbat jentek entzuten daben baina 
entzuten dabenak inok baino bixkorra
go jakingo dittu herriko berrixak. 



Argentinako harpideduna 

''Guretako poz 
izugarrixa da'' 

Hamabostero Pil-pileanen 150 ale inguru 
bidaltzen dira postaz kanpora. Munduko 
leku askotara heltzen da aldizkaria eta 
Argentinako plazentziarrei ere iristen zaie. 
54 Urtean Buenos Airesen bizi den Miren 
Loiolarekin (73 urte) berba egin dugu eta 
begira zer erantzun eman dizkigun. 
Bihotzez poztu gaitu kontatu digunak! 

Gustora jasotzen dozu Pil-pilean? 
Guretako izugarrixa da errebistia 

jasotzia . Izugarri gustatzen jaku . Kar
teruak ate azpitik botatzen doskuz kar
tak eta emoten doskun pozagaittik as
kotan zain zain egoten naiz eskilaran 
bertan ia Pil-pilean botako <laben. Ala
bak esaten doste aurpegixan igartzen 
jatala, "hoy reciviste Pil-pilean!" . 

Ulertzen dozue ze ipintzen <laben? 
Euskeraz ulertzeko askotan iraku

rri bihar izaten dogu. Gizonak be bada
ki euskeraz eta bixok ibiltzen gara. Az
kenian gehixena entenditzen dogu. 

Ze atal gustatzen jatzue gehixen? 
Dana. Gehixen fotografixak gusta

tzen jakuz, herrixa eta jentia azaltzen 
dalako. Loiberi be erakusten dotsegu. 
Fotografixeri begira egoten dira eta 
gustatzen jakue euren aittitta amamen 
jaioterriko kontuak ikusi eta entzutia. 
Lehiaketako akatsak topatzen ibiltzen 
gara. Gainera loiba <lanak dake nazio
nalitate bikoitza eta Plazentzian errol
datuta dare . 

Herrimin asko emoten dotsue? 
Beittu, oin urte batzuk hemen en

tzundako kontu bat kontatuko dotsut. 
Bazan hemen mutil bat gurasuak eus
kaldunak zituana eta iruditxo batekin 

Miren Loiola erdian senideen artean. 

"Loiberi be erakusten dotse
gu aldizkarixa eta argazki-
xeri begira egoten dira" 

beti berba egiten zotsen Arantzazuko 
Amabirjinian inguruan. Nagusitu za
nian Euskal Herrira juan zan eta Aran
tzazura bebai amabirjinia ikustera. Eta 
bueltatu zanian hemengo abadiari esan 
zotsan, "nik uste nebana baino askoz 
txikixagua da barren! " eta abadiak 
"hori da euskaldunok daukazuen herri 
mingaittik! ". Handik hilabetera berriz 
elkartu ziranian mutilak esan zotsan, 
"Figese que cada dia que pasa la veo 
mas grande otra vez!". Guri berdina 
pasatzen jaku Pil-pileanekin. 

Argentinako egoeria hobetu da? 
Pixkat hobetu da. Baina pixkat ba

karrik. 

Honuntz bisitan etortzeko planik 
badaukazue? 

Bai. Danak da biz esan eta esan, jua
teko eta juateko. Igual maiatzian edo 
juango gara. Plazentziara juaten gara
nian, lehenengo gauzia egin bihar do
tena da errebistia bisitatzera juan. 

Kazetariaren begietara 

Duela ia zortzi urte kaleratu zen 
lehendabiziko alea, eta ordutik era
bat aldatu zaigu Pilpilean. Hasieran 
hiru hilabetetan behin kaleratzeak 
suposatzen zuen lana gogora ekarri 
ta eta orain hamabostekaria dela 
aintzat hartuta, egun lanean ari di
renen lana aitortzea eta goraipatzea 
nahiko nuke lehenik. 

Eduki aldetik hainbat atal jorra 
tzen dira, herriko gaiak, kultura, 
erreportajeak, elkarrizketak, kirol 
kontuak, eta abar. Ongi deritzot, 
baina beharbada bestelako gaiak 
tarteka sartzea ez legoke gaizki; as
koren oroimenean gordeta dauden 
herriko pasarte edo istorioak be
rreskura daitezke, edota sukalde la
netan trebeak diren herritarren 
errezetak jaso, adibidez. 

Egia da akatsak, bai ortografi
koak bai tipografikoak ere zaindu 
behar direla. Baina, oro har, zuzen 
eta garbi idazten da. Maketazioari 
dagokionez, itxurak hobera egin du 
nabarmen azken urteotan . Hori bai, 
hainbat ataletan albiste laburrak 
edo erreportajeetako sarrerak 
gehiago bereiztea ongi egongo litza
teke . 

Horrez gainera, herritarren esku 
inkesta edo formulario antzeko ba
tzuk jarri daitezke, etxean hausnar
keta egiteko eta, gero, euren ekarpe 
nak jasotzeko. Aldizkaria hobetzen 
lagunduko luke horrek. 

Dena den, urteotan egon den al
daketa begibistakoa da; aldizkari 
txukuna dugu Soraluzen, inguruko 
edozein herri aldizkariren parekoa, 
egunetik egunera lanean gogor ari 
direnei esker. Horregatik, zorionik 
beroenak!!! 

ELENE ALBERDI 
EITBko kazetaria 

ARRANO 
Industrialdea, z/g 
138 Postakutxa 

tf:943 752150 
Faxa: 943752118 

SORALUZE 

Giro euskalduna eta sanua



SAP Ako langileak negoziatzen 

SAPAko langileen ordezkariak Udaleko Batzar Aretoan eskeini zuten prentsaurrekoa. 
Udaleko talde politiko guztietako ordezkariak ere bertan izan ziren. 

Joan zen eguenean , SAPAko langile 
ak ordezkatzen dituen enpresa batzor 
deak prentsaurrekoa eskeini zuen Uda
leko batzar aretoan. Batzordeko ordez
kariek azaldu zutenez, "enpresako zu
zendaritzak mendeku moduan hartu du 
lantegia aldatzeko erabakia , lantegiko 
lurretan etxebizitzen eraikuntzako pelo
tazo bat emateko ezintasunagatik ". Sa
laketa horrekin batera, orainarteko ne
goziazioetan enpresako zuzendaritzak 
erakutsitako jarrera "diktatoriala" ere 
salatu zuten, "hasieran bermaturik zeu-

den Andoainera joateko "autobusa eta 
lanpostu guztien jarraipena ere berma
tu gabe" zeudel ak.o. Prentsaurrekoan 
presio ekimenak iragarri zituzten . 

Aste honetan zuzendaritzarekin ne
goziazio berriak izan dituztela adierazi 
digu langileen batzordeko ordezkariak 
eta "egunean hiru txandatako lan ordu
tegia " egitea adostu dutela. 

Enpresako zuzendaritzak negozioa
zioekin aurrera egin eta urtarriletik au
rrera langilego osoa Andoaingo lantegi
ra aldatzeko asmoa omen du . 
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"Amore amore" 
Karidadeko Bentaren 
disko berria Durangon 

Karidadeko Bentak disko berria 
(bigarrena) aurkeztu du azaroan. 
"Amore, amore" da diskoaren izenbu
rua eta Gaztelupeko Hotsak disketxea
rekin kaleratu dute . Domentx Uzin so
ratuzetar taldekideak ere parte hartu 
diskoan. Domentxek berak azaldu di
gunez , "mundu osoko musiken eragina 
igartzen da diskoan , kabaretaren, ber
tsoaren eta kultura ezberdinen nahas
keta " aurkitu liteke bertan . 

Gaztelupeko Hotsak 
Durangoko azokan 
Karidadeko Bentaren diskoaz gain 

Gaztelupeko Hotsak disketxeak ekoiz
tutako beste 16 lan aurke ztuko ditu 
Durangoko Azokan (abenduaren 
4,5,6,7 eta San). Diskoez gainera, pa
pereko argitalpenak ere aurkeztuko di
tuzte . Pil-pilean Euskara Elkarteare
kin elkarlanean egindako eskaintzare
kin, herrian disko hauetako batzuk 
merkexeago erosteko aukera izango da 
"Gabonetan musika opari" kanpaina
ren barruan. 

MENDIZABAL IÑAKI IÑARRA

OKINDEGIA 

Kalebarren, 1 O 
Telefonoa 943 75 20 91 

Baltegieta, 6 
Telefonoa 943 7513 99 

SORHLUZE 

Kalebarren 29 
Tfnoa 943 75 12 4 
Soraluze 



In sta l az ioak 
Berrikuntzak Kiru 

Muntaiak S.L. 
Blas Elizburu Kortabarria 

Sukalde, enpotratu 
eta tarima tlotanteen instalazioa eta salmenta. 

Amillaga, 5 20750 Bergara 
Tfnoa 943 76 99 85 

Eskuko tfnoa 615 70 27 65 

Kontulan 
Aholkularitza S. L. 

Enpresa aholkularitza 
Jabe Elkarteak 

flseguruak 
Santa Ana, 1 3 - 1 ezk. 20590 Soraluze 
Tlfonoa: 943 75 17 82 Faxa: 943 75 01 8 GIPUZKOA 
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Zigor Alberdi soraluzetarrak 35 mi
nutu 47 segunduko denbora egin zuen 
eta 9. heldu zen 16 korrikalariren artetik 
baina sukar dezima horiek gabe denbora 
hobea egingo zukeen seguruasko. Bejon
deiala! 

Atxa Memoriala ez da egingo 
Azkenean aurtengo Atxa Memoria

la ez da egingo. Azken asteetan ez da 
inongo aldaketarik izan eta Udalak ez 
du antolatzaileen eskakizuna onartu. 
Antolatzaileek memorialaren aurrekon
tua (1.800 euro) 1.200 eurotan handi
tzea eskatu zioten Udalari, memoriala 
antolatzeko gastu berriei aurre egin eta 
finantziazioa ziurtatuta izateko, "anto
latzeko lanak borondatez egiteko gertu 

Ana · 

gare baina dendetan diru eske ezin dogu 
jarraittu. Udalak gutun bitartez jakinar 
zi zoskun ezetza eta ordutik ez dogu 
berbarik egin". 

Udaleko Kirol Batzordeburuak, 
Maite Oregik, Udalak ez duela ekimen 
partikular bat bera ere %10oean lagun
tzen adierazi du, "urte guztian lan egi
ten daben beste talde batzuendako be 
dirua bihar dalako" . 
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EMAITZAK 

Futbola 

-Azaroaren 20an-
SORALUZE O - Zumaiako 1 (Erre.) 
(9. postuan daude 10 punturekin , 
16 taldeko sailkapenean) 

SORALUZE O - llintxa 4 (Juben.) 
(18. postuan daude (azkenak) 
0 punturekin) 

Deskantsua (Kadet.) 
(9.postuan daude (azkenak) 
3 punturekin) 

Esku pilota 

Atxotegi 

Eskuz banaka Kluben Arteko 
Txapelketan Hernanin 
22-08 galdu zuen 

AGENDA 

Esku pilota 

-Azaroaren 27an-
Atxotegik Elgoibarren jokatu du 
Azpeitiaren aurkako semifinala. 

Futbola, 

-Azaroaren 28an-
Soraluze - Eibartarrak (Erreg.) 
Soraluze - Zestoa (Juben.) 
Bergara - Soraluze (kadet.) 

-Abenduaren 5ean-
Amaikak bat - Soraluze (Erreg.) 
Soraluze - Orioko (Juben.) 
Soraluze - Urki (kadet.) 

Mendi Taldea 

-Abenduaren 19an-
lzazpe (967m) mendira. 
(Zumarraga inguruan). 



Gorka Oregi 
"Alokairua oso garesti dago ... erakundietatik laguntzak egon 
bihar lirake!" 

Garrori elkarrizketa egin ostean, argi ikusi dut mahai baten inguruan egin beharreko elkarrizketa dela Kale 
Kantaleanekoa. Zerbait jan eta ardo pixkat edan ostean jendeak lasaiago erantzuten ditu egindako galderak, aurkikuntza 
hau eginda afari pasada egitteko geratu naiz Gorkarekin, hor doa pilpileanen beste esklusiba bat. 

Izena, edadia, lanbidia ... 
Gorka Oregi 24 urte. Lanbidez elek-

trisizta eta ikaslia. 
Ez dittuk pertsona 
bakarrandako gauza larregi? 
Ahal dana egitten da, zeozer nahi 

dabenak. .. 
Laburbilduz, dana eta ezebez! 
Poliki-poliki egingo jittuau. 
Zuek hiru anai izanda, bata 
bestiakin aldatzeko aukeria 
emongo dotsue, ez? 
Oier eta Ion-ek nik baino lenago 

etara juen karneta, ni beren karnetakin 
ibiltzen nintzuan, trankil trankil. 

Zelakua dok Gorka? 
Pertsona alaia, ona, kirolarixa, gau

za desberdinak egittia gustatzen jako 
na . 

Zein kirol? 
Danetik probau bihar dok, ski-a , 

treking-a, pala ... urtetzen dana, barri
xa badok hobe. 

Pil-pilean 100 alera heldu da. 
Zela ikusten dok oinarteko 
ibilbidia? 
Ondo ikusten juat, herrixari bizitta

suna emoten jotsak, hasieratik asko 
aurreratu jok. 

Nora, zeinekin eta zertara? 
Mendira, lagun edo eta neskiakin 

ondo pasatzera . 
Eta zeinekin ez? 
Lagun portat zen ez dakixenekin. 
Amets edo desioren bat? 
Etxe bat erosteko dirua, gaur egu

nian gauzak daren moduan ... alokairua 
oso garesti daok baina balego ... horre
kin konformatu bihar, ez dok larregi 
eskatzia. Erostiakin berriz pentzau be 
ezin leike egin. 

Erakundiak be zeozer egin 

Gorka Oregi 

biharko leukiek? 
Laguntza gehixao emon biharko li

rake . Oin dakanari emoten jotsek eta 
ez dakana, kalera! 

Anekdotaren bat be eukiko 
dok kontatzeko modokua ... 
Behin Frantziako "restop" baten 

Kataluniako lagun batekin, mangera 

Pa scual CHURRUCA s.a. 

Hotzian eta bernan 
jotako tornilluak 

Bertso Begiz 
Mahai baten bueltan, 

afariketan, 
gabeko hamaikakjo dotsez bertan. 

Etxe merkerik ezin topatu, 
restop frantsez batian dutxatu! 

Tipo xalaua! 
ta ez da askoz serixuaua, 

hustu aurretik botila-ardaua! 

Neko 
(Doinua: Juana Bixenta .. ) 

bat kumunetara pasau eta kumuna 
garbittu ostian, bertan dutsau ginane
kua adibidez. 

Hik egitteko ez dok gutxi. 
Besterik bare eskerrikasko 
eta hurrengo afaixa hire 
kontu. 
Hori eginda daok. 

Jose Antonio S.L. 
igel tzeri tza 

Telef. 943750006 eta 943751600 Faxa 943752461 
E-mail: general@pascualchurruca.com 

Gabolatz , 19 - Telefonoa 943 75 11 14 - 943 75 24 49 
20590 SORALUZE (Gipuzkoa) 

Errekal de 21 20590 SORALUZE 
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Argazki zaharra 

1987Ko 
kontzertua 
zine zaharrian 

rgazkixan Ines Mari zuzentzen 
zeban musikari gaztien 
aldia, "Soraluce " -n , elizondoko 

zine zaharrian, eskeinitako kontzertuan. 
Urte batzuk beranduago sortu zan 
Musika Eskola. Goiko ilaran ; Ines Mari, -
, Xuban C., Suar A., Olatz 0., Itziar U., 
Nagore J. , Maria E., Judith L., Ainhitze 
E., -, Aritz 0., Inazio L., Egoitz U., Jon B., 
Ander E. ( + ), Eñaut U.,Aidor A .. Beheko 
ilaran ; David Bouzas, -, Aiora E., Alazne 
F., Nerea B., Oregi, Xabier R., Urko A., 
Julen R., Leire R., Oregi, X. Mikel Cruz 
soinu teknikarixa be ageri da bizkarre z. 

Zuzenketa. Aurreko aleko argazkian, Damian Cacho guardia zibila zela adierazten zuen Udaletik 
jasotako idatziak baina oker zegoen. Juan Cacho zen guardia zibila baina ez zen argazkian ageri. 

Iturri a: Maria Egaña 

Lehiaketa 

Aurreko alian... Kalabaziak 123kilo zeuzkan. 

GILA TABERNA 
Goizeko 6:30-etatik aurrera zabalik 

Gosarixak eta 

Zein da argazkiko 
elkarrizketatua? zein 
elkarrizketatuko zenduke zuk? 

Bi lagunendako 
afari mundial bat 

irabazi zeinke! ! 

DEITTU 
943 75 13 04 ra 

erantzuna ... : 
lehioak bikoiztuta 

eta plazako marra bat kenduta 

. .. eta irabazlea: Ana Mari (Argateburu) 

HNOS. BENITO 
ETXEKO ETA SUKALDEKO ALTZARIAK 

Eskatu presup ue stoa konpromisorik gabe 
pintxo 

goxo goxuak 
Santa Ana, 26 • Tel. y Fax (943) 75 20 47 • 20590 SORALUZE-Pl.ACENCIA (Gipuzkoa) 

Errabal kalea 15, Tfnoa 943 75 18 34 

18 Pil-oilean 100.alea 2.004ko azaroaren 26a 
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