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Barajasko maleta
galdua

SORALUZEKO
UDALA

EUSKO
JAURLARITZA

GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIA

Aldizkari honek erakunde hauen dirulaguntza jaso -
tzen du euskara bultzatzeko.
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4 oporraldi, 4 bidaia.
Europa, Asia eta Amerikan
barrena ibili dira bidaia
hauetako protagonistak. 

Erreportaia

Semaforuak emendauta dare. Stop. urte
mordoxka baten ostian berriz semafororik
bareko herrixa da Plaentxia. Stop. amaittu
dira kanpokuen adarjotziak. Stop. amaittu
dira gorrittik berderako itxaronaldi luziak.
Stop. eta amaittu da askorendako derri-
gor herri erdittik pasatu biharra. Stop.
denbora juango da eta urte batzuk barru
nostalgiaz gogoratuko dogu dana. Stop.
Plaentxia semaforuengatik ezaguna zan
garaixa. Stop. semaforuaren aurrian mal-
diziñoka, gogoetan edo ondokuarekin
berbetan juaten ginan garaixa. Stop.
herrixaren iparraldera sartzeko dan danok
Gila zubittik pasatu bihar genduan garai-
xa. Stop. Plaentxian sartzeko abiadura
moteldu eta geldittu bihar zan garaixa.
Stop. nostalgiaz gogoratuko dogu.Stop.
bariantia jarri aurreko garaixa gogoratzen
dogun moduan. Stop. oporrak be gogora-
tuko dittugu. Stop. badira batzuk urrutiko
herrialdietan ibili diranak. Stop. Musika
Eskolak be gogoratuko dau Istitutuan
eskolak emoten zituan garai luzia. Stop.
Goleko nagusixak be gogoratuko dabe
euren enpresan lan egitten zebena. Stop.
eta zapatuko jaixa be gogoangarrixa izan-
go da. Stop. geure selekziñuaren ofizialta-
sunaren alde. Stop. denbora kontua da.
Stop. selekziñua daukagunian halako jai-
xak nostalgiaz gogoratuko dittugu!. Stop.
oraingoz “selekzio” murritz bat da horre-
tan. Stop. eta gainontzeko “euskal”
danak ondotik begira. Stop. "Euskaldunok
euskaldun izan gara beti, kirola ikur da
edozeinek badaki! Zergatik itzal eman
geu ez garen bati! Nor izan nahi genuke
ez inoren zati!". Stop. Selekzioa aurrera!

Hor dago maleta. Maleta beltz beltza barajasko pista
erdian.
Madrilgo aireportuan milaka bidaiari korrika, presa-
ka alde batetik bestera. Beste milaka berriz denbora

nola pasatu asma ezinda, aspertuta. Gehienak poz pozik beste asko oso haserre.
Eta hemen nago ni, hurrengo hegaldia atzeratuta dagoela eta aireportuko leihotik
hegazkinen joan etorriari begira. Bi minuturo hegazkin bat aireratu eta lurrera -
tzen da. Ehundaka bidaiari, ehundaka maleta.
Baina pista erdian, lurrean jaurtita, bat bakarra, maleta beltza. Zer demontre
egiten du maleta horrek pistaren erdian? Norbaiti faltako zaio. Norbaitek botako
ditu faltan hor kremailera barruan gordeta dauzkanak.
Maleta beltzagandik gertu, aireportuko langileak dabiltza atsedenik gabe bere
betebeharretan. 
Maletaren aldamenetik kotxeak, autobusak, kamioiak eta oinezkoak pasatzen
dira. Iberiakoak, Air Europakoak edo Lufthansakoak, gizon eta emakumezkoak
denak harantz eta honantz, baina inork ez dio jaramonik egiten maletatxo bel -
tzari. Badirudi maleta galdu bat pistaren erditik jasotzea ez dela beraien betebe-
harra. Edo, hauentzat normala ote da maleta bat hor erdian izatea, eta ez dira
konturatzen existitzen denik ere?
Minutuak pasatzen dira, eta maleta beltza bakarti abuztuko eguzkipean. Ondotik
pasa zaizkio pilotuak, autobus gidalariak, azafatak eta garbitzaileak, baina inor
ez da errukitu maleta beltzataz, ezta maleteroak ere.
Ezinezkoa da inor ez konturatzea hor tokiz kanpo maleta bat dagoela. Denak ete-
nik gabe inurriak azukre-ontzian bezala baina maletari jaramonik egin gabe. Ez
al dira konturatzen norbait maleta horren bila ibiliko dela, norbait kezkatuta
izango dela maletaren edukiak galdu dituelako?
Honezkero maleta jabeak beteko zituen gogo txarrez hegazkin konpainiako fun -
tzionarioak emandako formulario urdina eta baita horia ere. Izena, abizena, hel-
bidea eta maletaren deskribapena kasilatxotan idatziko zituen, aurkitzen dutene-
an etxera bidaliko dioten esperantzarekin. Ez dakiena da bere maleta hor jaurtita
dagoela, eta inor ez dabilela bere bila. 
Baliteke maleta beltza inoiz ez itzultzea bere jabearen eskuetara, eta honen
ordain lau sos kobratzea. Edo berehala pertsona egokia iritsi eta handik jasotzea.
Baina maleta beltzaren istorioa ezin dugu jakin nola bukatzen den. Nire maleta
galdua azaldu dela deitu didate eta hura batzera joan behar dut aireportuan bes-
taldera.
Agur maletatxo beltza, eta zorte on!

M
A
ID
ER

  G
A
B
IL
O
N
D
O



Informazio gehiago
900 110 111 doako telefonoan

www.gipuzkoa.net/gazteria

Buletinen harpidetza !!!
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Zorion agurrak

Naiara Kortabarria

Zorionak potxola!! 
Orain bezala alai eta txintxo jarraitu!
Etxeko guztien partez.

lehiaketak

Gomendatzen dizut
Partehartzaile bakoitzak ezagutu duen
leku, herri, hondartza, hiri, museo,
aterpetxe, kanping edo dena delakoa
gomendatu behar du. Ez dauka zertan
testu luzea izan, lekuaren izena, koka-
pena eta gomendatzeko arrazoia jar -
tzea nahikoa da. Gomendioa idatziz-
koa izan daiteke edo argazkia eta testu
laburra. Ondoko helbidera bidali behar
dira irailaren 24ª baino lehen
(Elgoibar): elg.gzerbitzua@terra.es 
EPEA: irailak 24. ZOZKETA: irailak 30.
SARIAK: CD portatila MP3 sarrerarekin,
asteburua 2 pertsonentzat landetxe
batean.

Zumarragako aire zabaleko X.
Pintura Lehiaketa
Zumarragako Udala  16 urtetik gorako-
ak. Lan onena: 400,00 euro eta diplo-
ma.Lanak aire zabalean egin behar
dira, Euskadi Plazan, Zelai-Arizti
Parkean eta Zumarragako Renfeko
lubakian lehiaketaren egunean bertan.
2005-10-09 (09:00etatik 10:00etara).
Telefonoa: 943 729022 

lana

Legelari-plaza 1 Eusko
Legebiltzarrean 
Zuzenbideko lizentziatura, Hizkuntza-
eskakizuna: 4.a derrigortasunik gabe-
koa. Eusko Legebiltzarra 
Tfnoa.: 945 004000

Ande, komunera juan neike? ezta pentzau be!

Soraluzeko Lehen Hezkuntzako Herri Ikastetxeko Eskola Kontseiluko
Ordezkariok ondorengo egoera lotsagarria salatzeko komunikabideetara jo
beharrean aurkitu gara Hezkuntza Sailaren erantzunkizun ezaren aurrean.

Orain dela urte bete gure ikastetxeko erainkuntzaren berrikuntza lanak buka-
tutzat eman ondoren, eta aurreko ikasturte osoan zehar gaizki eginikoak kon-
pontzeko, behin eta berriro, eskatu arren gure ikaslegoak ezin du bigarren
solairuko komunik erabili ura behar duen presiorik ez duelako; honek dakar -
tzan zikinkeri, usain eta higiene arazoekin.

Zer uste du hainbeste "KALITATE" aldarrikatzen duen Hezkuntza Sailak guk
egin dezakegula?

¸ Bost ordu eta erdi eskolan egon behar duten ikasleei komunera joatea debe-
katu?
¸ Fardelekin etxetik etor daitezen behartu?
¸ Irakasle bat liberatu "komunetarako ur baldekaden arduradun" izendatu?

NAHIKOA DA!!!

Ikasturte oso bat egoera honetan egon ondoren norbait LOTSATU, dagokion
ARDURA HARTU eta IRTENBIDEA AURKITZEKO ordua heldu dela uste
dugu.

Oihana Aizpuru Txurrukak, Kontseilu Eskolarrreko  gurasoa, eta Etzozi
Larrañaga Orbeak, Kontseilu Eskolarreko Lehendakaria, Plaentxi L H Iko
Ordezkaritza Organo Gorenaren izenean.

gutuna

Emakume bat garbiketak egin
edo adinekojentea zaintzeko prest
Telf.:943753074/628521626
Pisu bat salgai. 
Telf.: 943 85 29 99
BEskoziarako bidaiaren zenbaki
saritua: 216555 (EHE)

1963an jaiotakoen bazkaria
Irailaren 17an
Txurruka Jatetxean
50 euro Kutxan
943751581

Gabolats kalian Jaixak
Urriaren 15ian
14:30ian
Txurrukan
943751581

Herriko iragarkiak

Miren
Irailaren 6an

Zorionak eta ondo pasau !! 
Etxeko guztien partez.

Billy Yanguas
Irailaren 28an 5 urte

Zorionak eta ondo pasau !! 
Etxeko guztien partez.

Kalebarren,10 
Telefonoa 943 75 20 91

Baltegieta, 6
Telefonoa 943 75 13 99

SORALUZE

MENDIZABAL
OKINDEGIA

ARRANO
tabernia

“ Giro euskalduna eta sanua ” 
ETORRI ETA GOZATU

Telefonoa 75 24 09

Ajenda
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Zer iritzi daukazu
semaforuak kentziaz?

Immaculada Plata
42 urte, langilia
Alde batetik ondo eta beste-
tik gaizki. Ni Ezozi Bidian
bizi naiz eta oin umiak ezin
dabe parkian jolastu, autuak
oso bizkor doiazelako. Ona
da, zain egon biharrik ez
dagualako baina autobusena
jente nagusixandako nahas-
garrixa da.

Juan Jabier
Garmendia
48 urte, garraolarixa
Oindio ez naiz aklaratzen.
Kentzia onerako izan da ze
inok ez zittuan errespetatzen,
zinegotzixak bez. Nunguak
garan esan eta danak semafo-
ruekin akordatzen dira.

Alazne Etxabe
39 urte, langilia
Oso ondo dago. Bikain! Ni
bizi guztian Gila onduan bizi
izan naiz eta beti izan dira
kriston jaleuak han. Oin feno-
meno dago. Autobus geltoki-
xekin oso konforme nago,
leku onian geratu dira.

Urrategi Gantxegi
44 urte, langilia
Egixa esateko ez dakit hobe-
rako edo txarrerako dan.
Santa Ana kalian auto gehi-
xago dabil. Autobus geltoki-
xen aldaketia herri erdixan
bi garanondako kalterako da. 

Iñaki Gamazo
37 urte, ofizinista
Ikusi egin bihar zela geratzen
dan dana baina emoten dau
hpbeto daguala. Autobusen
geltokixendako kokapen nor-
malena hori pentsatzen jata.
Len batzuendako hobeto eta
oin beste batzuendako.

Oporretatik bueltan hainbeste urtean piztuta izan diren semaforoak emen-
datuta topatu ditugu herrian. Horretaz gain, autobusen geltokiak kokagune
berriak dituzte. 

Maikel Castro
23 urte, produkzioko langilia
Gaizki. Plazentziako espiritua
da semaforua. Emoten dau
zubixan trafiko gutxiago
dabilela baina egixa esateko
nik nahixao neban lengo
moduan. Askotan autostop
egin eta Soraluzera esanda
bariantian laga izan nabe.

Zer irizten dotsazu?

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.
Mendata taberna

Kalebarren, 5
Tfnoa 943 75 13 87

Berezitasunak:
Txipiroiak, Barazki 

Menestra, Gixauak...
Asteburuan plater 

konbinatuak
Enkarguak etxerako 

( bazkariak eta afariak )



Soraluze semafororik gabe

Irailaren  2an semaforoak
kendu eta bide berria egokiara-
zi zutenetik  herriguneko ibil-
gailuen trafikoak aldaketa
garrantzitsuak  izan ditu.
Autobusak, Maltzaga-Bergara
norabidean, Gila Zubian eta
ohiko tokietan gelditzen dira.
Bergara-Maltzaga norabidean,
ordea, autobusak Olako zubitik
sartu eta saihesbide berritik
zehar, Mendiolako industrial-
detik irtetzen du. Autobus
geralekuak, Errekaldean,
Estazio kaleko 4. zenbaki pare-
an eta Ezoziko Andre Mariaren
hiribideko 14. zenbakiaren
aurrealdean kokatuta daude.
Sagar-Errekako bidegurutzea
eta Olako zubia bitartean,
norabide bakarra izango du
trafikoak.

Laster norabide bakarra 
Santa Ana kalean
Udaltzaingoan adierazi digutenez,
Olako zubia eta Santa Ana bitarte-

an norabide bakarra izango du tra-
fikoak, Olatik Santa Anarakoa
hain zuzen ere, Beraz, galerazita
egongo da Zubi nagusitik Santa
Ana kalean sartu eta Olearantz jo-
atea. Udaltzaingoan adierazi digu-
tenez, herri barruko trafikoaren
azterketa zehatzak eginak daude
eta gurpilezko trafikoarendako
egokiena Santa Anatik Olearako
zentzua debekatzea omen da. Al-
daketa  datorren hilerako aurrei-
kusten da.

Aparkaleku berriak SAPA
parean
Herrian dagoen aparkaleku
arazoa arintze aldera, Udalak
aparkaleku berriak jarriko ditu
SAPA eta ALBESA aurreetan,
trafiko aldaketarekin karril
bat libre geratu dela aprobe -
txatuz. Horrela, ALBESA pare-
an 25 aparkaleku plaza sortuko
dira, SAPA aurrean 50 bat
(baterian) eta SAPAtik
Mendizabal okindegirako alda-
pan (ilaran) berriz, 25 bat. 

Joan den ostegunean, hilak 15,
ehundaka arraintxo agertu
ziren hilik Plazentziako
ibaian. Azken hilabeteetan,
ohituta geunden tenkak eta
ezkailu taldeak herriko zubi-
peetan ikusten. Ostegun goi-
zean ur azaletara irten zuten,
hilik. Denuntziak egin ziren
eta Ertzantza atestatua egite-
ra etorri zen.  

6 Pil-pilean 117.alea, 2.005eko irailaren 16an

Aurten 29 ume matrikulatu dira
ikastetxean bi urtekoen mailan,
eta 7 gainontzeko mailetan. Zu-
zendaritzatik kezkaturik azaldu
urarekin dituzten arazo batzuk
direla eta. Arazoa aspaldikoa den
arren ez omen da inor konponke-
ta lanekin arduratzen.    

GOL-eko administrazio kontsei-
lutik  jakinarazi digutenez, Sora-
luzeko enpresak  aurrekontratua
dauka sinatuta  ALFA taldeare-
kin. Okerrik ezean, operazioa
azaroan itxiko da eta GOL ALFA
taldean sartuko da. Gaur egun,
ALFA taldea 10 enpresak osat-
zen dute.   

29 haur matrikulatu
dira ikastetxean

Ehundaka arrain 
hilda ibaian                                                                                 

GOL Eibarko ALFA
taldean sartuko da

KEnpresa aholkularitzaJabe Elkarteak
Aseguruak

20590 Soraluze
GIPUZKOA

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

K ont ul an 
A hol ku la ri t z a S . L.
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Urtero moduan San Andresera igoeria egin zan
San Roke Jaixen aurretik. Txapelduna Otzarre-
ta taldeko Urko Eizagirre izan zen. Eguraldi
onak 60 txirrindulari baino gehiago erakarri
zittuan.

Osintxuko Jaixekin batera txirrindulari pila
bat etorri zan herrira. Zein baino zein elegan-
tiago azaldu ziran Gaztetxe aurrian zai zeuken
meriendia jatera! Gora Osintxu!! 

Ofizialki egun bateko jaixa izan da aurten San
Martzialen baina zapatu gabian be izan zan mu-
sika eta kantua ugari. Domekan eguraldi eda-
rrarekin Dantza Taldiaren saiua eta mus txapel-
keta izan ziran. Segi holaxe eta datorren urtian
be animatu! 

Uztaileko Santiago-Santa Ana Jaixetan juan
zan urtietan baino jente gutxiago izan zan aur-
ten. Argazkian, Marraz Galipoteko, Galtzagorri
Txarangako eta arraunlarixekin ageri da. Jai
giro edarra izan zan azkenengo egunian be! 

San Andresera igoeria

Osintxuarrak herrixan

San Martzialgo Jaixak

Santiago-Santa Ana Jaixak
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Pedri Letek aspaldiko ametseta-
ko bat bete du oporraldi hauetan:
8 mila metroko mendi gailurrak
ikustea. Nepal eta Tibeten izan da
horretarako, eta zazpi 8 milako
ikusi ditu azkenean, tartean
Everest  eta Annapurna.
"Anapurnako gailurrak (5 dira)
asko inpresionau ninduen.
Goizeko 4:30etan gain batera igo
ta zain egon giñan eguna argittu
artian. Halako baten, han agertu
ziran danak; bestiala izan zan!" .
Altura horietan ez omen du akli-
matatzeko arazorik izan. "Hartu
dogun alturarik haundixena 5220
metro izan da. Nik  botikarixuak
emondako pastillak eruan nittuan

Plazentziatarrak  
4 oporraldi, 4 bidaia. Europa, Asia eta Amerikan barrena ibili dira
bidaia hauetako protagonistak. Hondartzan batzuk eta mendian beste-
ak; denak pozik.  Datozen urteetarako ideiak eman dizkigute gainera.
Udaleko ordezkariok: zergatik ez gara Karibeko Placenciarekin anai -
tzen eta enbaxadoreak bidali bertara, txandaka?

Pedro Deza eta Izaskun Gantxegi Placencian
izan dira oporretan, Karibeko  Placencian
zehatzago esatearren. "Guatemalara juan
bihar giñan, baina mapetan begira genbizela
ikusi genduan Belizen (gure oporlekutik
gertu, Mexiko onduan) hondartza zoragarri-
xak zerela; haretako bat, polittenetakua,
Placencia  penintsulan". Izen bereko herrix-
kan- 600 dira Karibeko Placenciatarrak-
egun zoragarriak pasa dituzte Pedro eta
Izaskunek. " Turkesa kolorezko ur beruak eta
palmeraz josittako hondartza zurixak dakaz.
Snorkeling eta buzeoa egitteko be leku apro-
posa da; hitz baten esateko,  paradisua da
haura!". Hemengo Plazentziatarren antzera,
hangoak ere festazaleak dira." Egixa esan,
Placencia egunero da jai bat. Kale, etxe,
taberna eta herriko baztar guztietan entzun
eta dantzatu leike `reggae music´, edozein
ordutan. Adin guztiko jentiak mugitzen dau
gorputza erritmo haundiarekin" , Ondo jaten
ere badakite eta "langosta ederra eta oso
merkea" dastatzeko aukera aparta omen

Pedri Lete Himalayan

Pedro Deza Karibean Placenciatar batekin

eta ez dot problemarik euki, baiña han ikusten zan jentia botaka egi -
tten. Hori bai, antxitxiketan hasiez gero, kitto, bueltia emon ezin!" .
Chitwango parke naturalean ere izan zen eta elefanteekin argazkiak
etara ere bai. 

dago. Zalantzarik gabe, bertara joateko gomendioa luzatu
digute Pedro eta Izaskunek: "edozein sasoittan juan leike ,
baina aproposena abendutik Aste Santu bittartian juatia da;
merkiena abuztuan" 

Placencia (Karibean)

Nepal
eta Tibet



Pil-pilean 117.alea, 2.005eko irailaren 16an   9

e
rr
e
p
o
rt
a
ia mundua ezagutzen

Ubane eta bere mutil laguna Europan ibili ziren.
20 egunetan ibilbide honi jarraitzeko denbora
izan zuten: Milan-Venezia-Ljubljana
(Esloveniako hiriburua)-Zagreb (Kroaziako hiri-
burua)-Plitvice (Kroaziako parke natural bat)-
Kroaziako kostaldea-Bosnia Herzegovina
(Sarajevo eta Mostar)-Dubrovnik (Kroazia)-
Postonja (Europako kobazulo handienetakoak)-
Koper (Esloveniako kostaldea)-Lago di Garda
(Italiako laku handi bat)-Milan. Leku guzti
hauen artean Sarajebo da Ubane gehien inpresio-
natu duenetako bat. " Bosnia bastante apurtuta
dago, etxiak tirokatuta... Pentsau, kalkulatzen
dabe oindiok milioi bat mina darela lurperatuta
Bosnia-Herzegovinan. Sarajevon (hiriburuan)
bertan, lorategietan, unibertsitatearen campuse-
an.... dare. Behartsu asko dago, gerran zaurituta-
koak (hankamotzak…). Deigarrixa da, ikusten
dozu zer dan gerraostia, guria moduko gizarte
moderno batean"

Camboyan  ere 3 egun eman zituzten, propio "Angkor" bisitatzera joan-
da. " Angkor (azaleko argazkian) Camboyako tenplo sare bat da, bene-
tan ikusgarrria". 

Tailandian
Tailandia eta Camboyan ibili dira
Fernando eta Enara, Pedro
Galarraga eta Laura emazteare-
kin batera. Abuztuan zehar,
herrialde hauetako eskualde des-
berdinak ezagutu ahal izan dituz-
te, leku batetik bestera mogitzeko
dauden komunikabide egokiei
esker batez ere. Tailandia asko
gustatu zaiela esan digu Enarak.
" Iparraldia batez be, oso mendi -
txua da eta minoriak bizi dira
bertan. Bangok eta kostaldian
turista gehixago dabil,
Holandarrak batez be".
Bangkoken " jendetzak eta turis-
mo sexualak" eman zien atent-
zioa. Kostaldean, berriz, bertako
hondartza zoragarriek.
Tailandiarrak ez omen dira gure
antzerakoak. , "Budistak dira eta
trankil bizi dira, irrifartsu" dio
Enarak "kafe bat eskatu eta ez
dotsue segiduan etaratzen".

<< Jentea hobeto ezagutzen
ikasi dut, lagun bat gutxien
espero duzun lekuan topa

dezakezula >>

Fernan Oregi eta Enara Agirre Tailandian

Ubane Madera Yugoslabian

Balkanetan
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Txalaparta eta 
sendabelarren ikastaroa

Ongizate Saileko 
eskulan ikastaroak 

EPA-ko matrikulazioa 
zabalik da 

Soraluzeko Errabal Kultura
elkarteak, "Debajazz":
Debabarreneko Jazzaldiaren II.

edizioa  antolatu du datorren urrira-
ko. Soraluze, Eibar, Elgoibar, Deba
eta Mutriku izango dira aurten ere
gure ibarreko Jazzaldi ibiltaria har-
tuko duten herriak (zehaztu gabe
daude). Berrikuntza gisa, talde
berrien lehenengo lehiaketa antolatu
dute. Interesatuek  www.com/deba-
jazz/oinarriak helbidean lor ditzakete
lehiaketarako oinarriak. Izen emate-
ko epea hil honetan bukatzen da.  50
taldetik gora hartuko dute parte 1go
lehiaketa honetan; 4 onenak zuzeneko
kontzertuan lehiatuko dira urriaren
8an Elgetako Espaloian.  Irabazleak
1500 euroko dirusaria jasoko du. ,
disko baten argitaratzea eta
Azaroaren 4an Elgetan bertan Bill
Evansen kontzertuaren aurretik jote-
ko aukera  izango du.

Irailaren 22 a arte zabalik izango
da kiroldegiko erakusketa gelan
ONCE-ren argazki lehiaketako
argazki erakusketa. ONCE-k
urtero antolatzen duen argazki
lehiaketan garrantzitsuan 2.
saria lortu zuen Fernando Oregi
Soraluzetarrak, eta horri esker
Kontrargi kolektiboak lehiaketa-
ko argazki sarituak Soraluzera
ekartzea lortu du. Erakusketa
gela 19:00etatik 20:30era dago
zabalik astegunetan eta 12:00eta-
tik 13:30etara zapatuetan. 

Pilpilean kultura elkarteak bi ikas-
taro antolatuko ditu urrirako. Bata
Txalaparta ikasteko izango da eta
bestea sendabelarren erabileran tre-
batzeko.Informazio gehiago Pilpile-
an Kultura Elkartean (telef.
943751304).

Irailaren 20an hasiko dira Ongizate
Sailak antolatutako brikolaje taile-
rrak. Ikastaroan izena eman duten
12 emakumeek etxeko altzariak
konpontzen ikasiko dute datozen 3
hilabeteetan, brikolajearen arteaz
baliatuz. Eskolak Maisuen etxean
emango dira astearte eta ostegune-
tan, 17:30etatik 19:30etara.ONCEren argazki erakusketa

Irailaren 30 a arte zabalik egongo
da Soraluzeko HHI-n matrikula
egiteko aukera. Helduen hezkun -
tza iraunkorra (HHI) eskola ofi-
ziala, dohainekoa eta 18 urtetik
gorakoentzat da. Ikasturte berri-
rako aukera zabala eskeintzen du:
Alfabetizazioa, kultura orokorra,
hizkuntzak, bigarren hezkuntzako
graduatua, 25 urtetik gorakoen -
tzat unibertsitaterako sarbidea,
informatika eta eskulan edo joste-
lan tailerrak. Interesatuek
Baltegieta 18ra jo dezakete edo
943753017 telefonoa jo bestela.
Harrera ordutegia: 10:00etatik
12:00etara goizetan eta 17:00eta-
tik 19:00etara arratsaldeetan.  

Debajazz II. edizioko 
lehiaketa 



Politikoek hasieran oso ongi hartzen gintuzten baina
hitzetatik ekintzetara pasatzeko eskatu ahala, gero eta
tratu hotzagoa eman digute. Ya ez gara hain guapoak!
Alde daudela diote baina gero ez dira hemengo legeak
ematen dituen aukerak ere baliatzen. Federazioan
gauza bera gertatzen da, ados daudela baina legea alda-
tu arte ezin dutela ezer egin diote. Komunikabideetan
berriz, aldekoak, kontrakoak eta epelak daude. 

Eta kirolarien jarrera zein da?
Kirolariek diotena da "zer nahiago genuke guk hemengo
selekzioarekin jokatzea baino!". Askok "hemengoa sortu
arte" Frantzia eta Espainiarekin parte hartzen dute.
Guk ez diogu inori ezer eskatuko, hori norberak erabaki
behar du baina sarri aitzakiak sobera daude. Inor
mugitzen ez bada ez da inoiz ezer aldatuko. Hala ere,
kirolarien artean sare handia dugu eta beti izaten dira
euren atxikimendua emateko prest. Nafarroako selek-
zioaren edo Euskadikoaren artean aukeratu beharra
bezalako eztabaidak antzuak dira.

Ezkor zarete beraz?
Ezkor ez, baina badakigu selekzio bat onartzeak atzetik
herri bat eta kultura bat badela onartzea dakarrela
berarekin. Eta badakigu hori zein zaila den eta zenbat
etsai dituen. Guk ez dugu nahi, urtean behin partidu
bat jokatu eta folklore hutsean gelditu. Horrek sarritan
ezer gehiago ez egiteko balio du. Guk selekzio ofiziala
nahi dugu eta bihar ez bada etzi lortuko dugu herrita-
rrek horixe nahi dute eta.

Ze pauso eman behar lirateke?
Dirua mugitzen den kiroletan zaila da ezer aldatzea
baina pelota, herri kirolak eta mendia bezalako kirole-
tan erreza litzateke Euskal Herri mailako egitura sor -
tzea, geurea. Federazioaren lizentziei dagokienez,
Espainiakoa da dagoen bakarra baina euskal txartela
ere badugu. Hemengo Federazioek horren alde egingo
balute bestelakoa litzateke egoera. Aldarrikapena
zabaltzea da bidea.

Joan zen martitzenean Txiki Falero ESAIT-eko
(Euskal Selekzioaren Aldeko Iritzi Taldea) kide
eta sortzaileak hitzaldia eskeini zuen Kapillan.

Bertan, Euskal Selekzioaren Ofizialtasunaren alda-
rrikapenaren historia, gaur egungo egoeraz eta etor-
kizunaz berba egin zuen.

Noiz sortu zen ESAIT?
Gu orain bederatzi urte batu ginen kirolzale talde
bat. Zinbawek eta Frantziak euren selekzioa duten
moduan guk ere geurea izateko eskubidea dugula
uste dugu. Orain ehun urte bazegoen jendea Euskal
Selekzioak bultzatzen ziharduena. Badago Euskal
Selekzioak Errusiaren kontra jokatutako partidu bat
mende hasierakoa.

Ze ekimen burutzen dituzue urtean zehar? 
Gure lan nagusia kirol alorreko pertsona eta erakun-
deekin behin eta berriz biltzea eta eragitea da.
Horrekin batera ekimen zehatzak ere burutzen ditu-
gu; Selekzioaren Eguna, Tourreko aldarrikapen
erraldoia, Bizkaiko krossa (3.000 korrikalarirekin)
eta mendi martxa egiten da (aurten 200 mendizaletik
gora). Kamisetak ere saltzen ditugu etengabe, gure
diru iturri bakarra izateaz gain (subentziorik ez
dugu) aldarrikapena kaleratzeko oso garrantzitsua
delako. Beteranoen Munduko Txapelketan kamise-
tak eskeini genizkien kirolariei eta berrehun banatu
genituen. Pozgarria da kalean gero eta jende gehiago
selekzioaren aldeko kamisetarekin ikustea.

Ze indar du gizartean aldarrikapen honek?
Aldarrikapena kaleratzen hasi ginenean harrituta
gelditu ginen gizartean izan zuen ohiartzunarekin.
Egin ditugun inkesten eta ikusten dugunaren arabe-
ra, gure sentsazioa da herritarren gehiengo zabala
selekzioaren alde dagoela baina gutxi mugitzen da.
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Txiki
Falero

ESAIT-eko kidea

“Orain ehun urte bazegoen jendea Euskal
Selekzioak bultzatzen ziharduena.” 

<< Euskal  Se lekz ioaren
Of iz ia l tasuna

aldarr ikatzen dugu >>



EMAITZAK

ESKU PILOTAN

JAUREGI Amezketako finalean
Amezketako "Josean Tolosa" txapelketan,

Final laurdenetan,

Jauregi                                                    18 
Etxeberria                                               16

Finalerdietan,

Jauregi                                                   18 
Baez                                                       I 9

ATXOTEGI
Amezketan,

Final laurdenetan,

Atxotegi                                                 18 
Andreu                                                     9

Finalerdietan,

Mitxelena                                               18
Atxotegi                                                   4

LASKURAIN
urte bete geldi egon ostean, lehenengo
partidua jokatu zuen abuztuaren 8an
Caleruegan (Burgosen). 
Garrido-Matute                                     22
Etxaniz- Laskurain                                  17

FUTBOLA
Irailaren 17an 11:30etan Bergaran
Sora-Bergara ( kad.), 
Irailaren 17an 16:00etan Ezozin
Sora-Ikasberri (jub)
Irailaren 24an 16:00etan Ezozin

ESKUPILOTA
Asteburu honetan Jauregik Amezketako

“Joxean Tolosa txapelketako finala.
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Kiroldegian ere hasi da kurtso
berria. Arduradunek ikastaro
desberdinak antolatu dituzte
datozen hiruhilabeteetarako:
jubilatuendako gimnasia, mante-
nimentu soinketa, haurrendako
igeriketa, helduendako igeriketa,
Aquagym eta saltsa ikastaroak
besteak beste. Interesatuek kirol-
degiko bulegoetan jaso dezakete
informazio gehiago, ordutegiei
dagozkienak batez ere.
943752466 telefono zenbakira ere
hotsegin dezakete.  

Zapatu honetan ESAIT-ek
Uztailean antolatutako Mendi
Martxan parte hartu zuten 100
mendizale inguru etorriko dira
herrira.
Egitaraua:
10:00etan Mendi Buelta
(Soraluze-Karakate-
Hirukurutzeta-Soraluze) 
13:00etan hamaiketakoa.
18:00etan harrera eta dutxa
Soraluzen
19:30etan triki-poteoa
20:30etan afaria kiroldegiko
frontoian.

Ezozi Auzoa, 11
20590 Soraluze

Tfnoa 943 75 10 02

Sukaldaritza tradizionalaSukaldaritza tradizionala

Mendi irteera eta afaria
Euskal Selekzioaren alde

Kiroldegiko ikastaro berriak

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.
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Daniel Salazar

Izen abizenak?
Daniel Salazar
Jaioterria?
Eibartar-eibartarra naiz, 20 urtez
Zarautzen bizi izan banaiz be.
Oin berriz bizi naiz Eibarren.  
Adiña?
30 urte
Zenbat neurtzen dozu? 
1´94
Ikasketak?
Zuzenbidia ikasi neban
Donostian, eta gero Estatu maila-
ko idazkari kontu-hartzaile plazia
etara neban. 
Beste herriren baten izan zara idazkari?
Arrigorriagan urte eta erdi egin
dot. Oin behin-behineko nago
lanpostu honetan baina otsailera-
ko espero dot plazia lortzia.   

Zaletasunak?
Kirola gustatzen jata eta triatloia
praktikatzen dot
Zure gustoko liburu bat, musikari

bat eta pelikula bat?
Codigo Da Vinci (azkena irakurri
dotena), U2 eta Seven 
Zer 3 gauza eramango zenuke irla

desertu batera?
Lagunak, telefonua eta emaztea. 
Bapo geratzeko menu bat?
Edozein; jatekua dana gustatzen
jata, gaztaia kenduta. 
Nora joango ziñateke oporretan?

Vietnamera. Ezkon-bidaian hara
juatekuak ginan baina oilaskoa-
ren sukarra tokau zan sasoi hare-
tan eta ez ginan juan. 
Ezagutzen zenduan Plazentzia? Zer

zeukazun entzunda?
Oso gutxi ezagutzen neban, ko -
txiakin pasauta nenguan pare bat
aldiz Txurrukara edo Karakatera
juateko.Eibarren Plazentziatarrak
jatorrak dirala esaten dabe. Ez
dakit egixa dan baiña hola diñue.
Autoa nun aparkatzen duzu?
Nik behintzat ez dot arazorik
eukitzen aparkatzeko. Beti topa -
tzen dot lekua Plaza Zaharrian
edo Frontoian.

Ze giro aurkitu duzu udaletxian?
Girua ona da, eta funtzionamen-
tua be nahiko ona.
Zein da ahal danik eta laburren esan-

da herri bateko idazkari baten lana?
Aholkulari juridikua izatia, osoko
bilkuretan aktak jasotzia eta kon-
tabilidade-aurrrekontuen ardura-
dun izatia.
Pixu haundixa  dauka idazkari baten

lanak Udaletxe bateko jardunean?
93 kilo, jaja! Nere ustez bai, ze
esango dotsut ba? Aholkularitzan
bittartez, politikuak legian
barruan mobidu daittezen lan
egitten dau idazkarixak.

5 urtez idazkari lanetan jardun ostean, Jabi Elorzak  Daniel Salazar gazteari  utzi zion
abuztuan  Udaleko idazkaritzaren ardura, "ardura haundia", idazkari berriak adierazi
digunez. Udaletxera jo dugu eibarko mutil luze honi galderatxo batzuk egin eta bere
lan berriaz galdetu asmoz.

Daniel Salazar
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“ Aholkularitzan bittartez,
politikuak legian barruan
mobidu daittezen lan egit-
ten dau idazkarixak ”

Bertso Begiz
Eibarren jaio eta
Zarautzen hezia,
ta bertan hazia!
Orain hemen lanean
badauka grazia.
Korrika amaitzeko
igeriz hasia,
kotxea aparkatzen 
duzun trebezia,
Eibarren fama dugu
gaizki merezia.

Neko

Doinua: Larunbat gau aldera



Aurreko
alean...

14 Pil-pilean 117.alea, 2.005eko irailaren 16an

Argazki zaharra

Lehiaketa

1957an ateratako argazkixa da.
Lete-Lacuesta familia azaltzen
da bertan; Moisés Lete (+) eta

Edurne Lacuesta.  Umeak(ezkerre-
tik-eskumara)  Sara Lete, Fran Lete,
Pedro Lete eta Txaro Lete agertzen
dira bertan.

Lete-Lacuesta familia

Iturria: Pedri Lete

Zer dago faltan edo zer soberan
argazki honetan?

Bi  lagunendako
afari mun dial bat
irabazi zeinke!!

Deitu
943 75 13 04 ra
edo e-mail bat bidal ezazu:

pilpilean@euskalnet.net

Erantzuna...:
bi farola soberan 

...eta irabazlea:
Mari Karmen Korta
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Elizburu, 3 behea 
9 4 3 7 5 2 5 6 7
20590 Soraluze

Errebal  kalea 2 behea
Tfnoa 943 75 16 46

SAN ANDRES
Iturgintza

Iturgintza, Gasa, eta 
Berogailuak

Sukaldeak eta bainuak



Musika ikastea nahi duzu?
zatoz  MUSIKA ESKOLARA!!

Bateria, gitarra, soinua, klarinetea, saxoa…
Aukeratu zure gustokoa! Oraindik garaiz zaude! 

Informazio gehiago :  686 263 474 (Itziar)

JAIETAKO ZOZKETA
Sariak                                                                          Zenbakiak                            Saltokia
Asteburua Debako Kresala Talasoterapia Etxean      0810                   (Etxabe Harategian)
Asteburua Lasturko Arrasketa Landetxean                 0149                     (Endika Goyogana)
Gaua Bergarako Lamaño Landetxean                        1356                           (Andoni Urizar)
Afaria Txurrukan                                                          2707                (Argoitz Ariznabarreta)
Afaria Armendin                                                           3835                             (Maria Egaña)
Afaria Edurtzan                                                            2804                         (Unai Larreategi)
Afaria Txokon                                                              3601                         (Josune Jauregi)
Afaria Mendatan                                                          3917/2133           (Iratxo Goxodenda)
Urdaiazpikoa (Begoña Urdaitegia)                              2366                       (Ikerne Laskurain)
Txuletak (Jabier Alberdi)                                             3023                           (Oier Txanbua)
4 Untxi (Etxabe)                                                          0939              (Joan Mari Arraindegia)
4 Oilasko (Marimar)                                                     1267                                   (Txakarra)
Txorixoak (Iñarra)                                                        1529                       (Eñaut Unamuno)
2 Arrain (Juan Mari)                                                     0340/1746       (Eneko B. / Xuban C.)
6 Ardo botila (Oitxurri)                                                 1247/1793        (Txakarra / Xuban C.)

Eskerrik beroenak sariak eman dituzuen denda, jatetxe eta landetxeoi eta errifak erosiz
lagundu diguzuen soraluzetar denoi!

Oharra: dagoeneko 8 saridun azaldu dira eta beste sariak irailaren amaierararte
izango dira eskuragai.



Urrian eta azaroan
ehundaka sari
eskuratu ahal izango
dituzue!

Txartelak tabernetan
salgai!

Euskararen alde!Deba bailaran
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