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Aurtengo udan egin dittuan: beruak kiskalgarriak izan 

dira benetan eta hori gutxi balitz horrekin batera izan 
dogun euri f altak gorri gorri utzi dittu herriko zelai eta 
baztar danak. Bati baino gehiagori irudituko jakon (ez 
arrazoi faltaz) Plaentxian biharrian Kastillan gendela.
Zorionez, Jainkuari edo naturari : eskerrak (zergaitxik 
eze, bakoitzak bere sinismenak dauzka ta) irailak edo 
agorrak ekarri dittu betiko moduan berarekin euriak, 
eta urez asetuta berreskuratu dau inguruak bere betiko 
itxura berdea (ederra). 

Guretzako berriz, ointxe hasten dira beruak.
Badakigu hileroko aldizkaria ateratziak ekarriko 
doskula une larri edo beron bat, halata guztiz ziur gare 
Pil Pilean-en laguntzaile eta irakurle zaittuztegunon 
laguntasunak, iraileko euriak zelaiak freskatzen 
dittuan moduan, freskatuko gaittuala unerik 
txarrenetan eta hola gure goguak ixotu, idarrak emonaz 
aurrera jarraitzeko.

Hauxe da iraileko alia eta karga karga egindda dator 
barri eta artikuluekin irakurri eta gozatu deizuezen!
Eskerrikasko!

Eta nola ez, EUSKAL PRESOAK EUSKAL 
HERRIRA lenbailen! ! ! 
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Txakurraren jabia da 
bere arduraduna, 
horregaitik uste dot 
lotuta eman behar 
dirala eta kakak jaso 
behar dirala. Motorren 
arazoa ez dot ondo 
ezagutzen, ez 
naizelako kalean 
bizi,baina kontuz 
ibiltzia ondo pentzatze . 

Txakurrak, gu re 
moduan, aske ibili 
behar dira, baina 
txakur arriskutxuak 
diranak, horrek lotuta 
eraman biharko 
lirak ez. Txakurren 
kaka jasotzia ondo 
ikusten dot. Motorren 
neurria ondo, baina 

Txakurrak lotuta era
matia normala iruditzen 
jata, eta kakak jasotzia 
be, ondo pentsatzen ja
ta. 

Motorrekin , batzuk 
ibiltzen direla tontoke
rixak egiten, baina etxe
tik kalera joateko era
biltzen badozu ez dau
kazu zigorra jaso biha
rrik. 

Etxabeharategia 
Euskal txahalkia Bildotsa

Merkatu plaza, 6- 7 postuak 
Tlfnoa: 943752375 

Txakurrak lotuta 
eramateko neurna 
ondo pentsatzen jata, 
eta bestalde kakak 
jasotzia ere 
derrigorrezkoa 
iruditzen jata. 

Motorrena ere ondo 
ikusten dot, hola 
lasaiau ibiliko gara. 

Ez jata ondo iruditzen 
beti lotuta eramatia. Ka
ka jasotzia ez jata ondo 
pentsatzen, ze umeek 
kaka egiten dabenian, 
amak ez dabe jasotzen. 

Motorrena ez jata on
do pentsatzen, motorrak 
zaratia egiten badau 
ezin dozu ezer egin. 

Txakurrendako toki 
batzu egokitu beharko 
dira bertan aske egote
ko. Gainera, denentza
ko berdin, handi eta txi
kientzako. Kakak jaso
tzea ondo iruditzen zait. 
Nik motorra daukat eta 

ibiltzeko direla uste dut. 
Erosten duzun unetik 
zurea da eta nahi duzu
na egin dezakezu. 

Kalebarren, l 0 -Tlf: 943752091 
Baltegieta6 6 -Tlf: 943751399 
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ZU ZARA NAGUSIA 

Zergaitik 
Zu urruti zaude? 
Ni zuregandik gertu nago, 
Baina zu nere aurpegia zara. 
Nere bihotza azra, 
Nere aurpegia zarelako. 
Bihotza ta aurpegia, 
Gorria ta txuria 
Txuri-gorria 
Athletik, atlhetik, 
Zu zara nagusia, 
Zu zara nagusia, 
Zu zara ... 

Gabriel Galan. 
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"Oporrak",denon gustu
ko hitza.Batzuk,Soraluzen 
gelditu dira oporretan, in
guruko bazterrak ezagutzen 
hemengo mendi eta hon
dartzekin gozatuz,edota jai-
rik-jai ibili dira atsedenik 
hartu gabe. Beste batzuk 
kanpora joan dira: Bre
tainia, Alpeak, Ekuador ... 
Guk, txoko honetara, azke
nengo herri horietan · egon. 
diren plaentxiatarrak ekarri 
ditugu. Ea ba, opor-osteko 
depresioaldia arintzen zai
gun, oporretarako 10 hila
bete besterik ez dira gel
ditzen eta. 

1. Non egon zarete? Zenbat 
egunez eta zergatik joan zarete 
hara? 
Ekuadorren 28 egunez egon gara 
eta hiru urtetan egon gara hara 
joateko gogoarekin. Herri txikia 
denez denbora gutxitan ikus 
dezakezu dena. 
2.Zenbat lagun joan zarete? 
Lau. 
3. Txertorik edo zerbait berezia 
eraman duzue? 
Malariarena, sukar horiarena eta 

paludismoarena hartu ditugu. 
Batzuk txertoak ziren eta beste 
batzuk pirulak. Arropa, denetik 
eraman dugu ,kosta aldean bero 
egiten duelako, mendi aldean hotz 
eta oihanean beste klima bat 
dagoelako. 
4. Garestia ala merkea da bidaia? 
Bidaia garestia da baina han egotea 
merkea da guretako. Adibidez 
tortilla, mermelada, mantekilla eta 
kola- kaoa gosaltzen genuen 150 
pztagatik. 
5. Anekdotarik. 
Ia ito egin ginen. Plata irlara 
gindoazela baleak ikusiaz txalupa 
batean ,5 metroko olatuek harrapatu 
gintuzten eta txalupako timoia 
apurtu zen, motore bat izorratu zen, 

ez genuen txalekorik eta irratia 
izorratuta zegoen. Ura sartzen zen 
txalupan eta norbait uretara jausi 
balitz, agur ... Azkenean irlara 
bueltatu ginen eta joaten ordu erdi 
bat egin bagenuen ba bueltan ordu 
t' erdi. 
Azkenean oso ondo portatu ziren 
gurekin ,irla horretan ezin zelako 
lo egin baina guri laga egin 
ziguten. 
6.Horrelako bidaia bat egin 
behar duenarentzat aholkuren 
bat. 
Joateko, baina ezer hartzeke , gero 
han erreza da lo egiteko lekua 
bilatzea. Jendea oso ona da, 
zoragarria da. Bertako jendeak 
daukan filosofia sinestezina da. 
Oihaneko jendeak uste du Natura 
gure ama dela eta gu garela han 
Naturaren seme-alabak. 
7.Jendea ondo bizi da han? 
Gutxi daukanak oso gutxi dauka 
eta asko daukanak asko. Gero , 
dirua mugitzen den tokietan , 
hoteletan ... polizia asko zegoen 
kaputxa jantzita. 
Kostaldea oso lagata dago Mitch 
hurakana pasa denetik eta 
Gobernuak ez die dirurik ematen 
eta beraiek egin behar dute dena. 



1. .Non egon zarete? Zenbat 
egunez eta zergatik joan zarete 
hara? 
Alpeeetan 12 egunez eta hara joan 
gara Plaentxian ez geratzeagatik. 
2. Janaria hemendik eraman 
duzue? 
Bai, dena poteetan. 
3.Hemendik hara nola joan 

zarete? 
Autoan 12 ordutan heltzen zara 
4.Zenbat metroko mendiak egin 
dituzue? 
Ez dugu bat ere egin,hara heldu 
ginen eta giroa nahiko txarra 
zegoen. Beno egin,egin genituen bi 
baina eguraldi txarrarekin. 
5. Anekdotaren bat 

Gero behin, lapurreta egin ziguten 
eta ez dut ulertzen nola, ze autoak 
bata bestearen ondoan ipini 
genituen eta gu denok (Sevillako 
batzuekin) elkarrekin autoaren 
alboan ginen eta hala eta guztiz 
ere,lapurreta egin ziguten: dirua , 
kamarak, . Gero esan ziguten 
lapurretak gertatu zirela lapurrek 
lokartzeko esprai bat botatzen 
zutelako ,eta horrelakoren bat 
gertatuko zitzaigun. 
6. Horrelako bidaia bat egin 
behar duenarentzat aholkuren 
bat. 
Gurekin ez etortzeko. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

1.Non egon zarete? Zenbat 
egunez eta zergatik joan zarete 
hara? 
Bretainian 15 egun. Bidaia 
inprobisatua izan da, hasieran ez 
genuelako oporrik eta enteratu 
ginenean Bretainara joatea erabaki 
genuen gertu dagoen leku bat 
zelako, polita eta bizikletaz 
ibilitzeko ona. 
2. Zenbat lagun joan zarete? 
Bi. 
3.Esan duzu bizikletaz joan 
zaretela, hemendik joan zarete 
bizikletaz? 
Ez, Baneseraino autoz joan 
ginen, han autoa laga eta 
Bretainari bizikletaz buelta eman 
eta gero berriz autora. 
4. Gutxi gora behera zenbat 
ordu egiten zenituzten 
bizikletaz? 
Egunean lau edo bost ordu. 
Eguraldi txarra egin zigun eta ia 
egunero euria egiten zuen. 
5. Non egiten zenuten lo? 

Kanpinetan. Aldean eramaten 
genituen kanpinak, janaria eta 
arropa. 
6. Zergatik erabaki duzue 
bizikletaz egitea bidaia? 
Beste bidaia batzuk bizikletaz egin 

ditugu eta lekuak,jendea ... hobeto 
ikusten eta ezagutzen dituzu. 
7. Gehien eta gutxien gustatu 
zaizuna 
Gehien paisaia berdea eta gari 
asko zegoen eta gutxien euna . 
8. Anekdotarik. 

Bizikletan nindoan eta aldapa 
batean txakur bat irten zitzaidan 
eta nik jetsi beharrean jarraitu 
egin nuen igotzen baina ezin 
nuen plato txikia neukalako eta 
ia haginka egin zidan. 
9.Horrelako bidaia bat egin 
behar duenarentzat aholkuren 
bat. 
Pixkat preparatzen bazara urtean 
zehar hobeto baina jendea 
animatzen dut lekuak hobeto 
ikusten dituzulako. 



SAN MARTZIAL JAIAK BERTAN 
BEHERA UTZI ZIREN 
Aurtengo San Martzial jaiak ospatu 

gabe gelditu ziren. Irailaren 3 eta 4-an 
egiteko ziren ekitaldi guztiak bertan 
bera utzi ziren, etxeko pertxona oso 
maitatu baten heriotza zela eta. 
Doluminak bihotz-bihotzez Pil 
Pileanen partetik. 

SUTEAK IRIARTE-GAIN 
INGURUAN 

Badakigu denok aurtengoa bezalako 
uda bero eta lehorretan zer nolako 
arriskua izaten den suteak gertatzeko 
eta zein zailak egiten diren gero hauek 
itzaltzea. Urtero izaten dira uda 
partean nahigabe eragindako sute 
txikiak eta horixe gertatu da aurten 
Iriarte-Gain inguruko zelaietan bi 
aldiz gainera. Zorionez bi suteak piztu 
eta segituan itzali zituzten 
suhiltzaileak inolako kalterik eragin 

ARRATOIEN AURKAKO 
POZOIN BANAKETA 

Urtero bezala aurten ere Irailaren 
hasieran arratoien kontrako pozoina 
ipini eta banatu da. Erreka eta ibai 
inguruetan zabaldu dira batipat jaboi 
itxurako koadrotxo urdinak,arratoiak 
gehienbat leku horietan ibiltzen direla 
jakinda. Amelingo txistularia jubilatu 
ezpalitz ! ! 

Sagar Errekako tunelaren ikuspegi bat. 

AUTOPISTA EGITEKO LANAK 
SAGAR ERREKAN 

Aldeko eta kontrako 
eritziekin, baina hala ere 
dagoeneko hasi dira 
beste leku batzutan 
bezala, Sagar Erreka ere, 
Eibar-Gasteiz autopista 
egiteko lanak. Uda au
rretik tunela egiteko 
lanak hasi zituztenetik 
etengabe ari dira eska
badora eta beste zula-

tzeko gailu batzuk , 
mendia zulatzen eta 
kamioiak lurrak era
maten. Oraindik lanak 
hasi besterik egin ez 
badira ere, ikusgarria da 
bere tamaina gaitik 
tunelaren sarrera-irteera 
izango denak hartu duen 
itxura. 

RAFAEL VARELA DEBABARREANKOLEHENDAKARIA

Joan den.irailaren 1-ean Debabarrena 
Eskualdeko Mankomunitatearen egoitzan 
egindako bileran, hamalau botutatik 
bederatziren baiezkoa jasota, Soraluzeko 
alkateordea den Rafael Varela Plaentxiatarrari 

eman zitzaion lehendakari kargua. Mankomunitateko 
lehendakari berriak izango duen lehen betebeharra, urriaren 
18-tik aurrera zakarrak batzeko sistema berria dela eta ezarri 
behar diren 180 kontenedoreak ezartzea izango da. 

ETXEBARRl
Bara  kargadore automatikoak
Tuerka roskatzaileak

Ranuratzaileak

Makina bereziak

ETXEHUN, S.A.L. 

Estaz ioa 7, Posta Kutxatila 62 
Telefonoa (94.1) 75 18 91 
Faxa 75 18 91 
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1999-ko irailaren 17-an udaletxeak honako bi 
bando hauek kaleratu ditu: 

Bandoa: 

1.- Motorren erabilera ezegokiak sortu ohi 
dituen arazoengatik (kalean dabiltzan gainerako 
herritarrek bizi duten arriskua, zirkulazio zaratatsuak 
gauez batez ere, sorrarazitako eragozpenak, etab.) 
jasotako kexak direla eta, alkatetzak erabaki du 
Legeak zehaztutako neurri guztiak ezartzea, 50000 
pezetako isunak jarriz kasu larrietan, aipatutako 
portaera antisozialak baztertzeko asmoz eta, aldi 
berean honako bando hau zorroztasunez betearaz 
dezatela agintzea Udaltzainei. 

Bandoa: 

2.-Toki publikoetan segurtasuna bermatzeko 
asmoz, alkatetza honek 

hurrengo bandoa kaleratzea erabaki du: 

1. Txakur jabe guztiek, euren txakurra 
kalean darabiltenean (tren 

bidean barne) , txakurra uhalari lotuta 
eraman beharko dute 

nahitaez. 
2. Osasun arrazoiak kontuan hartuta, 
txakurrak kalean kaka egingo 

balu, txakur jabeak kaka jaso beharko 
du derrigorrez. 
3. Aurreko puntuetan agindutakoa beteko 
ez balu, txakur jabea zi-

gortua izango da indarrean dagoen 
araudiaren arabera. 

Erabaki hauen aurrean , "kale inkesta" atalean 
herritar batzuen iritziak jaso ditugu. 

PLAZA BERRIKO LANAK 
Udalatxe ondoko aldapako bidea 

zabaltzeko asmoarekin, irailean hasi berri 
dira Plaza Berriko barandaua lekuz 

aldatzeko lanak. Barandaua barruraxeago 
eramanda, bidea zabalduz egunero sortzen 

diren arazoei konponbidea aurkitu nahi 
zaie. Lehenengoa eta azkena izango al da 
bestela Plaza Berriari "Plaza Txikia" esan 

beharko diogu eta. 

SAN ANDRESKO FRONTOIA 
San Andresen ere uda honetan hasi dira 
frontoia egiteko lanak. Ingurua lautzeko 
bolatokia eta kioskoa zeuden menditxoa 

kendu eta hormak egin dituzte bi aldeetan. 
Soberan zeuden lurrak kamioiek eraman 

dituzte eta lau lau geratu da bidearen 
mailara. Ia ba bixkor bixkor eta txukun 

txukun eitxen daben frontoi 
berrixa ! ! ! 

ATXOLIN TABERNA 

Bataioak , jaunartzeak 
ERA GUZTIETAKO OSPAKIZUNAK 

Ezozia auzoa 11 Tfnoa 75 10 0

elizburu kalea Tlfnoa 943752131

SORALUZE 



XXXXX edo "punto de 
cruz" delakoa, askorentzat 
ezaguna da telebistaz 
iragartzen dutelako; beste 
askok ikusita edukiko duzue 
"punto de cruz "-ez eginiko 
mantelen bat edo antzekorik. 
Baina, eta koadrorik? Gutxik, 
ziur oso gutxik daukatela 
horren berri. Ba begira, ez 
dago oso urrutira joan 
beharrik. Plaentxin bertan 
badago ezohiko artelan hauek 
egiten duenik. Eta askok uste 
baino errezagoa omen da, 
gainera: 

Noiz eta nola hasi zinen 
honetan? 
Behin Donostian mota 
honetako koadroak zeuzkan 
erakusleiho baten aurrean 
begira geratu nintzen. Nire 
amonaren urtebetetzea hurbil 
zegoen eta horrelako koadro 
bat opari ona litzatekela iruditu 
zitzaidan. Ez pentsa, hasieran 
ez nuen nire burua horrelako 
zerbait egiteko gai ikusten, 
baina saiatu beharra zegoen eta 
begira.. . Ordutik ( orain urte 
t'_erdi) beste hiru egin ditut. 

JATETXEA

TXURRUKA

SAN IGNACIO AUZOA - TEL. 7 S 1 5 81 - SORALUZE 

Baina ordurako ondo jakingo 
zenuen punto de cruzean, ez? 

Ba ez. Eskolan ikasi nuen punto 
de cruz egiten eta ordutik berriro 
ere egin barik nengoen. 

Eta ez zizun beldurrik eman? 

Hasieran ez zuen uste egingo 
nuenik, baina hau bizikletan 
ibiltzea bezala da: behin ikasita, 
listo, betirako! Praktika apur bat 
eta berehala hartu nuen 
erreztasuna. 

Zenbat denbora ematen duzu 
lanean? 

Aitonaren koadroak 245 ordu 
ditu; hilabete eman nuen 
berarekin. 

Zer behar da lanerako? 

Edonon saltzen den tela berezi 
bat eta noski, hariak. Hori bai, 
koadroak egiteko, derrigorrezkoa 
Donostian dagoen denda batera 
joan eta han, ordenadore bitartez, 
eginbeharreko marrazkia behar 
bezala ateratzen dute, lanerako 



Bere aitonaren argazkitik atertako koadroa. 

prest. Honek, aldiz, badu alde txar Hala ere, orain badut enkargu bat interesa 
bat: salneurria . Azkenean, bata eta zein beste eta ea jendea animatzen zenioke. 

duenari zer esango 

bestea erosten , ez da merke den! 
irtetzen kontua, ez. 

Orduan, gero saltzeko orduan ... 
Gaztafierreko 
hartuko duzu? 

azokan parte 

Gustatuko litzaidake bai. Hala ere, 

Dudarik barik animatzeko. Ni ere, 
jakin barik hasi nintzen eta begira 
orain. Pazientzia , astia eta bista 
ona, horixe besterik ez da behar. 

Egia esan , mota honetako ez dago nire esku eta oraindik Beraz, animo! 
koadroak (artelan gehienak goizegi da ezer esateko, baina ni 
bezala), gutxiengo batentzat dira, pozik joango nintzateke. Egia esan 
luxuzko artikuluak baitira azken badaezpada ere, banabil zertxobait 
finean. Pentsa, materialeaz gain, bereziki azokarako egiten. 
koadro batek hilabeteko lana 
badu ... ba hori. Horrelako zerbait egiteko 

IRATXO egunkariak
goizean

goiz

LAKUESTA OPTIKA

GOXOTEGIA 

Etxaburueta, 4 Tlfnoa: 943751320/ 1464 

OPTIKO-OPTOMETRISTAK
IKUSMEN ARAZOEN FROGAK ETA ARGIBIDEAK 

ARGAZKIAK ERREBELATZEN DITUGU ] 

SANTA ANA 22 
TEL: 943753059 

20590 SORALUZE 
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Eibartarra Plaenlxian 
Badira hamaika urte Isabel 

Aranberri bizi izatera Soraluzera 
etorri zela. Beti Eibartar eta Pla
entxiarren artean lehia berezia 
egon denez eibartar honengana 
jo dugu hobeto ezagutzeko eta So
raluzeri buruz duen iritziajaso
tzeko. 

- Zer dauka Plaentxiak Eiha
rrek ez daukanik? 

Ibaia bistan. 

-Aldaketa handia al dago bate
tik bestera? Non hobeto? 

Soraluze herri txikia da segi
duan ezagutzen zaituzte. Nik, eto
rri nintzenean, ez nuen inor eza
gutzen ,baina herritarrek ni bere
hala ezagutu ninduten 

Ni hemen ondo bizi naiz lasai
tasunez, baina Eiharren aukera 
gehiago dago edozer gauza egite
ko, zinea ... 

"Plaentxi he-
rri subrealis-
ta iruditzen 

• zait'' 

-Eibartarrak eta Plaentxiata
rrok oso desberdinak ote gara? 

Ez, nahiko antzerakoak 
gara,igoal plaentxiarrak berezia-

goak, hau herri txikia denez zer
bait arraroa edo berezia gertatzen 
baldin bada berehala denok dugu 
denon berri eta Eiharren ez da ho
ri gertatzen edo ez hemen beste 
behintzat 

-Gaur egun Arzabalaga base
rrian bizi zara bertara bizi iza
tera etorri zinenean zerbait be
rezia topatu omen zenuten. · 

Bai, badirudi bertan 12 familia 
bizi izan zirela. Gu etorri ginenean 
etxean fregadera pila bat zegoen 
eta den dena gelaz josita zegoen, 
baita borda eta sotoa ere. 

-Eibar bi hitzetan ... 

Herri liberala 

-Soraluze bi hitzetan ... 

Herri subrealista 

-Hemen gertatu zaizun bitxike
riaren bat 

Behin farra bat botatzen nengo
ela, goizeko laurak inguruan, hor 

non agertzen den Plaentxiako 
emakume bat kamisoia jantzita, 
etxeko zapatillekin eta kixkurre
kin gizona etxera eramatera.Esze
na subrealista ezta? Horrelakoak 
Plaentxian bakarrik gertatzen di
ra .. 

ISILEAN

Burrukatzen jarraitu behar dugu 
Hiru desio. 

Berdintasuna, osasuna eta loteri 
tokatzea. 
Mania bat. 

Momentu honetan erretzea, erre
tzeari laga diot eta. 
Inoiz egingo ez zenukeenn zer

bait 
Puenting edo horrelako kirol 

Liburu bat izango bazina ze 
izenburu izango zenuke. 

Bihotz onekoa. 
Zer daramazu beti zurekin 
Semea pentsamenduan 
Gozatzeko bi une 
Siesta eta oporrak 

Pil Pilean. 
Aurrera jarraitu behar du 
Gogokoo duzun hitz bat 

Hondartza 
Zer botere magiko izatea gusta
tuko litzaizuke? 
Inmortalidadea emateko boterea 
Amets bat. 

Gizartean berdintasuna lortzea 



Ikasturte berria hasten dugu, 
baita kurtso berria ere. 

Pil-Pilean aldizkarikoek 
egindako eskaintzari uko ezin 
egin, alderantziz gustokoa iruditu 
zaigunez lanean hasi gara. 

Bai Plaentxi HI.ka 6.Mailako 
ikasleok ikastetxeko kazetari 
bihurtuko gara, orrialde honetan 
azalduko dizkizuegu gure artean 
sortzen diren berriak, bitxikeriak, 
bertsoak, ipuinak. ... 

BERRIAK 

Aurtengo kurtsoan Estazio kaleko 
ikastetxeko, lehen hezkuntzako 
guztiok jolasorduak elkarrekin 
ditugu, goizeko 1 letatik 
11.30etaraino. 

Irailean arratsaldez jai dugunez 
goiza luzatzen zaigu eta jolas 
garaia ere gehitu . Lehen aste biak 
pasa ondoren aipatu behar dugu 
ez dela istilu handirik sortu, ondo 
moldatu garela elkarrekin. 

ELKAR EZAGUTZEKO 
IRTEERAK 

Ikasurte berri hau ere ondo hasi 
dugu. Lehen egunean goizeko 
1 0etan sartu ondoren tokatzen 
zitzaizkigun gelak ezagutu, lekua 
hartu, gela apaindu, irakasle · 
berriak ezagutu eta gure oporren 
berri azaldu ondoren jolasaldia eta 
etxera joan ginen . 

Bigarren egunean A ZE 
SORPRESA! Hurrengo egunean 
irteera bat egingo genuela. 

Ziklo desberdinetako haur guztiok 
leku desberdinetara irtenaldiak 
egingo genituen: 

+Lehen Hezkuntzako 1. 
Ziklokoek San Martzialera 

+Lehen Hezkuntzako 2. 
Ziklokoek Etzozira 

+Lehen Hezkuntzako 3. 
Ziklokoek Osintxura 

Irteeran oso ondo pasatu 
genuen, elkar hobeto ezagutu 
genuen jolas mota ugari eginez. 
Guk 6. Mailakook, esku pelotan, 
futbolean, soka saltoan, 
harrapaketan, potian-potian, 
okan .... aritu ginen. 

Hilero gure berri izango duzue 
Pil-Pilean-eko GAZTEXOEN 
TXOKO honetan, espero dugu 
zuen gustokoa izango dela eta 
hurrengo arte. 

ARRANO TABERNA
SORALUZE 

MARTXA eta BORROKA

00 



Kirola euskaraz programa 
Irabazleak behar ditugu! 

EUSKARAZ 
DENOK 
IRABAZTEN 
DUGU 

Deba arroko Udaletako Euskara eta Kirol zerbitzuak 



EUSKAL PASTELA
Osagaiak: 

+ 500g irin 
+ Gatza 
+ 2 arraultza 
+ 4 goilarakada esne 
+ 4-5 goilarakada olio 
+ 320g azukrea 
+ Perfume edo zaporeren bat 
+ "Krema pastelera" egiteko ohizko osagaiak 
+ Nahi izan ezkero fruituren bat. 

Nola egin: 

Lehenengo, pasta bat prestatu behar da, honetarako 500g irin, gatz apur bat, bi arrau1tza, 4 goilarakada 
esne, 4 edo 5 goilarakada olio eta 320g azukre erabiliko dira, txokolate, ron, likore, bainila edo limoi 
apur bat bota ahal zaiolarik nahi den zaporea emateko. Guztia ondo nahastuko da pasta harin bat egin 
arte eta rodiloa pasatuko zaio leuntzeko. 

Pasta hau (zati bat, pastelaren beheko partea), molde batean egokituko da, moldearen hiru laurden 
beteaz, eta gainontzeko pasta zatiaz estaliko dugu gure pastela. 40 minutuz labean poliki-poliki egin 
beharra dago. Pastel hau "krema pastelera"-rekin bakarri k edo fruituekin (keixekin) betetzen da, 20 
minutuz su motelean. Gero hozten utziko da. Gainean jartzen zaion pastari ohizkoa den marrazkia edo 
forma eman dakioke, edo norberak nahi duena.

On egin

Irakurle guztientzat: 
Nahi duen guztiak idatzi diezaguke Pil-Pileanera bere errezeta edo sukderako truku nahiz gauza 
bereziak guztiei azaltzeko.Eskerrik asko eta animo. 

TLFNOA:943752440 SORALUZE 

IÑAKI IÑARRA
HARATEGI ETA URDATEGIA 

Kalebarren z/g 943751212 49
SORALUZE



OR 
Zer esan ? dena esentzia lantzen. Horrela da. Neure barrua mintzen laburtasuna gogoan 

eukitxa, saiatu beharko, 
gaixotasunak, ezbeharrak 
eta tristurak onartzen. 
Bizitzan eragm doten 
zama hobeto eramaten 
delako, eta esperientziak 
irakasten didalako; gero 
ta arinago ibili ,orduan 
eta gustorago 

esanda dagoenean ,ez 
pentsa gehiegi ,ein. Eta 
zer egm, zentzua galdu 
denean? Itxoin. Begira 
lagun , bizitza hontan ez 
dago sekretu haundirik; 
barrualdera begiratzen 
dotenian saiatzen naiz, 
funtsezko oinarritik 
hasita, denbora eta 
gunearen 
eta izan 
bakanera 

artean naizen 
naizen gizaki 

heltzen eta 

,argi daukat bidean erein badut doten esentzia ez 
dezakedala hazia. Mundu da zauritzen, baina anima 
hontan gizaki asko gaude baztertzen dot eta baita 
baina jakintsuen eta oinarririk baliozkoena. 
jainkoaren bereizketa Bizitzako legeak; 
heriotzean datza. itxurari garrantzi 
Heriotza natural ikusita haundirik ez emotea, 
erabateko bihurketa ondasunak giza 
litzake eta zalantzarik aurrerakuntzarako 
gabe jakintasunez ikuspuntutik begiratzea 
bizitzeko kontzientzia eta eta ez aldrebes 
bizitzako ekintzetan m a t e r i a 1 i s m o a n 
adostasuna beharrezkoa oinarritzea. Bizitzaren 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AEK Eguna
Urriak 24 Saran

PASCUAL CHURRUCA S.A. 
Tornilleria estanpada 

Errekalde 21 
telef. 943751600 eta 943751604 
Faxa 943 752461 20590 SORALUZE 

lndustroaldea 
telf: 943752350/1985 
telefax: 943 7 51 702 

Arandela pulituen fabrika 
Standart Tipoa, Din eta Zeta 
Arauak, eredu edo planoen 
araberako Estanpazio lanak. 

42 postakutxa

20590 Soraluze



KONTSULTAPARTIKULARRA

Oier Oregi 
gure mediku partikularra 

Pilpilean herri aldiz- Pilpileanek bizitzari Hortaz ondoriozta ge
kariak atal honen aur- irekitzen dion leihoa nezake gure osasuna eta 
kezpena egin nahi dela, honen orekaren inguruan ditugunena era 
dizue. Osasunari dago- galerak sorturiko itzalak batean gure esku da
kion atal berri hau, sarri, argitzen saiatuko dena. goela, eta hau esatean 
etxean gaixorenbat Leiho honek agian kalterako nahiz onerako 
dagoenean nahiz guk lagunduko digu esan nahi dut. Adi-
geuk ondoeza dugunean ondoezen zenbait bidetzat ORGANU ETA 
izaten dugun inpotentzia misterio argitzen, baina ODOL EMAILEEK 
eta ezjakintasunari aurre ohartu beharra dago Z A L B A T Z E N 
egiteko sortua da. Hau norbera dela bere DITUZTEN BIZI 
egin ahal izateko zuen osasunaren erantzule KOPURUA DUGU . 
kezka, galderen berri bakarra eta besteek ezin Guri ez zaigu ezer 
jakitea gustatuko dezaketela ezer egin kostatzen organu emaile 
litzaiguke, ahal izanez norberak egiten ez badu. egitea eta gure heriotza 
gero erantzuna emateko . gertatzen denean guk 

Bizitza milaka izaki ezertarako behar ez 
Lehenengotik garbi utzi bizidunen arteko oreka ditugun gorputz puska 
nahi luke,atal honen gisa ikusi genezake eta hoiek lagun urkoaren 
ardura hartu duen oreka hori hausten barne oreka errekupera 
honek, ni ez naizela denean agertzen da dezakete . 
inolako profesionala. Ni gaixotasuna. Milaka 
giza zientzietako ikasle izaki bizidunez Pilpilean aldizkaritik 
soil bat baino ez naizela o s a t u t a k o mezu hau luzatu nahi 
eta nik emandako infor- gizagorputzean nahiz, nizueke: 
mazioa ez dela pro- gizakiok osatzen dugun 
fesional batena izango, komunitatearen oreka 
ez eta gaietan aditua den ezak ondoriotzat 
batena ere. Nik gizabanako bakarraren 
emandako informazioa nahiz askoren gaixoa 
ikasle batek dituen ekar dezake. 
baliabide eta ahalegin 
osoz emana izango da. 
Esan genezake atal hau 

arane
Kiroldegia 

ESPEZIALITATEA

Atxuri,9 SORALUZE Tlf: 943751571 ◄ d Tel: 943752466 



Mende hasieran ateratako argazkia dela dakigu bakarrik. (Norbaitek ezagutu eta nortzuk 
izan daitezkeen baleki, eskertuko genioke jakinaraziko baligu.) 

Argazki Zaharren atal honetan, guztiok daukazue parte hartzeko aukera. Beraz etxean aspaldikoa den 
argazkiren bat baldin badaukazu, ez utzi gordeta, mesedez animatu eta ekarri bildurrik gabe, aldizkarian 
atera dezagun. 

Badakizue non gauden, Maisuen Etxea beheko solairuan erdian edo bestela nahiago baduzue 27Posta 
kutxatilan utzi ditzakezue. Eta noski badakizue Pil Pileanekook nortzuk garen. Eskerrik asko! ! 

Karlos Kapandegi txamarria izaten ziran. 
zalakua, jaietan, gabera Karlos Kapandegiri 
orduko sarri azaltzen zan gertau jakonik azkarriena 
albo-kargiakin gorputzari izan zan, behin 
eutsi eziñik; gafierakoan kantsontzilluak galdu 
gizon ona zan zituala . Herriko ta 
baifia ... Haretxek bai tabernetako komun 
izaten zituala benetako guztiak harakatu zituan 
astelehenak. Gaiñera, heuren bilia, baiña 
txapela galtzen ez- eiñalak-eiñ ezin izan 
ebanian, jersia edo zituan billau . Etsi zanian, 

Fandango eta arin arin 
ikastaroa polikiroldegian 

Bi talde: 6tik 14ra

Adina 14tik gorakoak

Deitu 943-75-21-30 tlfonora 
Deitu

Txanbolini aitzen emon 
zetsan pregoia joteko; 
bere inizial edo 
ezaugarriak bazituala ta 
bihar bada azaltzia 
suertau leikiala ta. 

Txanbolin hasi zan 
kalez-kale, tanborra joaz 
holan hots eiten: 

- Jaun-andreak: Bart 
herri hontan 

kantsontzilluak galdu 
dira; ezaugarritzat K.K. 
daroie!( Juan San 
Martinen ZIRIKADAK 
liburutik hartua) 

Hau bakarrik balitz 
kantzontzilluak K.K. -kin 
markauta dabillena! 



URRIAK 29 an 
BERTSO AFARI MUNDIALA 

TXURRUKAN 
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