


Tfnoa. 943752100 
Telex 38665GOL-E 20590 SORALUZE

Bizikleta gustatzen bazaizu ! 

BICIPRECISION IGARTUA 
Espaini a eta Portugalerako inportatzaile eta banatzaile bakarra 

Iñigo Igartua 

500 m 2 , ALMAZEN eta DENDA BERRIA

BIZIKLETAK : 
KARRETERAKUAK, MTB , UMEENTZAT, ESTATIKOAK, TRIAL, TANDEM eta 

ZI KLO-KROSSerakoak. 

Era guztietako ERROPAK, OINETAKO edo ZAPATILAK 

Era guztietako KONPONKETA eta ARREGLOAK 

BIZIKLETAK GARBITU eta ENGRASE ZERBITZUA 

Zubieta kale a 5-7 
Tfnoa. 943 - 76 11 21 / Faxa 76 06 75 
Mobila 989 76 1121 

posta kutxa 9 
20570 BERGARA 



Argitaratzailea: Pil pilean kultur elkartea. Frontoia 5b. 
Zuzendaria: Egoitz Unamuno(1). Zuzendari ordeak: Inaki 
Alberdi(2) eta Eduardo Pombar(3).Erredakzio kontseilua:Inaki 
Alberdi, Gurutze Ariznabarreta(4), Maite Etxeberrta(5), Eduardo 
Pombar eta Egoitz Unamuno. Erredaktoreak: Amaia Agirre(6), Aitz
iber Gantxegi(7), Jose Ramon Gomez/8), Elene Alberdi(9}, Pedro 
Deza(J0) , Ubane Madera(Ez dago), Bittor Trebiñio(11), Oier 
Oregi(l2}, GorkaPrieto(1 3), Aitor Madrid(14), Mikel Gartzia(l 6) eta 
Xuban Katalan (Ez dago).Maketazioa: Sabin Mendizabal(l 5). 
Publizitatea: Iñaki Alberdi eta Elene Alberdi. (943151304 tel.) 
Banaketa:· Pil Pilean. Tirada 1700 ale. Inprimategia: Gertu Koop. 

Pil Pileanek ez du bere gain hartzen aldizkarian esanen eta iritzien 
erantzunk:izunik. 

Gotz on Agirrezaba l 

ORDUTEGIA 
astelehenetik zapatura 

10:00 1.3:00 
eta 1 6:00-20:00

. 

Alfonbrok eta moketak fabrikatik zuzenean 
• Hondortzarako 

Ehunak 
• 
• 
• 
• 

agirrezabal 

Ami/laga • BERGARA ondoan 



ZERLAN IKUSTEN DOZU ELIZARENKONPONKETAK
ORDAINTZEKO HERRITARROI LAGUNTZA ESKATZEA 

GORKA PRIETO 
22 URTE IKASLEA 

Ez dot gaizki ikusten, 
ze beste elkarte batzuk be 
eskatzen dabe. Azken fi-
nian, nahi dabenak emo
ten dau eta ez dabenak 
nahi ez dau emoten. Bue
no, gero beste aldetik, Eli
ziak badauzka beste diru 
sarrera batzu gainontzeko 
elkartiak ez daukenak, 
baina eskatzia ondo ikus
ten dot. 

Alde batetik ikusten dot 
elizataixak balio historikua 
daukala, bestalde Eliza be
ra, erabiltzen dutenen kon
tura izan beharko litzakela. 
Nere ustez laguntzeko bes
te aukera irekixau bat falta 
da. Hilero kopuru bat emon 
biharrian behin emon eta 
listo.Azkenekoz, Eliza ire
kixaua izan biharko zan ez 
bakarrik mezatarako, herri
kuak erabiltzeko bebai. 

izanda ondo dauala, nahi 
dabenak ordaindu eta ez da
benak nahi ez. Herrixanda
ko danez, herrixak ein 
biharko dau esfortzu bat 
hori aurrera eramateko, bai
na boluntarixua izanda, era
bili bihar dabenak, joari 
bihar diranak ordaindu eta 
kitto ,. Eskatzia libre da eta 
ez emotia bebai, orduan 
nahi dabenak emon daixala. 

ARMENDIA
JATETXEA

Bataioak , jaunartzeak 
ERA GUZTIETAKO OSPAKIZUNAK 

Oso oso ondo pentsa
tzenjata. Hementxe jaixu
ak gara, hemen bataiauta-kuak,

 ezkondu dana be 
hementxe ezkonduta eta 
gero datozenendako be 
bentajia galanta izango da, 
horregaitxik oso ondo 
pentsatzen jata eta zenbat 
eta diru gehixau batu ho
be. 

Eskatzia ondo iruditzen 
jata, baina hobe beste modu 
batian.Eskatu daben mo
dua ez jata ondo pentsa
tzen; batetik kopuru kon
kretu bat emon bihar dalako 
eta lanen iraupen osorako 
konpromisua daukazu eta 
gainera zure kontua emon 
bihar dozu. Eliziak kontu 
bat jarri biharko zeban eta 
jendiak nahi dabena emon 
dezan. 

26 URTE ZIENTZIAPO-
LITIKOETAN LIZEN

TZIATUA 

HERACLIA MAIZTEGI
80 URTE ETXEKOANDREA

ATXOLIN TABERNA 

SORALUZE 



UME BABES EMATE: 
LAGUNTZEKO ERA POLIT BAT 

Gabonak, turroia, txanpana, poza, . 
dira jai hauen protagonistak baina Hi
rugarren munduan edota Hego eta Er
tameriketan tristura, gosea etabar dira 
gabonetako protagonistak batez ere. 
Badakigu nola bizi den hango jendea, 

segunduro ume bat gosez hiltzen dela, 

herri askotan ur edanezina dutela eta 
orain dela urte bat Mitch hurakanarekin 
gertatu zena eta guk ahal dugun neurrian 
lagundu behar dugula hango pobrezia 
arintzeko. 

hauei laguntzeko, EKINTZAZ LAGUN
DU (AYUDA ENACCION) ko bolon
dres taldekoak esaterako. Nola lagun
tzen duten eta bere funtzionamendua no
lakoa den jakingo duzue orain. 

Zorionez, mundu honetan badago jende 
asko bere bizitza ematen duena guzti 

Ekintzaz Lagundu GKE eta horrek hango biztanle guz
(ONG) independiete bat da. tientzat dakar onura. 
1980tik milaka eta milaka Esan dugu, hasieran, 
umeen, familien egoera hobe- egunero 84 pztarekin ume bat 
tzeko dihardu lanean. Helburu babes dezakegula baina ez 
hau lortzeko babes emateko d i z u e gu 
kanpainataz baliatzen dira. kontatu 
Baina zer da ume bati babes no 1 a 
ematea? 

1. 2500 pztarekin hilero ume 
bati babes eman diezaiokegu, 
hau da, egunean 84 pezetare
kin. 
2. Ume bati babes ematen 
diogunean ume hori guretzat 
ez da berriz zenbaki bat 
gehiagi izango, guk argazkiz 
eta eskutitzez bidez ezagutzen 
dugun ume bat izango da. 
3. Borondatezko lotura bat du
gu ume horrekin. Legalki ez 
dago umea eta gure artean 
ezer. Argi geratu behar da ba
bes ematea ez dela adopzio 
bat. 
4. Gu k urtero umearen bi es
kutitz jasoko ditugu eta guk 
berari, berriz, idatzi diezaioke
gu nahi digun guztietan. 

gastatzen duen GKE honek 
diru guzti hori. 

duzitzeko gai izatea da eta po
brezia desagertaraztea. 

Proiektu honen puntu 
bat Hezkuntza da. Ume eta 
gazteei zuzuenduta dago. 
Umeentzat Ekintzaz Lagunduk 
eskolei ikasteko materiala 
ematen diete eta gurasoei be
re umeak eskolara eramatea
ren importantziaz kontzien
tziaten dute. Gazteentzat, be-

rriz, zur
gintza 

elektrizitatea eta baliogarriak 
diren hainbat gauzetaz kur
tsoak ematen diete. Hau da, FP 

potablea. Ekintzaz Lagundu 
lan egiten du % 100 a ur ona 
edukitzeko eta osasunari buruz 
hainbat ekintzak egiten dute. 

Baina proiektuaren puntu ga
rrantsitzuena produkzioa da. 
Honekin lortzen dutena es
kualde batean produktu asko 
edukitzea da. Horretarako fon-
do bat sortu dute produkzio 
agropekuaria finantziatzeko. 
Finka batean erakusten diete 
nekazariei nola lortu dezakete 
beti patatak egon diren lurre
tan beste janari motak atera 
ahal dutela. 

Esan behar da Ekintzaz La
gundus i urtero auditoria bat 
egiten zaiola dirua helburu 
horretan gastatzen dela ziurta
tzeko. Orain badakizue zer 
egin dezake egunean 87 peze
takin. Lagundu nahi baduzu 
telefono honetara deitu:902 
402 404. 

5. Guk hilero ordaintzen du
gun dirua ez da guk babestu 
dugun umearentzat, gure umea 
bizi den herriarentzat baizik. 
Herri horretan Ekintzaz Lagun
du proiektu bat egiten ari da 

Ekintzaz Lagundus herri edo 
eskualdeetara proiektu bat 
burutzera joaten da. Proiektu 
honek puntu asko ditu eta bere 
eginkizuna hango jendea bere 
garapena eta janaria pro-

antzerako bat. Eduardo Pombar 

LAKUESTA OPTIKA
OPTIKO-OPTOMETRISTAK 

IKUSMEN ARAZOEN FROGAK ETA ARGIBIDEAK 

ARGAZKIAK ERREBELATZEN DITUGU ] 

SANTA ANA 22 
TEL: 943 753059 

20590 SORALUZE 
(GIPUZKOA) 

Beste puntu bat osasuna da. 
Hango leku hoberetan 1500 
biztanleko mediku bakarra du
te eta %20 ak bakarrik dute ur 

GOXOTEGIA 

Etxaburueta, 4 Tlfnoa: 943751320 464 



EZOZI LARRANAGA: Udaleko euskera batzordeko burua 

"Gure helburua euskeraren normalizazioa da" GIZAFLASH!
Hil honetako alean Udaleko Euskerll 

Saileko burua den Ezozi Larrañaga
rengana jo dugu. Euskararen Aholku 
Batzordearen sorrera prozesuaren 
berri eman diezagun.

Udaleko Euskera Saileko buru zara, 
badago aldaketarik? 

Aurtengo legealdian lortu duguna Ba
tzorde eta aurrekontu propioa izan da, 
orain arte euskarari buruzko gaiak Kul
tura Saileko azpibatzordekoak ziren. 

Eta Batzorde honetan zerbait berririk 
badago? 

Bai, Euskararen Aholku Batzordea 
udaletik sortu dugula. Batzorde honetan 
udalak elkarlanerako foro bat proposatu 
zuen euskalgintzaren inguruan zebil
tzan hainbat agenterekin. 

Zein da horren helburua? 
Erakunde ezberdinen ahaleginak eta 

asmoak bateratzea, koordinatzea eta de
non artean hainbat lan aurrera eramatea. 
Hau herri iniziatiba eta publikoa bategi
tea izango litzateke. Udaleko eta gi zar
te erakundeetako ordezkariak biltzen 
dira bertan eta horrek elkarlanerako eta 
ulermenerako elkargune bihurtzen du 
erakundea. 
Aholku Batzordearen zereginak zein

tzuk dira? 
Euskararen Normalizazioa euskararen 

erabileraren normalizazioa da, hori ez 
da egun batetik bestera lortzen, horrek 
prozesu bat eskatzen du, helburu batzuk 
finkatu behar dira, giza zein diru bitar
teko batzuk jarri eta epeak zehaztu eta 
horretarako ezinbestekoa da plangintza. 

Eta horixe izango da Aholku Batzor
dearen zeregina: Soraluzeri begira Eus
kara Biziberritzeko Plan Estrategikoa 
diseinatzea, hau Udalari proposatzea, 
bere exekuzioaz arduratzea eta betetze 
mailaren jarraipena egitea. 

Plangintza hau zenbat denborakoa 

da? • 
Lau urterako plangintza markoa defini- : 

tu da, 2000.etik 2003.era. Aholku Ba- : 
tzordearen Plan Estrategikoak bi errefe- : 
rentzia nagusi ditu. Bata Eusko Jaurlari
tzak onartu behar duen Euskera Bizibe
rritzeko Plana da. Bestea, Euskararen Gi
zarte Erakundeen Kontseilua lantzen da
bilena. 

Planak helburu orokor bat, hiru helburu 
espezifiko eta 32 helburu zehatz ditu. 
Helburu zehatzak arloz arlo - irakaskun- • 
tza, familia, helduen euskalduntze-alfa-

E.P.A.-KO TAILLERRAK 
MARTXAN 

Abenduaren 9-an hasi eta 21-era 
bitartean, taillarren lehen lau hilebe
teko ikastaroak egin dira. Bertan, 
"bolilloak", lanak, margolan tridi
mentsionalak eta abar, izan dira ikas
gai nagusiak .. 

DROGOMENPEKOTASUNA
REN PREBENTZIORAKO 

HITZALDIAK 
Soraluzeko Keixeta Gurasoek 

Elkarteak antolatutako Drogomen
pekotasunaren Prebentziorako Sen
tsibilizazio Egitarauaren barruan, bi 

"Euskararen era
bileraren normaliza

zioa ez da egun 
batetik bestera 

lortzen, horrek proze
su bat eskatzen du" 

• hitzaldi eskeini ziren Baltegietako 
askotariko erabilera gelan. 

• 

betatzea, administrazioa , aisia, kirola, 
merkataritza, kultugintza ... - datoz eta 
hauetako bakotzerako hizkuntza neurri LUIS CASARESEN HILARRIA 
eta ekintza konkretuak proposatzen dira.. APURTU ZUTEN 

Plana bat da eta bakarra. Aholku Ba- Pasa den hilean, azaroan, ezezagun 
tzordeko kide diren erakunde ezberdinen batzuek zeletako hilerrian sartu eta 
asmo eta ahaleginak plan bakarrean bil- : Luis Casares zenaren hilarria apurtu 
tzen dira. Horrek Hizkuntza normalkun- : zuten. 
tza bideari bateratasuna ematen dio eta : 
bitartekoen optimizazioa dakar. : 

Nola zabalduko da Plana? : 
Plan estrategikoa alderdi politiko eta : 

gizarte sektore ezberdinei aurkeztuko : 
zaie, beraien ekarpenak egin ahal izan di- : 
tzaten . : 

• • 
Aitor Madrid : 

Maite Etxeberria : 
• • • • • 

JATETXEA
TXURRUKA

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



A-1 AUTOPISTARI BURUZKO ERAKUSKETA 
Azaroan eta abenduaren lehen egunetan zabalik egon zen erakusketan, A-1 

Eibar-Gasteiz autopistaren inguruko informazioa biltzen zuten maketa eta bi
deoak izan ziren ikusgai. Bertan autopistak izango duen ibi Ibidea ikusi ahal 
izan zen. 

ESKEAN ZIHARDUEN GIZON 
BATEK KALTEAK ERAGIN 

ZITUEN 

Erakusketa Kiroldegiko gela batean egon zen ikusgai. 

Hil hontan, etxez etxe eskean 
zebilen gizon batek, itxuraz jaso zuen 
diruarekin konforme ez eta atarietan 
bereak eginda joan omen zen. Atari 
baten itzalgailu ("estintora") hustu 
omen zuen eta beste baten esegita 
zegoen margolan bat apurtu. Hain bo
rondate gutxikoak ete gara ba? 

ARRATE AZKONARI 
OMENALDIA KIROL 

GIPUZKOARRAREN GALAN 

Abenduaren l 7an ostiralez Arrate 
Azkona plaentxiar atleta gazteak, 
beste kirolari garrantzitsu eta ospe
tsu askorekin batera, omenaldi bat 
jaso zuen Donostiako Kursal jaure
gian ospatu zen Kirol Gipuzkoarra
ren Galaren barruan. Omenaldi ho
rretan Arrate Etorkizuneko Kirolari 
izendatu zuten. Eibarko atletismo 
taldeko partaide den atleta gazte 
hau, batez ere luzeera jauziari eta 
alturakoari dagozkion probetan be
re nagusitasuna agertzen hasita da
go. Hil honen hasieran esaterako, 
Arratek, ordurarteko bere errekorra 
hautsiko zuen 1,68 metroko maila 
gainditzea lortuz alturako jauzian. 
Hontaz gainera Arrate espainiako 
atletismo selekzioak hil honen 26 
eta 30 ean Alfar del Pin en egingo 
den kontzentraziora gonbidatu du. 
Zorionak! 

BATERA PLATAFORMA SORTU DA HERRIAN 
Euskal Herri osoan egiten ari diren bezala Soraluzen ere Batera Platafoma sortu dute. 

Bertan E.P.E.H., P.N.V., E.H, E.A., Gestora, L.A.B.,Pil Pilean, E.H.E.,Eguzki, Jarrai , 
Senideak etab. dira partaide. Sortu berri den plataforma honen helburua, Euskal Presoen 
Euskal Herriratzea , zigorraren fl k beteta dituzten presoen kaleratzea eta osasun egoera 
larrian dauden presoen kaleratzea dira hain zuzen ere . Aldarrikapen hauek egiteko Baterak 
kontzentrazioak egin eta egingo ditu. 

KAFETEGIA
Iturgintza, gas eta kalefakzio instalazioa

Kai e ederra hartzeko txokorik onena! SantaAna 20 Tlfnoa 943751241

Soraluze



TXOLARTE AISIALDI TALDEAREN BISITA 
Joan den azaroaren 13 ko larunbatean Txolarte Eibarko 

Taldeak bisitatu gintuen. Txolare Aisialdi Taldeak ATZEGI 
- k (gipuzkoar adimen urritasuna duten pertsonen aldeko 
gurasoen elkartea) gestionatzen eta zuzentzen dituen 
aisialdirako elkarteak dira eta bertan, adimen urritasuna duten 
pertsonek begirale bolondres gazteekin batera iharduera 
desberdinak burutzen dituzte honela gizarte bizitzan modu 
eraginkorrez parte hartu ahal izateko. 

Elkate honen iharduera anitz antolatzen ditu bere bazkideen 
gozamenerako eta hauetako bat dugu Soraluzera egin ziguten 
bisita. 

ANTENA ETA TXABOLA KENDU DITUZTE KARAKATEN 
Karakaten, antena berria egin aurretik zeuden antena eta txabola 

zaharra bota eta hauen tokia, aparkaleku modura egokitu dute. 

NAGUSI BERRIAK BATZOKIAN 
Soraluzeko Juanitak utzi eta Jon Ruizek hartu du orain Ba

tzokiko tabernaren kargua. Ama soraluzetarra duen sukaldari 
gazte honek, Kanariar Irletan ere lanean ibilia bada ere, ber
tako betiko sukaldaritza egiteko asmoa omen dauka. Sorte 
on! 

Batzokian lanean ari diren bi zerbitzari. 

SAN ANDRES EGUNA 
Azaroaren 27an, larubatez, arratsalde partean 

zenbait ospakizun izan ziren San Andresen. 
Hasteko l 7:30etan Auzoan hil direnen aldeko 
Meza egin zen, l 8:30etan luntxa bertaratu ziren 
denentzako eta 9:00etan afaria egin zuten San 
Andresko soziedadean bertan. Gaur egun San 
Andres Jaiak, garai hobea dela eta uztailean 
ospatzen badira ere, benetako San Andres egunari 
ere eutsi nahi zaio, auzoan hil direnak gogoratu eta 
auzoko jendea batzeko egun bat izan dadin. 

ESTAZIOKO ESKULEKUA ATERATA 
Abenduaren lehenengo astean, gidari batek estazioan
goi_tik behera zetorrela, eskuinean dagoen eskulekua 
jo eta bere tokitik atera zuen, zorionez gidariari 
omen zitzaion ezer gertatu. 

Erretegi

Jatetxea

ESOZIA

ERA GUZTIETAKO INSTALAZIO ETA 
KONPONETAK, ETXEKOAK ZEIN 
INDUSTRIALAK. ATEZAIN AUTOMATIKOAK. ! 
BERO AKUMULAGAILUAK GAU 
TARIFARAKO. 

GANTXEGI 
ELEKTRIZITATEA 

Errekalde, 2 l 04 p .k. Telf : 943751959 Sora luze 



HORRA HORRA GURE OLENTZERO PIPA HORTZEAN DULA ESERITA DAGO ... 
Bai horixe hemen dugu eserita epel epelean 
abenduaren 25ean arratsaldeko bostetan 
zuekin guztiekin egongo den bezelaxe, 
entzuteko eta une atsegina pasarazteko prest. 

Non bizi zara urte osoan, zertan ibiltzen zara, 
ze ingurutan?Gero eta gutxiago ditugun 
basoetan pasatzen ditut urteko egunak, 
lehenagokoak hobeak zirela sinisturik 
Zenbat denbora lehenago hasten zara opariak 
prestatzen? 
Nahiz eta lanerako orduak heltzeko daudenean 
bultzadatxo berezi bat ematen ahalegindu, egia 
esan, beti nago gure haurrekin harremanetan 
hasteko zain. 
Hain denbora gutxitan nola heltzen zara de
nengana? 
Ezin dizuet nire sekretua aitortu gordetzekoak 
gorde egin behar direlako,baina esango dizuet 
ez ditudala RENFE eta IBERIA erabiltzen 
Letra ulertzen ez baduzu nola dakizu zer opari 
eraman haur bakoitzari? 
Nire nortasunaren berezitasunari esker baditut 
hainbat abantaila eta horien artean haur bakoi
tzak idazterakoan uzten duen usaina bereiztea 
da. 
Zer gustatzen zaizu topatzea etxeetan eta zer 
topatu izan duzu? 
Haurrak loak harturik egotea eta gauzak txukun 
egotea bere tokian. Salbuespenak salbuespen, 
gehienetan aurkitu izan ditut era horretan. 
Inoiz harrapatu zaitu norbaitek? 
Ez, nik dakidala 
Nola sartzen zara etxeetan eta zer egiten duzu 
ez entzuteko? 
Lehen aipatu dizudanez "ez dira denak esateko
ak", baina zuen jakin nahia nolabait asetzeko, 
aitortuko dizut abarkak eskuan ditudala ibiltzen 
naizela . 
Umeren bat gelditu ote da inoiz oparirik gabe? 
Ez beti denak merezi izan dutelako , orain arte 
leku guztietara heldu naiz erregaluekin 
Zuri nork egiten dizkizu opariak? 
Beraien irribarrea dela medio Euskal Herriko 

"Inork ez entzuteko abarkak eskuan 
ditudala ibiltzen naiz" 

haur guztiek 
Nola lortzen duzu jakitea zintzoak ala gaiztoak 
garen. 
Aurpegira begiratuta 
Zein izan da eskatu dizuten oparirik arraroe
na? 
"belarra ebateko,sega, gurdia, eskubara ... " ( ze
rura begira eta sudurzuloan hatzamara sartu
rik, begi handiak zabal zabalik nire "edertasu
nari" begira zegoen lagunari beste eskua estu
tuz .. ) 
Pixkat urduri zegoen gizona hiru aldiz galdetu 
bainion bere izena eta hiruretan erantzun ber
bera jaso: 
" ... belarra ebateko sega, gurdia ... " 
Bitxikeriaren bat . 
Behin Soraluzeko ume batek esan zidan denetik 
jaten zuela ... garbantzuak izan ezik utzi nuen 
unetxo batean eta ... ( ez dakit nire begiradak 
beldurtu zuelako edo .. ) honako hau bota zidan 
dardarixoa somatzen niolarik : 
Olentzero, bihartik aurrera garbantzuak ere 
jango ditut! 
Gehien hunkitu ninduena bere amaren eskerro
na jasotzea izan zen. 

Gurutze Ariznabarreta 

. 

MENDIZABAL OKINDEGIA

Santa Ana, 13 1.ezk. 
Tlfnoa: 943751782 20590 Soraluze 



GABONETARAKO
... eta kitto! (Eihar), Goihekokale (Elgeta), 

Drogetenitturri (Ermua) eta Pil pilean 

(Soraluze) aldizkariok kaleratutako gehigarria. 
erosketa 

11. 8 8 8 a I e kaleratuko dira, 

35.888 irakurle ingururendako. 
Publizista: Mertxe Agirre

Telefonoa eta faxa 943 20 67 76 GIDA 

MILAR LARRAMENDI 

PHINEAS 
LIDE 
T. Etxebarria 10 behea 
943202171 
EIBAR 

- Kamisetak 

- Sudaderak 

- Forra polarrak 

- Txadnalak

- Terziopeloko 
alkandorak 

Estaziño 6 
943 20 30 11 

EIBAR 

- Telebistak 

- Bideoak 

- Musika ekipoak 

- Elektragailuak 

KAREAGA 
Bidebarrieta 10 
943 20 80 45 
EIBAR 

- Erlojuak 

- Belarritakoak 

- Eraztunak 

- Gargantilak 

- Lepokoak 

LIDE 
T. Etxebarria 10 
943202171 
EIBAR 

- Moda eta 
osagaietan 
denetarik 
opariak egiteko 

JOSU 
943 75 12 77 

SORALUZE 

943 74 40 48 
ELGOIBAR 

- Urrezko eta 
zilarrezko 
bitxiak

- Erlojuak 

- Guk geuk 
egindako 
bitxiak

Zuloagatarren 1 
943 20 22 33 

EIBAR 

- Emakume ta 
gizon moda 

- Lentzeria 
eta osagaiak 



AGUIRRE

GARMA´S
Errebal 20 
943 12 71 76 
EIBAR 

- Sport - wear arropak 
(O'Neill, Homeboy, 
Cottonfield, Jackpot, 
Kongobongo) 

ETXAIDE 

Estaziño 10 
943 20 22 11 

EIBAR 

- Diseinu esklusiboak 

- DENTOVENTUNO
markaren 
banatzaile bakarra 

EGURROLA
Marquesde Valdespina 8 

943 17 04 64 
ERMUA 

- Erlojutegia 

- Bitxitegia 

- ETERNA erlojuaren 
agente ofiziala 

Arragueta 10 / 943 70 04 85 
EIBAR 

- Egurrezko 
jostailuak 

- Zumezko kutxak 
eta otarrak 

- Markoak 

- Ispiluak 

- Siloiak 

- Bionboak 

PITXIAK 

- Erlojuak 

- Zilarra 

- Artisautza 

- Bitxikeriak 

IZADI 
San Juan 1 

943 20 33 29 
EIBAR 

- Landareak 

- Zentru naturalak 
eta lehorrak 

Zuloagatarren 9 
943 20 17 40 
EIBAR 

YRAOLAGOITIA
Bidebarrieta 20 / 943 20 16 17 

ISASI 
INFORMATIKA 
Isasi 19 behea 
943 70 07 66 
EIBAR 

- Ordenagailuak 

- Bideo jokoak 

- Kontsolak 

- Joystickak 

EIBAR 

- Jaiotzak 

- Jokoak 

- Liburuak 

- Eskolarako 
materiala 



MAMUR 
Errebal 19 
943 20 73 23 
EI BAR 

- Hemengo eta 
nazioarteko artisautza 

- Zilarra 

- Bohemiako kristala 

- Arropak 

- Iratxo eta sorginak 

Pasarratos
Ego-Gain z/g 
943 20 71 29 
EI BAR 

- Untzien maketak 

- Panpin etxeak

- Denetariko maketak 

- Puzzleak 

- Kometak 

- rratiz kontrolatutako 
auto eta hegazkinak 

ASTIGARRAGA
San Agustin 2 
943 20 15 29 

EI BAR 
- Kamisetak 

- Kamisoiak 

- Pijamak 

- Galtzak 

- Izara bordatuak 

- Laboreak 

- Labore kutxak

MARRODAN
T. Etxebarria 24 

943 20 73 04 
EI BAR 

- Lehen mailako urrea 

- Lepokoak 

- Pultserak 

- Eraztunak 

- Belarritakoak 

- Erlojuak 

- Zilarra 

CAPI 
Bidebarrieta 5 / 943 20 15 4 7 
EIBAR 

- Perfumeria 

- Kosmetika 

- Bisuteria 

- Bestelako 
osagaiak 

MIXPIL 
Bidebarrieta 18 
943 20 23 35 
EIBAR 

- Gizon eta 
emakumeendako 
lentzeria eta 
kortseteria 

DIRDAI 
J. Etxeberria 18 

943 20 64 07 
EIBAR 

- Urrea, platinoa 
eta diamanteak 

- Diseinu berriak 

DRIADA 
- Opariak 

- Bisuteria 

DRIADA 
- Zilarra 

- Osagarriak 

Errebal 3 / 943 20 68 65 
EIBAR 



ARTARRAI 
Goienkalea 5 / 943 17 44 19 
ERMUA 

ANSA 
Untzaga 8 
943 20 76 21 
EIBAR 

- Bitxiak

- Erlojuak 

- Zilarra 

- Konponketak 

- Opariak 

- Dekorazio 
osagarriak 

- Argiak 

- Alkondarak 

- Jertseak 

- Jakak (Leuis, 
Lee Cooper, 
New Caro, 
Bomberl 

ARIZONA JEANS 
Isasi 35 / 943 20 78 16 
EIBAR · ERMUAN, San Pelayon· 

SALABER 
Errebal 22 
943 20 20 79 
EIBAR 

- Erlojuak 

- Pultserak 

- Eraztunak 

- Belarritakoak 

- Kolganteak 

- Medailak 

- Kateak 

ZACiORA 
Bidebarrieta 1 
943 12 09 19 
EIBAR 

- Azken nobedadeak 

- Nobelak 

- Ipuinak 

- Haurrentzako bideoak 

- Gai ugar i 

BLANCA 
Isasi 16 
943 20 88 47 
EIBAR 

- Landareak 

- Zentru naturalak 
eta lehorrak 

LAUMAR 
Bidebarrieta 1 
943 20 16 26 

EIBAR 

- Landareak 

- Lora sortak 

- Zentru naturalak 
eta artifizialak 

YVES 
ROCHER 

Bidebarrieta 3 
943 20 76 23 

.EIBAR 

- Koloniak eta lurrinak 

- Makilajea 

- Oparitzeko otartHoak 
zure gustura 
prestatzeko aukera 



NOLA IDAZTEN DIRA LIBURUAK 
Ipuinak modu asko

tan idatzi daitezke. Hauetako 
bat informazioa jasoz egiten 
da, idazle batzuk modu hone
tan idazten dituzte ipuinak. 

Beste modu bat albis
teak kontuan izanik ipuin bat 
egitea da 6. mailakook egiten 
dugun bezala . 

Modu gehiago ere ba
daude: asmatuz, guri gertatuta
ko istorio bat kontatuz, etb. 

Ipuinak idazteko li
burutegian informazioa topa
tzea interesgarria da. Atlasean 
Munduaren herriak eta hiribu
ruak topa daitezke bere izene
kin. Entziklopediak ere oso in
formazio ona ematen du, adi
bidez asmatzaile baten bizitza 
jakiteko. Hiztegiak, berriz, hi
tzak topatzeko eta bere esa
nahia jakiteko erabiltzen dugu. 

Liburu asko irakurri 
ondoren badakigu ipuinetan 
sarrera, arazoa eta bukaera du
tela, behintzat guk irakurri di
tugun gehienetan horrela izan 
da. Batzuetan bizitza ez duten 

pertsonaiak azaltzen zaizkigu 
hitzegiten , abesten, jolasten ... 

Batzuk ez dira liburu ba
tean bukatzen beste atal ba
tzuetan jarraitzen dutelako. 

Sarreran egoera fisi
koa, lodia edo argala, urteak, 
zaharra edo gaztea, zatarra edo 
gaztea,behartsua edo aberatsa , 
pertsona ona edo txarra den 
azaltzen zaigu. 
Gertaeran arazoa gertatzen da, 

hilketa, bahiketa edo lapurreta
ren bat azaltzen zaigu. 

Bukaeran berriz ara
zoa konpondu egiten da ia beti. 

Gure liburutegian hi
ru eratako liburuak ditugu : 
Euskarazko, erderazko ipuinak 
eta informaziozkoak. Guztira 
2.856 liburu daude. Banandu
rik: euskaraz 1.519 ditugu, er
deraz berriz 695, eta informa
ziozkoak 642; txikiendako eta 
nagusiendako liburuak apal ez
berdinetan banandurik daude. 

Liburuak ondo pasa
tzeko balio dute. Liburuei es
ker bidaiatu egin dezakegu, 

detektibe bihurtu , denbora li
brea aprobetxatu , informazioa 
aurkitu, txisteak ikasi, asmaki
zunak kontatu, etb. 

Liburuetatik peliku
lak sortzen dira, baina gehine
tan ezberdinak izaten dira, li
buruetan gauza gehiago ego
ten direlako. Hauetako batzuk, 
Matilda , Sorginak, Mantxako 
Don Kixote , Superman, Spide
rman, Batman ... 

Guretzat irakurtzeko 
garai onena oporrak dira.Orain 
Gabonak datozela eta Olentze
rori eska diezaiokezue zuen 
gustoko ipuinen bat. Aurten 
aukera dugu liburu politak 
erosteko Plaza Berrian, aben
duaren 23an, egongo den 
Euskal liburu eta disken 
azokan.

ANIMA ZAITEZTE, EZ 
GALDU AUKERA HAU!! 

6. mailako ikasleak 

"Sorgin txiki" 
liburuaren kritika 

Sorgin txikiren liburuan 
hau gertatzen da: Sorgin o
nak eta txarrak daude baina 
noski liburua honetan baka
rrik sorgin onak agertzen 
dira. 

Liburu hau umoretsua 
eta abenturazkoa da eta per-

Zer behar da kandela 
pizteko ? 

Itzalita egotea 

Zergatik eramaten du 
zakurrak hezurra ahoan? 

Poltsikorik ez duelako 

Zer eramaten dute 
erregeek sabelaren 

erdialdean? 
Zilborra 



Asier Amutxastegi: Egur artisaua. 

"Egurra lantzeko zaletasuna Gaztetxeko ikastaro bati zor diot" 
Asierrek egurra lantzeko zaleta
suna du. Eskuz eginiko gauzer i 
ematen dien balio bereziak bultza
tuta, herriko Gaztetxeak eskaini 
zuen ikastaro batean muturra 
sartu eta ordutik makina bat es
kulan atera da bere irudimen eta 
eskuetatik. Ez ditu, ordea, saltze
ko egiten. Egite hutsa da gusto
koen duena. 

Egurra lantzeko duzun zaletasun hori, 
berria da? 
Betidanik gustatu zait eskulanak egitea . 
Eskuz eginiko gauza guztiei balore berezi 
bat ematen diet: denbora gehiago eman 
behar da zerbait egiteko , materialea ere 
norberak lortu behar du ... Bereziak dira. 
Egurra lantzeko zaletasuna , berriz, Gazte
txeko ikastaro bati zor diot. Orain lauzpa
bost urte izan zen. Muturra sartzen hasi 
nintzen eta ondoren , besteekin batera 
ikasten. 

Asier Gaztetxearentzat eginiko lanekin; egun Gaztetxeko barra atzealdean daude. 

Ordutik hona, astia dudanean egurra lan
tzen dut. Norberak bere eskuekin gauza 
politak egin ahal izateak asko betetzen du 
pertsona bat. Pentsa , gauza berezi bat egi
tea sartzen bazaizu buruan , eta hori egiten 
denbora piloa ematen baduzu eta halanola 
lantzen zabiltzala konturatzen zara gero 
eta hobeto doala ... ba hori . 

Zaletasunaz gain, baina, erreztasun be
rezi bat behar da egurra lantzeko? 
Irakasle bat behar da, bai. Oinarrizko eza
gutzak ikasi beharrekoak dira. Egurra eza
gutzeko , herraminten erabilera egokia ja
kiteko ... Horretaz gain, material ea ez da 
lortzen erreza. Herramintak ere nahiko 
garestiak izaten dira. Hasieran egokiena 
ikastaro edo antzeko zerbaitera apunta
tzea da. Norberari dagokionez , berriz, pa-

zientzia ezinbestekoa da egurra lantzeko . 
Mota honetako zaletasunak egunero 
landu beharrekoak dira? 
Ez. Egunak izaten dituzu. Agian, denbo
raldi batean , egunero aritzen zara egurra 
lantzen eta ondoren hainbat egunetan ez 
duzu zure lana ukitu ere egiten ... Norbera 
ren egoeraren arabera izaten da, bestetan 
astiaren arabera, segun. 
Gero zer egiten duzu landutako gauze
kin? 
Oparitu. Egiten dudan gehiena oparitzeko 
izaten da. Ez dut inoiz ezer saldu.Hau ez 
da nire ofizioa , lan orduetatik kanpo du
dan hobby antzeko bat da, beraz ez dut 
saltzeko egiten . Agian, inoiz, nire ogibi
dea balitz, orduan bai salduko nuke. Begi
ra, egia esan, gustatuko litzaidake nire 
ogibidea izatea, baina oraingo egoeran 
ezinezkoa da. 
Orain arte egin duzun lanetatik aukera
tuko zenuke bat bereziki? 
Egia esan, orain arte nire lan guztiekin 
gustora geratu . naiz. Egin ditudan taila 
guztiak pertsona berezietan pentsatzen 

egin ditut, haientzat opari moduan . Modu 
berezian eginda daude. Argazkiko taila 
egin nuenean , adibidez , ez nuen egin po
lita zelako bakarrik , herriko Gaztetxean 
egurra lantzen dela erakutsi nahi izan nu
en modu horretan . Egina daukat , bestalde, 
DUT taldearen diskoaren portada. Hura 
ikustean zemolako aurpegia ipini behar 
zuten pentsatzen aritzen nintzen eta 
horrek bakarrik egurra lantzeko gogoa 
ematen zidan. 
Irakasle lanetan ere bazabiltza? 
Ez naiz irakaslea. Ni egurra lantzen ibil
tzen naiz Gaztetxepean eta behin herriko 
gazte batzuk etorri ziren ikastea nahi zute
la esanez eta orduan ni ahalegintzen naiz 
oinarrizko ezagutzak behintzat erakusten . 
Niri norbaitek erakutsi behar izan zidan 
baina oraingo gazteek ez dute aukera hori. 
Herriko udalak ez du gauza handiegirik 
egiten mota honetako gauzengatik , Gazte
txearengatik. .. 

Ubane Madera 

JUANMARI PASCUAL CHURRUCA S.A. 

ARRANDEGIA
ARRAINFRESKU-FRESKUA

TLFNOA: 943752440 SORALUZE 

Tornilleria estanpada 

Errekalde 21 
telef. 943751600 eta 943751604 
Faxa 943 75246 l 20590 SORALUZE 



Gaztetxearen eskutik: Hamabostaldi Kulturala 
Gabonak hurbiltzen diren taldi hauen barruan aipaga

heinean, herriko Gaztetxeak rriak lirateke musika kon
sekulako lan pilaketa izaten tzertuak, hitzaldiak eta ikas
du: Hamabostaldi Kulturala taroak (taila edo jembe ikas-
antolatzeko ordua da. taroak, adibidez) 

Aurten ere halaxe izan da, 
eta gazteei esker, makina bat 
ekitaldi izan ditugu herrian 
egunotan eta noski, oraindik 
ere halaxe izango ditugu . 
Ekitaldiak mota guztietakoak 
izaten dira, baina beti ere mu
ga batzuren barruan; izan ere 
gazteen esku balego, askoz 
ere gauza gehiago antolatuko 
lirateke bai Gabonetan eta 
baita urtean zehar ere. 

Izan ere, gazteen aisialdira
ko gune bat da herriko Gazte
txea . Halaxe adierazi dute 
Asanbladako kideek . Herriko 
gazte guztientzako irikita da
goen elkargune bat. Denbora
pasa ugari eskaintzen ditu, 
gainera. Hantxe daude mahai 
joko piloa, rokodromoa, ma
labarretan aritzeko materia
lea eta noski, urtean zehar an
tolatzen diren ekitaldiak. Eki-

Sapatua 18: 

Aurten zer 
Datorren 2000. urterako ere 

badute zer egin pentsatuta. 
Gaztetxearen asmoa da maia
bar ikastaro bat antolatzea . 
Badu, beste aspaldiko nahi 
bat ere: zine emanaldiak es
kaintzea. Behin baino gehia
gotan eskaini izan dira, baina 
beti arazo bera izan dute: 
proiektorea eskatu beharra. 

Taberna 
Honetaz guztiaz gain, taber
na era badu Gaztetxeak. Az
ken urteotan, gainera, langa
betuentzat diru-iturri izaten 
zen taberna, horiek baitziren 
barran lan egiten zutenak.
Orain, aldiz, langabezia j eitsi 
den heinean, Gaztetxeko ba
rra langile barik geratu da eta 
orain herriko koadrilen ar-

Eguastena 29: 

tean banatzen dute lan hori, 
txandaka eta borondatez. 

Jatorria 
Aspaldiko jatorria du herriko 
Gaztetxeak. Urte asko dela, 
lokal horren giltza herriko 
gazteriari eman zitzaion, bere 
erabilerarako. Apaizari erren
ta bat ordaintzen zitzaion tru
kean. Orain 20-25 urte, bai
na, errenta hori pagatzeari la
ga zitzaion, gazteen ustez, lo
kal hori herriarena delako. 

9:00etan : mendi garbiketa eta hamarretakoa 23 :00etan "6AM" herriko taldea. 

20, 21, 22 eta 23:
HIES Eki 
Domeka 2 
HIES Ekimenaren hitzaldia. Goizean mahai

informatiboa . 
Astelehena 26, martitzena 27: 
Onegik emandako masaje ikastaroa beheko 

lokalean . 

Espetxeei buruzko hitzaldia . Joxean 

Sapatua 8: 
21:00etan : afari herrikoia. Izen ematea 

Gaztetxean. 
Domeka 9: 
20:30etan : La Tirili antzerki taldearekin. 

IÑAKI IÑARRA
HARATEGI 

ETA 
URDATEGIA 

JAI ETA OPOR 

Kalebarren z/g 943751249ZORIONTSUAK
SORALUZE ETA ONGI PASA!



Argazkian agertzen diranak "Murcielago" koadrilakoak dira. Hauek dira beraien izenak ezkerretik hasita : 
Luis Mari Uriarte, Jose Antonio Gantxegi, Juanjo Arrillaga , Santiago, Jabier Aristi, Jesus Mari Ibarbia eta Eskoriatzako 
Aristiren lehengusu bat. 

Denbora hartan , Andra Marixak guztiz ezberdinak izaten ziran gaur egunekuen aldian . Orduan jende guztia egoten zan herixan 
jaixetarako . San Roke Txiki egunian adibidez, koadrila guztiak biltzen ziran Txurrukenen, Albesa zanan parian , Oñatiko Banda 
ian zain egoteko. Banda famatu honek herriko kale guztietan giroa jarriz ematen zeban egun osua. Eta nola ez, arratsaldean 
amaitzeko sokamuturra izaten zan. 

Gabonak gertu ta ondiok eskutitza idatzi barik; behintzat lerro batzuk idatziko dizkiot Olentzerori, akaso aurten opariren bat

Berriemailea: Jose Antonio Gantxegi 
Argazkia: Jose Antonio Gantxegi 

eukiko dau neretzako. Ikatza baino beste edozer gauza ekartzen badosta poztuko nau . Eskatzia duan denez , berorrek erabaki de-
zala, ustekabearengatik esaten dot. Bueno, egixa esanda ez daukat oso argi aurten zikin. ero garbi jokatu doten, horregatik ez dot 
ezer espero eta ez dotelako ezer itxaron, nitaz gogoratzen bada askoz hobeto . 

Aurten be, gaztetxekuak antolatu dittuzte hainbat ekitaldi, ziur hauekin be gozatuko dotela, ez dot asko bihar eta. Inspiraziñua 
hor dago, bainan norberak ez dabenian bideratzen, jai. 

Horrela ba, gabon zoriontsuak eta urteberri on !

EUSKAL JABIER
OKELA

ALBERDI
HARATEGIA 

Errebal kalea 24 
tlfnoa: 943751932 

KONTSUMO KOOPERATIBA 



ESTHER CRUZ IGLESIAS 
25 urteko soraluzetar neska gaztea dugu Es

ther, hola ere, bere gain hartu du taberna edo bodega 
bateko lan gogor eta lotua .Bada iada urte bete ha
si zela "Josetxo Ardangela" deituriko bode
gan eta bere etxekoen laguntzaz egin du 
aurrera. 
Denok ezagutzen dugun Josetxonera 

TXANPI 
KAZUELARATXOA

Osagaiak: 
txanpi bandeja bat 
kipula bat 
goilarakadatxo bat gatz 
olioa 

Nola egin:
Txanpiak eta lapikora bota su motelean ura 

bota dezaten. Erdi egosita daudenean gatza bota. 
T:xanpien ura lurruntzzen hasi baino lehen sutatik 
kendu. 

Kipula txikitu eta zartagin batean jarri o
lioarekin su motelean bigundu dadin. Kipula 
bigunduta dagoenean sua igo gehiago gorritu 
dadin. Gero, txanpien ura gehitu eta nahas
tu. Saltsa txanpiei gehitu eta utzi sutan 

15 minututan, noizean behin eraginez 
erre ez daitezen. 

On egini! 

edozein egunetan joanez gero, batez ere zapatu gaue
tan, erraz ikus daiteke jendea ogitarteko goxoak edo 

eta nahi den bezelako plater konbinatuak jaten, 
horretarako toki aparta baitugu hau. 

Estherrek gehien prestatu behar izaten 
dituen janarietako bi nola egiten dituen 

erakutsiko digu. 

Osagaiak: 
20 "maria" gaileta 
3 goilarakada gurin 
"Philadelphia " kaxa bat gazta 
"Lindi" sobre bat gelatina 
esnegain likidoa: 20 zl 

Nola egin:
Maria gailetak txikitu eta urtutako 

gurinarekin nahastu oinarria egiteko. Ondo zapaldu 
oinarria moldea beteaz . 

Lapikoan 250 zl ur bota eta berotzen jarri. 
Irakiten duenean limoi gelatina sobrea bota eta 
dena ondo nahastu. Ondoren esnegaia eta "phi
ladelphia " gazta gehitu eta irabiagailuarekin 

dena irabiatu. Gero guztia kontu handiz 
moldeari gehitu gaileta oinarriaren 

gainean eta 3 orduz itxaron gogortu arte.

On egin!! 



MAIALEN ESPAINIAKO 
SUPERKOPAKO 

TXAPELDUN 
Pasaden azaroaren 27an Ma-

drilen jokatu zen Superkopako 
bueltako finaleko partiduan 0 
eta 5eko emaitzarekin, irabazi 
ostean Maialen eta bere, taldea 
den Eibartarrak F.T . Espainia
ko Superkopako Txapeldun be-
rriak dira. Zorionak! 

MENDI. SAILEAN 
FEDERATZEKO EPEA

ZABALIK 
Soraluzeko Kirol Bazkunak, 

S.K.B.ek federatu nahi duten 
mendizaleei, hilabete honetan 
epea zabaldu dela jakinarazten 
die. 

GAZTETXOEN MAlLAKO 
VI. JUDO TXAPELKETA 

Azaroaren 27an, larunbatez os-
patu zen kiroldegian, VI. Sora
luzeko Herria Judo Txapelketa, 
Lehiaketan Gipuzkoatik Biz-
kaiatik eta Kantabriatik etorrita-
ko 15 Klubetako 180gaztetxok
hartu zuten parte. Soraluzeko 
Ukaldi judo eskolak ere parte 
hartu zuen. eta emaitza onak 
lortu zituen gainera maila ez
berdinetan; urrezko domina bat 
(Leire  Garcia), zilarrezko lau 
(Jose Luis Nieto , Daniel San
tos, lker Perez, Cristina Her
nandez) eta brontzezko sei (Mi-
kel Hernandez, Mikel Irisarri, 
Raul Santos, Asier Valencia, 
Asier Fernandez). 

Ukaldi judo taldeko kideak

HELIODORO ALVAREZ: Peiotako irakaslea 

"Gaztetxoak pozik etorri behar dira, inolako presiorik gabe" 

Gauza askotan gertatzen den bezala , 
emaitzen atzean,ezkutuko lan izugarria da
go. Honen adibide,ale honetan elkarrizke
tatu dugun Heliodoro dugu. Heliodorok 
hainbat urte daramatza Soraluzeko pilota 
taldean; betidanik gustatu izan zaio pilota 
eta berak dakienak irakatsi nahian, egune
ro joaten da kiroldegira "gaztetxoak" en
trenatzera: Bere aholkupean ume asko ditu 
eta hauen erantzuna berarekiko ezinho
bea dela dio. 
Heliodorok gaztetatik zuen pilo-

tarako sena eta horren adibidea 
duela hogeitahamatzortzi urte 
frogatu zen. Azaro iluneko 
larunbat batean Soraluzera 
iritsi bizi izateko asmoare-
kin Castillako Villavellid 
herritik eta hurrengo egu
nean horra nun Sesma 
frontoira hurbildu zen han 
ziharduten pilotariak eza
gutzeko asmotan. 
Gazte hauei buruz pixkatxo

bat ezagutzeko asmotan, mai
xuarengana zuzendu gara, bera 
baita, gure pilotari gazteen ingurua hobeto 
ezagutzen duen talde honetako entre
natzaileetariko bat. 

Noiztik zabiltza entrenatzaile gisa? Nola 
hasi zinen? 
Betidanik kirolarekin harreman sendoa izan 

ditut, batez ere pilotarekin. Esan beharra 
dago polikiroldegia zabaldu zenetik nola 
edo hala lotura izan dudala kirol honekin; 
lehenago ere, Sesma frontoian ibilia naiz. 
Zenbat pilotari dituzu zure esanetara? No
lakoa da entrenamendu egun bat beraie
kin? Zenbat egunetan entrenatzen duzue? 
50 inguru gazte ari dira pilotan trebatzen. 

Horietatik gaztetxoenak 4-6 urtekoak dira, 
besteak maila ezberdinetan sailkatzen dira; 
benjaminak,alebinak, jubenilak eta nagu
siak. Txikiekin astelehen, asteazken eta osti
ralean aritzen gara, besteekin, egunero ordu
beteko saioak izaten ditugu. 
Entrenamenduetan oinarrizko gauzak ira

kasten ahalegintzen gara, gaztetxoekin adi
bidez gehien lantzen duguna posizioa izaten 
da, nagusiagoekin, berriz, teknika eta fisi
koa lantzen da. 

Zer eman behar zaio ume bati egunero 
entrenatzera joan dadin? 
Inguruak maitasuna eskaini behar diola de-

ritzot. Heziketa bat denez, gaztetxoak pozik 
etorri behar dira, inolako presiorik gabe. 
Denborarekin, batzuk jarraitzen dute eta 
beste batzuk nekatu egiten direlako utzi egi
ten dute. 
Zurekin hasten direnetatik zenbatek ja
rraitzen dute pilotan jokatzen? Zergatik us
ten dute besteek? 
Hasieran denak jarraitzen badute ere, nire 

ustez arrazoia adin eta espektatiben kontua 
izaten da. Ikusten dutenak dauden mailan 

ondo ibiltzen direla, horiek jarraitu 
egiten dute. Besteek, askotan, moti

bazioa dela eta, pixkanaka uzten 
joaten dira, batez ere, lehiaketa 

inguruetatik. 
Asko aldatzen al da izaera 
umeetan, hasten direnetatik 
urte batzuetara zuekiko? 
Garbi uzten diegu hasten dire

nean, ikastera datozela eta ez 
lehian aritzera. Batzuk, hori uler

tzen dute, beste batzuk, ostera, 
lehiari ematen diote garrantzia eta 

esango nuke hauek direla txartoen 
pasatzen dutela, batez ere, ikusten dute

nean emaitzak ez direla usten duten bezain 
onak eta honen eraginez, hauen jarrera gure
kiko aldatu egiten da. 
Noiz arte jarraitzeko asmoarekin? Zer 
ematen dizu pertsonalki pilotak? 
Urte asko badaramazkit ere, oraindik urte 

asko jarraitzeko asmoa daukat, beti ere giza 
taldea jatorra bada. Pertsonalki , pelotari es
ker, gazte asko dira kalean agurtzen naute 
nak eta horrek poztasunez betetzen nau. 

Ikusiko al dugu soraluzetarren bat ''pro-
fesionaletan"? 

Horixe izango litzateke ni poztuko 
nindukeen lorpenetariko bat. Agian, 
sorpresa pozgarriren bat laister izango dugu. 
Baina hori ezin da aurrez ziurtatu, dena den, 
batzuengan ikusten deh progresioa, era 
horretan jarraitu ezkero, ikusiko dugulakoan 
nago. 
Soraluzeko zein pilotarik lortu dezake 

etorkizunean pilotaz "bizitzea"? 
Lehen esan dudan bezala, argi utzi nahi dut, 

ez zaidala gehiegi gustatzen izenak aipatzea. 
Niretzat bakoitza bere progresioaz jabetu 
behar da eta ahaleginak egin hobetzen. Bai
na izenak eskatzen didazuenez, gaur egun 
bostbat gazte daude puntan ibiltzeko mo
duan; horien artean, Laskurain, Arrieta, Jau
regi, Txurruka eta berriz hasi den Muguru
za. 
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Atxuri,9 

LEHIAKETA 

Zer da eta non dago alboan 
ageri den soraluzeko 
artelan ikusgarri hau ? 

SARIA: 2 PERTSONARENDAKO AFARIA 
SORALUZEKO EDOZEIN JATETXETAN. 

HILDAKOAK 
Ines Maria Trejo Tena 
Domingo Osa Alberdi 
Ramona Muguruza Unanue 
Jose Antonio Arrizabalaga Carrera 
Maria Teresa Arizaga Laskurain 
Prudencia Bergara Belategi 
anastasio Zazo Martin 
Emeteria Zangitu Azkarreta 
Ana Maria Agullo Benito 
leiar Odriozola Urzia 

SORALUZE llf : 943751571 

JAIOTAKOAK 
Danel Gonzalez Martin (99-10-28) 
Markel Fernandez Deza (99-10-20) 
Mirari Perez Unamuno (99-10-30) 
Elia Ramos Alonso (99-12-06) 
Ane Mugedo Oregi (99-12-06) 

ARANE 
Kiroldegia 

Tel: 943752466 
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Joseba 
Tapia 

QUEBEC kantari 
Pascal Ga igne 
Itxaro Borda 

Koldo Izagirre ... Tlf 943753016 Faxa 943750139 94.p.k. Soraluze 20590 

Lorelei 
Tatuatu zenidan 

zerua 

Asier Serrano eta 
Mikel Gorosabel "Norton" 

Beraien bigarren lana 

Mikel 
Markez 

Dena hankaz gora 

Eta Pako Aristirekin 
Tribuaren h itz galdu ak 

Piztiak 
Zero 

Talde rokanroleroa ren 
diskorik rokanroleroena 

Bideoklipa PCrako 

Mikel 
Urdangarin 

Haitzetan 

Kantari bizkaitarraren 
lehen grabazioa 

Petti 
Amets bat 

Euskal Yarragh 
Folk-blues 

Berako harrobia 

Bide 
Ertzean 

Zure Minari 

Ubeda anaien proiektoa 
Kaki Arkarazok ekoiztua 

Ene Bada 
Durangaldeko 

boskote Gaztea 

Trik i•rock Ai ene!!!! 

Mikel 
Telleria 

Deklarazioa 

Pop rockaren hildotik 

Su Ta Gar 
1987 -89 

Hasierako maketen 
kantuak 

Jo Ta Ke klipa PCrako 

Amodio Gutun Lehiaketa 

( 

Partahartzaileek Soraluzetarrak izan beharko 
dute. 

14 urtetik gorakoak. 

( Lanak euskaraz idatzitakoak, jatorrizkoak , 
noiz argitara gabeak eta beste inongo lehiaketara 

aurkeztu gabeak izango dira. Itzulpenik ez da 
onartuko. 

( Lanak txukun eta garbi aurkeztuko dira, 
eskuz zein makinaz idatzita. 

( Gaia Amodio gutuna izango da. 
( Gutunaren luzeera Bi A4 baino gehiago ez. 

AURKEZTEKO MODUA 
( Gutunak sobre haundi batean aurkeztuko dira, 

eta bertan honakoak sartuko dira: 
A) Gutuna egilearen izenik 

jarri gabe, izenaren ordez 
goitizen bat jarriko du. 

B) Bestea sobre txiki bat, 
kanpoan egilearen goitizena 
eramango duena eta barruan 
egilearen izen abizenak, 
jaioteguna , telefonoa eta 

helbidea 
AURKEZTEKO EPEA ETA TOKIA 

( Gutunak Soraluzeko Udaleko euskara 
zerbitzuan aurkeztu beharko dira edo 27 posta 

kutxatilara bidaliko dira Otsailaren 12a baino 
lehen. 

EPAIMAHAIA 
( Lanak Udaleko euskara eta kultura 

batzordeko 3 kidek osatutako epaimahaiak 
epaituko ditu. 

SARIAK 
( 1 gosaria: 10.000 pezeta (60 gutxi gora 

behera). 
2. saria: 5.000 pezeta (30 gutxi gora 

behera). 

( Epaimahaikoen iritziz idazlanek ez balute 
kalitate maila egokirik ez da sariturik izango baina 

. bere kalitateagatik lanen batek mereziko balu, 
akzesiten bat eman ahal izango da. 

BESTELAKO OHARRAK 
( Pil-Pilean Aldizkariak saritutako lanak 

argitaratzeko eskubidea izango du. 
( Saritu gabeko lanak hilabeteko epean jaso 
ahal izango dira aurkeztutako leku berean eta epe 

horren barruan jaso ez direnak suntsitu egingo 
dira. 

( Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri 
hauek eta epaimahaikoen erabakiak onartzea 

dakar. 
ANTOLATZAILEAK 

( Pil-Pilean Kultur Elkartea eta Soraluzeko 
Udaleko Euskara eta Kultura Batzordea 

Aldizkari honek Soraluzeko Udalaren 
dirulaguntza jasotzen du euskara bultzatzeko 
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