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Editoriala 

1997. Kronika AURKIBIDEA 

Urteak, bizitza honen beste gauzak bezala, hasten 
dira eta amaitzen dira, eta hau bukatuko da laister, 
eta honen gorabeherak aztertzeko une egokia da 
oraingo hau. 

Herri hau berritzen hasi da. Aurten paseo berria 
inauguratu dute , Sacia botatzen hasi dira, Erregetxe 
konpundu dute eta Eliza ondoan barandila berriak 
ipini dituzte. 

Musika arloan ere fin ibili garahemen izan ditugu
lako ospe haundiko euskal musikariak: Oskorrik San 
Andresekojaixetako giroa alaitu zuen, Maixa eta 
Ixiar bere pastela eta bexamelarekin egon ziren 
Santa Anako jaixetan eta irailean, Alaitz eta Maider 
San Martzialetan. 

Aurten, estraineko aldiz, Soraluzen bigarren es
kuko gauzen merkadiloa egin da Pil-Pilean, Eguzki 
eta Euskal Presoak Euskal Herrira taldeek antolatuta. 
Orain dela gutxi, 2. Gaztafiarre Azoka burutu zuten 
eta lehenengo aldian bezala, soraluzetarrok oso gus-
tura gelditu gara. 

Eta 1997an Soraluzen lurrikara ere egon da, 
Hauxe da gutxi gora behera urte honetan gertatu 

dena eta aldizkari hau egiten dugunok espero dugu 
1998a hobea ez bada, txarragoa behintzat ez izatea . 
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!!! 

E di to riala ..... ............................ . 3 
Gutunak .................................... 4 
Gizartea .................................... 7 
Gaurkotasuna .......................... 9 
Kale Inkesta ............................ 10 
Kirola ....................................... 11 
Sutondoaren Epelean ............ 14 
Musika Kontuak ..................... 15 
Plazentzia Argazkitan ........... 17 

Kultura ..................................... 19 
Horoskopoa ............................. 24 
S ukaldaritza ............................ 26 
Txikitxoko ................................ 27 
Agenda ..................................... 30 
Lehiaketa ................................. 31 
Hormatzulotik Begira ............. 32 

Pil Pileanek ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako 
esanen, eta iritzien erantzunkizunik, ezta inprimategi akatsak ere. Laguntzailea : 

SORALUZEKO UDALA 



Pil 
Gutunak 

Autopista? Guztiontzat Olentzero maitxia 

Pil Pilean aldizkariaren azken alean 
Eibar-Gasteiz Autopistaren inguruan 
Herri Batasunak duen iritzia ezagutzeko 
aukera izan genuen . Badirudi Leiza
rango Autobidearen gaineko eztabaida 
hartan idatzitako artikulu zahar bat hartu 
eta berriro ere argitaratu dutela . Betiko 
leloa; proposatzen denari ezezkoa eman 
(batez ere proposamena egiten duena 
EAJ baldin bada), eta horren truke alter
natibarik ez eskaini. Gaur egun, zoritxa
rrez oraindik Deba bailaran bizi garenok 
XVIII mendeko errepide batean ibiltzera 
beharturik gaude . Baina hori omen da 
Soraluzeko Herri Batasunak XXI men
dean erabiltzen jarraitu nahi duenak. 

Gure bailaran ditugun komunikazio 
kaxkarrek hobekuntza nabaria behar du
tela guztion bistakoa da. Gainera , hone
lako hobekuntza bati ekiterakoan etorki 0 

zurrean jarri behar dugu gure begirada . 
Zer gertatuko litzateke , orain hirugarren 
karrila jarri eta hemendik 10 urtera be
rriro ere laugarrena jarri beharko balitz? 
Gaur egungo trazatuak dituen bihurgu
neekin egin nahi al da abiadura minimo 
bat jasan dezakeen errepidea? 

Ezin dugu inolaz ere, urteetan zehar 
gaitasun ekonomiko paragabea erakutsi 
duten herriak itotzen uztea onartu. Bes
telakoan, gaur egun gure herriei lana 
ematen dieten enpresek komunikazio 
baldintza hobeak eskaintzen dituzten ko
kaleku hobeak biltzeari ekingo diote ( ez 
litzateke lehen kasua izango) . 

Eragin ekologikoaz hitzegiten du Herri 
Batasunak ere. Zalantzarik gabe, hone
lako lanek ingurugiroan eragina izan 
dute. Gaur egun, ordea, eragin hori aha
lik eta txikiena izaten dela esan beharrik 
ez dago. Argudio hoberik ez dagoenean 

azkenean beti eragin ekologikoaren leloa 
erabiltzen da. Non izan dira ahots kritiko 
horiek Tolosatik Ormaiztegira dihoan 
autobidea egiterakoan? Edo, Goierriko 
Herri Batasunak ez al dio Etxegarateko 
desdoblamentuari inongo eragin ekolo
gikorik ikusten? 

Hori gutxi balitz, gainera, gezurra ere 
erabiltzen da argudio gisara . Gezurra, 
Europistasek A-San duen kontzesioa lu
zatu nahi dela esaterakoan . Alegia , Foru 
Aldundiak ez du inolaz ere hori gertat
zerik nahi , horren froga argia dugu, 
orain martxan jarri nahi den peaje so
ziala . Espainiar estatuan dauden auto
pista guztietan kontzesioak luzatzearen 
truke enpresek peajea jeisten duten bitar
tean hemen ez da horrelakorik egin, hain 
zuzen ere, Foru Aldundiaren interes na
gusiena 2003an A-8 autopista esku pu
blikoetan egotea delako . Gezurra ere, 
Pradera Europistaseko buru dela esatera
koan, ez al dira oraindik enteratu Pra
dera A-18aren (Autopista Vasco
Aragonesa) buru dela eta ez duela Euro
pistasekin inolako zerikusirik? 

Badirudi herri honen onurarako den 
proiektu baten aurka joateko gezurretan 
aritzea zilegi dela. Denbora gutxi barru 
Leizarango autobidearen kasuan egin zu
ten bezala A-1 autopista Espainiako in
teres militarrei erantzuten diela esango 
digute . Ez da izango herri honen bilaka
erari eta aurrerabideari beldurra diotela? 

Soraluzeko EAJ-PNV 

Aurten be, zubiko gure txokotik, 
erregalotxo bat eskatu naixan , 
karta hau idazten dotsugu , zelan 
leike gu hain formalak izanda, 
hainbeste ostiko jasotzia? Urtean 
zehar fin-fin bete dittugu gure 
biharrak, baina neguakin batera 
gure buruak bustitzen hasi dira, 
bai bai, ze gure etxiak tximinixa
rik ez, baina badauzka beste zulo 
batzuk. Itxulapikua bete dogu, 
zulo horiek tapatzeko asmuakin, 
baina goiko bizilagunak ez 
dosku permisua emoten. 

Gure etxera hurbiltzen zare
nian, konturatuko zara zelako 
baso politxa dakan terrazan, 
baina ez dau larregi aguantauko 
eta, olentzero, zer pasauko da 
gure juntatzeko leku gusto
kuena azpixan harrapatzen ba
dau? 

Ezingo al zinuan gure bizilagu
naren aldetik jarrera positibua
gua lortu? 

Eta, ez pentsau guria bakarrik 
begiratzen dogula, beste bat
zuentzat erregalua eskatu nahi 
dogu; udaletxearentzako 
IKATZA! 

Soraluzeko Gazteria 



Gutunak 

Agur t' erdi: 

Orain dela hilabete batzuk Sora
luzen Euskal Presoak Euskal He
rrira plataforma sortu zen. Euska
diko beste herri askotan bezala 
euskal presoen egoeraz kezkatuta 
Soraluzeko arlo desberdinetako 
46 lagun bildu ginen gure ahalegi
nak batuz aipaturiko plataforma 
osatzeko . 

Une hartan helburu batek bult
zatu gintuen ;LEGEA BETETZEA 
eta gaur egun ere hauxe da euskal 
presoen egoeraren ilegalitatearen 
aurrean soraluzetar sensibilizat
zeko jarri dugun ahaleginen moto
rra. 

Epaitzea ez da gure nahia, ezta 
gure asmoa ere. Giza eskubideen 
arloan zintzotasunaren beharrak 
besterik ez gaitu bultzatzen, gure 
aportazioa eginez, legea betetzea 
lortzeko asmoz. 

Gaur egun Soraluzeko hiru 
preso (politiko) daude; Joxean Ar
luziaga , Pedro Jose Etxeberria eta 
Lurdes Txurruka . Hiruretatik, ba
tean ere ez da betetzen jaioterritik 
hurbilen dagoen gartzelera hurbil
keta legea , Burgos , Mallorca eta 
Madrilen baitatude . 

Euskal Presoen egoera 

Joxean Arluziagari dagokionez, 
legea beste puntu batean ere ez 
da betetzen, bere kondenaren 
hiru laurdenak beteak dituenez, 
aske egon beharko zatekeen orain 
dela bi urte . Nahiz dispertsioak, 
nahiz kondena denboraren luza
pen ilegalak, pairamen gehigarria 
dakarkie bai gartzelan daudene i 
baita beraien senideei ere. BE
RAIEN ESKUBIDEAK ERRES
PETA daitezen eta LEGEA 
BETE DADIN besterik ez dugu 
eskatzen . 

Plataforman egindako bide la
bur honetan, Udaletxean esku
bide 

hauen eskaera proposamenak 
egin ditugu. Hauek behin onartu 
eta gero Barne-Justizia Ministe
ritzara, Presondegi Instituzioe
tara, Eusko Jaurlaritzako Giza 
Eskubideen Batzordera bidaliak 
izan dira. 

Joxeani dagokionez, gartzelan 
16 urte bete dituenez, sinadurak 
bildu ditugu eta, berriz ere, Uda
letxean aurkeztu ondoren, au 
rreko bide bera jarraitu dute. 

Arartekoari eta beste askori 

gure eskaria bidali diegu eta une 
honetan emaitzik gabe gaude. 
Baina gure helburua lortzeko pau
suak ematen jarraitu behar dugu . 
Presoen egoera ez da aldatu, oke
rrera egin duela esango genuke 
eta egin behar honetan sartuko ge
nuke zuei informazio gisa zuzen
dutakoa, arazo honek behar duen 
ulermen eta laguntza eskatuz . 

Ahaleginak bil ditzagun Soralu
zetar guztion artean, giza eskubi
deak truke merkantziak izan ez 
daitezen eta lor dezagun errespetu 
giroa, gure konpromezu eta print
zipioetaz piskat areago egon gai
tezen. 

Plataforma honetatik, gurekin 
batera, antolatu ahal izango ditu
gun ekintzetan parte hartzera kon
bidatzen zaituztegu zera lortu 
arte: LEGEA BETEA DADIN 
ETA EUSKAL PRESO GUZ
TIEN ESKUBIDEAK ERRES
PETA DAITEZEN . 

Euskal Presoak Euskal Herrira. 
Soraluzeko Taldea 



Gutunak 

Bakearen Aldeko Koordinakundea Soraluzen 
Kaixo lagunak! So

raluzeko Bakearen Al 
deko Koordinakundea 
gara eta herritarrak agurtu 
nahi ditugu. Urteko sasoi 
honetan gaudenez, gabon 
zoriontsuak opa nahi diz
kizuegu, era berean, hu
rrengo urtea guztiontzat 
hobeagoa izatea espero 
dugu ( hori bai , 1999a 
oraindik hobeagoa izan 
behar da). 

Herritarren aldetik 
harrera ona izan dugu eta 
gainera jendea asko infor
mazio eske etorri zaigu. 
talde bakezalea gara eta, 
arrazoi politikoak direla 
medio , Euskal Herrian 
bizi dugun biolentziak 
kezkatzen gaitu . Giza 
talde bat gara, gizartetik 
sortu garelako. Anizta 
suna onartzen dugu, ideo-

logia politiko ezberdinak 
dituzten pertsona oro sar 
daitekeelako gure tal
dean eta guztiok bat egi
ten dugu ideia berean: 
biolentzia baztertzea, he
men eta orain. Gatazken 
irtenbiderako zem 
ekintza politikoen bitar
teko gisa elkarrizketa 
proposatzen dugu. Inde
pendientea kontsiderat
zen dugu gure burua, go
bernuz kanpoko plata
forma sozial bat baikara; 
ideologikoki eta ekono
mikoki ez gaudelako 
inongo alderdi politiko 
eta instituzio laiko edo 
erlijiosoen menpe. 

Dakizuenez , arra
zoi politikoek eraginako 
heriotz biolento bat ger
tatzen den bakoitzean , 
hurrengo egunean, ordu-

laurdeneko kontzentra
zio ixil eta baketsua egi
ten dugu, gertatutakoa 
gai-
tzesteko. Hala ere, hau 
ez da gure lan bakarra. 

Aurrez aipatutako 
kontzentrazio hauek 
Plaza Berrian egingo di
tugu arratsaldeko 
8:00etan. Honen bitartez 
honako hau lortu nahi 
dugu: 

-Herritarrak mobili
zatzea. 

-Biolentziaren au-
rrean, herritarrek erant
zun baketsu eta sendo bat 
eman beharko lukete eta 
horretaz jabetu behar 
dira. -Instituzio Publi
koek biolentziari aurre 
egiterakoan legalitatea 
eta giza eskubideak 
errespeta ditzaten zaint-

zea. 
-Pak earen kultura 

bultzatzea. 
Heriotz berri baten 

aurrean gure miña adie
razten dugu deialdietan , 
biolentziak sortzen dituen 
sarraskeriaren aurrean 
sentsibilitatea berresku
ratzeko eta, horrez gain, 
heriotzaren logikaren 
onarpen soziaka ekidit
zeko. 

Taldean parte hart
zeko prets bazaude edo 
zure elkartasuna eskaini 
nahi badiguzu , gurekin 
harremanetan jar zaitezke 
edo gure bileretara etorri. 

Soraluzeko Bakear en 
Aldeko Koordinakund ea 

Euskal gaztediarentzat etorkizun beltza 
Gizartearen paisaia ; INEM, 

Langai, lanpostu agentziak , ETT
ak, gizarte ongizatea , Karitas , erre
formak, erreforma gehiago, eta 
agentzia gehiago, eta departamendu 
gehiago. Zirkulu itxia eta latza, hel
buru bakarra duelarik; aberastasuna 
ez bana-
tzea. 

Lan ezaz asko hitz egiten da 
eta gehiago idatzi eta ardura zuzena 
dutenen horiek ez dute ezer egiten 
uxatzeko. 
LAB eta ELAk Lan Harremanen 
Kontseiluan egindako proposame 
nean berriz garbi ikusi da lana biz
kortzeko oztoporik nagusiena uga
zabak direla, langabezia handiaren 
errudun bakarrak haiek dira, go
bernu maltzurkeriaz batera eta ez 
dute inolako asmorik hori ezaba
tzeko. 

Gaur egungo ugazabak , eteri-

gabeko lan berrikuntzetan babes
tuta, lana sortzen gestioan eta lan 
hori gutxitzen bere kriterioak ezarri 
ditu eta lana sortzeko eta aberasta
suna eta lana banatzeko ez du ikus
ten murgildu beharrik ere. Gu LA
Betik , enpleguaren arazoan larrial
dirako neurriak hartu behar dituela
koan gaude, CEOEk, UGTk eta 
CCOOk hitzartutako lan erreformak 
lan kalitatea gaiztotzea eta behin
betiko lanpostuetan ziurtasun eza 
ekarri du. Badakigu zeintzuk diren 
oinarrizko elementuak lan sortzeko 
eta banatzeko: ezinbesteko lan or
dutegiaren murrizketa, soldatari 
inolako kenketarik egin gabe; ordu 
extrak baztertzea ; jubilazio adina 
gutxitzea ; Euskal Autonomi Elkar
tean zein Nafarroan Enplegu Insti
tutua sortu, lan merkatuan transfe
rentzia guztiak izanik, prestazioen 
gestioa eta enplegua sortzeko poli-

tika eraginkorra , hauen artean Lan 
heziketa gestioa eta bilketa. 

Jakin badakigu enpresarioak 
eta PP eta EAJ-ko gobernuek ez du
tela ezer egingo gizarteak eta indar 
sindikalek indarrik egiten ez ba
dugu gure erreibindikazioen aurrean 
eta horrela bakarrik lan ezaren 
arazo mingitsuak eta gizarte bazter
ketak denon onerako izango duen 
irtenbide negoziatiua lortuz. Euskal 
Herriak jasaten duen subiranotasun 
ezak gure beharretara egokitzen ez 
diren lan kriterioekin eta ekonomi
koekin bat ez etortze suposatzen du. 

"Inbertsio politiko eta eko
nomiko onena subiranotasun na
zionalaren ildotik etorriko da". 

SoraluzekoL .A.B 



Gizartea 

A-8 Doan Plataforma Soraluzen 
Urte gutxi barru, A-8 autopistaren adjudi- nahi du. Honi aurre egiteko, Eiharren A-8 
kazioaren epea bukatzen denaren ondo- Doan izeneko Plataforma sortu da duela 
rioz, eztabaida sortu da bai politika zein gutxi eta herriz-herri zabaltzeko asmotan, 
gizarte mailan ere. Legez, 2003. urtetik Plazentziatik ere pasatu ziren azaroaren 
aurrera, doan beharko luke izan, baina, 19an. / Ubane Madera 
orain Administrazioak peaje hori luzatzea 

daindu beharra. garestia da Bilbora edo 
Datu nahiko esangurat- Bestalde, peajeak kostu Donostiara zereginen bat 

suak aipatu zituen Ibon sozio-ekonomiko izugarria egitera joatea. Adibide be-
Rokandiok, plataforma ho- suposatzen zala, Donostian lan egiten 
nen aur- duen batentzat egu-
k ezpen nero Eibartik Do-

s a 10 an. nostiara joatea 
Esate-
r a k o , 
besteko-
munitate 

Autopista erabiltzea 
errepide nazionala 

baino seguruagoa da 
auto no-
moetako 
autobide 40.000 pezeta in-
garrant- guru kostatzen 
zitsue- zaizkio. 

nak pea- Honetaz gain, A-
jerik ga- 8a biderik segu-
b e k o a k ruena da errepide 
dira eta nazionalarekin (N-
E u ska l A-8DOANekologotipoa. 634 ) konparatuz. 

Herriko beste zenbait es- du. Alde batetik, hemen Gainere, kamioilariek N
kualdetako autobide azka- inguruko enpresa txikient- 634a erabili beharrean, au
rrak doakoak dira edo su- zat oso garestia da auto- topista erabiliko balute, ez 
bentzionatutako peajeak pista erabiltzea euren pro- lirateke barianterik egin 
dauzkate. Ondorioz, plata- duktuen joan-etorrirako, beharko. 
forma honen ustetan, disk- eta ondorioz, enpresa 
riminazio izugarria supo- hauen produktuak garestitu 
satzen du A-8 erabili behar egiten dira eta konpetibita-
dutenentzat peajea or tea jeitsi egiten da. 

Bestetik, hiritarrentzat oso 



Gizartea 

Baina orain, Administrazioak pontzeko, hiritarrek etengabeko zer
peaje hori luzatzea nahi du gak ordaindu behar izatea. 
Maltzaga-Urbinaren (Eibar-Gasteiz 

zarte mugimendu demokratiko zabal 
eta autonomo gisa defendatzen du 
eta parte hartu nahi duen edonork, 
ateak zabalik dauzka. Izena ema
teko, Eguzkik "maisuen 

finantziatu ahal izateko. Eztabaida eta galdeketa soziala 
Plataformaren iritziz, finantziatu 

ahal izateko, aldez aurretik pentsatu- A-8 Doan Plataformak guzti honen
tako beste altematiba batzuk eduki gaitik, herritarren arteko eztabaida 
beharko lituzkete kontutan eta ez eta galdeketa proposatzen ditu jen
zaie zilegizkoa iruditzen Adminis- dearen iritzia jasotzeko. 

etxean" dauzkan lokaletara zuzen
tzea besterik ez dago. 

trazioaren arazo ekonomikoa kon- Plataforma honek, bere burua gi-

ITALIAKO TELEBISTA SORALUZEN!! 

Abenduaren 2 eta 3an Italiako telebistakoak Soraluzen 
izan ziren beraien kamara ta guzti.Airbag programaren 
barruan Italiarrek herri desberdinetan grabatzen dituzte 
beraien programak.gero Italian larunbatero botat
zeko.Telebista saio honetan haurrak dira protagonistak, 
kasu honetan Soraluzekoak , izan ere hau umeei zuzen
duta dagolltaliako Piazensa eta Euskal herriko Plazent
ziaren artean dagoen parekotasunagatik erabaki dute kul
tura trukaketa eginez programa grabatzea. Hori dela eta 
Soraluzen hainbat ekintza egin zituzten : goizean hango 
Alkateak hemengoari opari bat egin zion Udaletxean eta 
alderantziz .Ludotekan eta liburutegian eta plaza berrian 
egon ziren saioa grabatzen , Ezoziko baseliza ikusi eta 
arratsaldean San Blasa dastatu eta pelota partidua grabat
zeko aukera izan zuten. Hau "Placencia de la armas " dela 
gogorarazteko Soraluzetar batek goizean goiz eskopeta 
bat eman zien Italiarrei eta hauek honekin ibili ziren 
atzera eta aurrera grabaketa guztietan . 

Bideoan hartu eta kopia bat bidaliko omen dute.Ea ze 
itxura ateratzen duten. 

GAZTE TALDEA SORALUZEN 

Soraluzeko herrian talde berri bat sortu dela jakin 
bezain pronto, beraiengana jo dugu informazio gehiago
ren bila. Hau duzue, izandako esperientziaren emaitza. 

Pil-Pilean: Zergatik sortu da talde hau? 
Soraluzeko Gazte Taldea: Argi dago, gaur egun, gazteok 
arazoz beterik gaudela , eta arazo hauek kasu askotan larriak 
dira. Horrela janaituz gero, gauza txarrera doala ikusirik eta 
herri honetan aldaketa bat emaieko ia ezer egiten ez delarik , 
elkartzea erabaki genuen eta orain nahiko talde majo bat 
osatu dugu. 
P.P: Arazoak aipatu dituzue, zer nolako arazoei buruz hit

zegiten duzue? 
S.G.T.: Ba, orokonean gazteok gaur egun gure etorkizuna 
lantzeko ditugun arazo guztiei buruz. Hortxe ditugu Euskal 
Henian egunero egiten diren hainbat eta hainbat manifes
taldi eta ekintza bai intsumisioarengatik , langabeziarengatik , 
etxebizitza lortzeko zailtasunengatik , euskerarengatik ... eta 
honen aurrean jende askok beste aldera begiratzen du eziku
siarena eginez. Gainera gaur egungo gazteria , orokorrean , 
bere ingumari egokitzen zaio eta hau aldatzeko ezin duela 
ezer egin pentsatzen du. Oso oker daude . 
P.P.: Eta Soraluzeko egoerari buruz, nola ikusten duzue 
bertako gazteria? 
S.G.T. : Soraluzeko gazteen egoerari buruz , gure ustetan, 
hauek, beraien txanda iritsi arte ez dute ezer egiten edota 
beraien buruaz bakarrik arduratzen dira beraien ingurukoen 
arazoez konturatu gabe nahiz eta hauek oso getiukoak izan 
eta etorkizun hurbil batean beraiei eragin. 
P.P.: Eta talde moduan zer ekintza egiteko asmoa dauka

zue? 
S. G. T.: Ba, lehenengo eta behin , eta lan egiteko gai mo
duan, jendeak arazoen aurrean daukan pasibitatea aukeratu 
dugu , beste hainbat gai landuko ditigularik. Ekintzak egi
teko orduan , ekintza hauek, jendeari arreta deitzen dioten 
ekintzak izango lirateke. Hala nola, hitzaldiak , parodiak , ez
tabaidak, bideo emanaldiak. .. Ilusio handiarekin gabiltza eta 
jendearen partehartzea espero dugu. Lehenengo ekintzak, 
gabonetan izango lirateke. 
P.P: Bukatzeko, zer esango zeniekete Soraluzeko gaztee i? 
S.G.T.: Lehenengo z, eta garrantzitsuena , ez daitezela gel
ditu beraien ohiko lekuetan besoak gurntzaturik beraien be
gien aurrean milaka arazo dantzan dabiltzanean. Esnatzeko 
ordua iritsi da eta iluntasun honen aurrean begiak ongi ireki 
tzeko eskatzen diegu eta gure ekintzetan parte hartzera gon
bidatzen ditugu. Esan beharra daukagu , deialdi bat egin be
har dugula , eta beraz, interesaturik dagoen oro ADI EGON 
DADILA!! 



Gaurkotasuna 

OPOSAKETA INDARGABETUA 
1997ko Azaroaren 18an egindako bilkura bere

zian, hurrengo hau erabaki zuten Eusko Jaurlaritzako 
Ogasun eta Herri Administrazio saileko erakunde ha
rremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariek; 
Soraluze udalean plantila organikoak hutsik zegoen 
Administrari laguntzaile lanpostua betetzeko 
lehiaketa-oposaketa librea indargabetzea,hauda, ba
liorik gabe uztea.Justifikaziotzat, lanpostu mota hau 
funtzionari publikoentzako lanpostua dela adieraziz, 
eta ez lan itunepeko langile finkoentzat. 

Lanpostu honen eskaintza 1997ko Irailaren 
30ean udalbatzak ospatutako bilkuran erabaki zen, 
berau Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu zen 
urriaren 1 0ean. 

Lanpostuaren eginbeharrak Administrari la
guntzaile lanpostuari zegokion.Eskatzaileek, 18 urte
tik gorakoak, eskola graduatua eta balioezgabetasuna 
adierazi behar zuten. 

Lehiaketa publikoan gai ezberdinen zerrenda 
bat zehazten zen, non eskatzaileek zehaztutako gai 
hauek prestatu beharko zituzten azterketa gainditu 
ahal izateko. 

Eskatzaileen artean, egoneza eta hainbat era 

PASKOAL TXURRUKA S.A. 
ESTANPAZIO TORLOJUTECIA 

URTE BERRI ZORIONTSUA 

Errekalde 21 
Tfnoa. (943)751600 eta 751604 
Tfaxa. ( 943) 752461 

20590 Sora1uze 
Gipuzkoa 

JATETXEA

TXURRUKA 

gozpen sortarazi da, Eusko Jaurlaritzak hartutako 
erabakiaren aurrean. Aurkeztutako 112 pertsonek be
raien prestaketa bertan behera utzi behar izan baitute. 

Gertakizun hauen aurrean udaletxeak funtzio
nari bati lanpostua bideratu dio, berau Gotzon Odrio
zola izanik. 
Udaletxeak Eusko Jaurlaritzak agindutakoa era zu
zen batean aurrera eraman du, hartu lituzkeen beste 
ekimen batzuk alboratuz. Hala nola, beste udal 
batzuen adibidea jarraituz, Eusko Jaurlaritzako 
agindua indargabetzea eta lehiaketa publikoa-are 
rekin jarraitzea. 

Egun, Deba Beheko bailara langabezi tasa 
izugarriak jasaten ari da.Gazteek lan merkatura sart
zeko dituzten zailtasunen poderioz, ikasketak jarrait
zen dituzte, irakaskuntza lanpostu arazoen irtenbide 
egokienetzat hartuz. Hau dela eta, gero eta haundia
goa da unibertsitate zein eskola teknikoetan matriku
latuta dauden gazteen zanbatekoa. 

Lan merkatuaren konkurrentzialtasunagatik 
udaletxe zein Euskal Administrazio erakundeek hezi-
keta osagarriak eta praktikak bideratu beharko li-
tuzkete etorkizunean egon daitekeen langabeziari au
rre agin ahal izateko. 

EROSLE 
SORALUZEKO KONTSUMOELKARTEA 



Kale Inkesta 

Zelan ospatzen dituzu ga-

Nik gabonak normal, nere Ba, neri gabonak asko gus-
familixan eta baserrira joanez. tatzen jataz, ipintzen dote lako 
Gabonak familixan egoteko jaiotza eta erregaloak ekartzen 
egunak dira. Gabon Zaharretan dostalako Olentzerok.Gehixen 
urtetzen naiz kalera lagunekin gustatzen jatana Olentzeron 
baina gainontzeko gunetan ba- eguna da. Familixiakin afalt
serrixan egoten naiz. Beti be- zen dot. 
zala, lehengusuekin juergan. 

Plaentxin egoten naiz, seni-
deekin ospatzen ditut gabonak. 
Gehixen gustatzen jatazen 
gauzak. oporrak eukitzia, opa
riak j asotzia, turroia eta txan
pana dira. 

Zuhaitza ipinikot. Olentzero Familixan. Oin gabon erdi-
dator eta Papanuel. Ekarriko xak gizonan etxian eta beste 
dosta kasko bat eta mikrofono erdixa aman etxian. Lehen es-

Nik ba, urten hamaiketan, la-
gunekin elkartu eta jo ta sue 
txikiteuan. Gero gabonak arre-

bat Txirri eta Mirri abesteko. kiatzera joaten giñan baina oin biakin pasatzen ditxut, Elgoi-
umia daukagunez etxian os- barren. Gehixen gustatzen ja-
patu bihar. tan eguna 25a da. 



Kirola 
KIROLARIAREN 

TXOKOA: JUAN ABERDI 
(Korrikalaria) 

1.Esaldi bat. 
Euskaraz eta Pil-Pilean! ! !. 
2.Soraluzetarren-

tzat mezu bat. 
Parranda bai, ki

rola ere bai!!!. 
3.Korrika egitea 

ez den kirol bat. 
Txirrindularitza. 
4.Amets bat. 
New-York-eko 

maratoian 
korrika egitea 2 
ordu eta 

Berakatz-zopa. 
12.Musika tal-

de bat. 
Ezoziko Ama 

Abesbatza. 
13.Telebistako 

programa bat. 
Dokumentalak. 
14. Irakurri 

duzun azken li
burua. 

"Viven" liburua 
15.Edari bat: 

Zerbezia
30 minuturen azpi

tik. 
S.Animali bat. 
Katua. 
6.Neska batek behar du 

izan ... 
Jatorra. 
7 .Lotsatzeko notibo bat. 
Jende askoren aurrean 

hitzegitea. 
8.Soraluzeko toki bat. 
Nire etxeko balkoia. 
9.Zer falta zaio Soraluzeri? 
Atletismo talde bat eta korrika 

egiteko pista. 
10.Eta zuri? 
Etorkizunean zortea izatea eta 

entrenatzaile bat. 
11.Gustuko janari bat. 

16.Bizitzeko, Soraluze ala 
hiriburu bat? 

Soraluze. 
17 .Oporretarako toki bat. 
Lasai egon daitekeen edo

zein toki. 
18.Negar egin duzun azken 

aldia. 
Lagun baten hiletan. 
19.Munduarentzat nahi bat. 
Pakea eta ulermena. 
20.Anekdota bat. 
Soraluzen, Markel eta biok 

Soraluzeko lehenengoak izan 
ginen eta ez genuen saririk 
j aso;lehenengoak,ostera,hiru. 

SORALUZE 

Behobia- Donostian 

Euskal Herrian, lasterketa asko 
egiten badira ere, Behobia-Donos
tia lasterketa bezalakorik aurkitzea 
oso zaila da. Lasterketa honetan 
11.000 korrikalari inguru biltzen 
dira eta bizi den giroa aparta 
izaten da. Lasterketa honek, 20km 

ditu, bere ibilbidea nahiko gogorra 
delarik.Toki guztietatik joaten 

da jendea eta aurten, Soraluzek 
honako zerrenda honetan, ordez-
kariak izan ditu: 

Juan Alberdi ............... 1 :08:36. 
Markel Galarraga ....... 1:11:38. 
Andoni Calles ............ l: 17:12. 
Mikel Tornos. ........... 1:26:22. 
Gillermo Garcia ... ...... 1:35:26. 
Ifiigo Gabilondo ......... 1:37:06. 
Iñaki Alberdi .............. 1 :38: 12. 
Bittor Trebifio ........... 1 :40:31. 
Angel Murgoitio ......... 1 :42:24. 
Moises Altuna ............ 1:55:48. 
Blas Elizburu ................ 1:58:02. 
Asis Trebiño ............ ... 1:59:42. 

Emaitza ederrak lortu dituztelarik.

Zorionak mutilak! 

JUANMARI 
ARRAINDEOIA 

TFN: 75-24-40 SORALUZE 

Merkatu plaza, 6-7 postuak - SORALUZE 
Tfnoa: 752375 



Kirola 

RAKEL ABERASTURI: ''Mountain-Bike-a 
praktikatzen ez dira neska berriak hasten eta 

agertzen direnak ez dira iraunkorrak''. 

Soraluzeko txirrindulari 
taldeak antolatutako duath
loian, 
Rakel Aberasturi kirolari gas
teiztarra izan genuen. 
"Mountain-bike"a praktikatzen 
du eta bere kurrikuluna ezin
hobea da. Honelaxe, Euskadiko 
txapelduna izan zen 94, 95 eta 
96. urteetan. Aurten Mendi Bi
zikletako Euskadiko Opena 
irabazi du. 

Etortzen zaren 
lehenengo aldia al 
da? 

Uste dut nahiko ondo dagoe
la.Honen antzeko beste froga 
batzuetan ere korrika egin izan 

Beno,egia esan, oinezko dis
tantzia motza izatean,uste dut 
abantaila gehiago daukatela bi
zikletan ibiltzen direnak,zeren 
eta bizikletan dabilenak,hor den
bora gehiago ateratzeko aukera 
dauka. Gainera, bizikletan egin 
beharreko zirkuitoa nahiko go
gorra da. 

Zein etorkizun 
ikusten diozu "nes
ken" duathloi eta 
txirrindularitzari? 

Beno, ni denbora luzez aritu 
. . 
izan naiz erre-
pidean eta egia esan, zerbait 
falta zaio. Ez dira neska berriak 
agertzen eta agertzen direnak ez 

Ez, iaz ere etorri nintzen eta 
nahiko gustatu zitzaidanez, erre
pikatu egin dut;aurten gainera, 
eguraldi oso ona egin du eta 
horrekin zortea eduki dugu. 

dira iraunkorrak; eta emaitzak 

Zer iruditu zaizu 
antola-
kuntza? 

Rakel bere saria jasotzen. 

dut eta beno, uste dut hau mai
la berean dagoela,hobean akaso, 
eta gainera froga polita da. 

Zer iruditu zaizu 
zirkuitoa? 

1i bazkari honek data konkre-
Soraluze turik ez bazuen ere, hemen-

dik aurrera, 
txuri-gorriz antolatzaileek jakinarazi 

nahi dute, bazkari hau, 

jantzi zen urriaren lehenengo larun-
batean ospatuko dela. 

AUPA SORALUZE!!! 
AUPA ATHLETIK!!! 

lortzeko denbora asko eman be
har zaio. 

Urtero bezala, Soraluzeko 
Athletik zaleek, orain dela gutxi, 
3. bazkari herrikoia ospatu zuten 
eta inoiz baino arrakastatsuagoa 
izan zen. Bazkari honetan 65 bat 
lagun elkartu ziren. Orain arte, Soraluzeko Athletik zaleak. 



Kirola 

Plaentxiatarrak Bolivia-n 
Aurtengo udaran, Plaentxiko 

6 mendizale Bolivia-n egon 
dira, David Elizburu, Fernando 
Oregi, Iñaki Ruiz, Jon Elizburu, 
Oskar Alberdi eta Igor Cerrej on 
hain zuzen ere. Hauek, jadanik, 
makina bat mendi ezagutzen 
dute eta esperientzia haundia 
duten mendizaleak dira. 
"Inguruko" mendi gehienak eza
gutzen dituzte, hauen ar
tean, Infiemos, Vigemale, 
Aneto, Balaitus, Naranjo, 
Don, etab aipa 
ditzazkegularik. 

Hau dela eta, sentipen 
berriak bizi nahian edo, 

Hego Ameriketako Bolivia

riko bat, leku batetik beste ba- kin zerikusirik ez duela esaten 
tera, paisaia oso desberdinak dute. Jendea oso txiroa da eta 
aurki ditzakegula da. Horrela, 
Bolivia-ra joandako 6 mendizale 
hauek, herrialde honek, oihana,ba-
samortua eta "altiplanoa" 
(zabale-

t-f 

" 

ra eta hotz haundiko lurraldea) 
dituela aipatzen dute. 

Beraien esanetan, aurrerago 

biztanlegoaren gehiengoa 
La Paz-en bertan biltzen 
da. Garrantzia duen zerbait 
nekez aurki daiteke ingu
ruko herrietan. Gainera he
rri batetik beste batera jo
ateko zailtasun haundiak 
izaten dituzte dauden erre
pideak oso txarrak baitira. 

ra joan ziren, La Paz hiri- Jlimani mendia (6400 metro). 
burura zehazki. La Paz 

Bukatzeko, aipatu nahi 
dute anekdota gisa, behin 
jatetxe batera joan zirela 
eta txartel baten menua 
"Falso conejo" delakoa 
zela. Hau ikusita egun ho
rretan ezer ez jatea erabaki 
zuten. Udara honetan, 

Bolivia-n egon badira ere, dato
rren urterako mendizale hauek 
beste nonbaitera joateko asmoa 
dutela adierazi digute, beraien 
asmoa ahalik eta mendi gehien 
ezagutzea baita. 

3.600 metrotara dagoen hiribu
rua da eta ia mendi guztiak hi
riburu honen inguruan kokatzen 
dira. Hemen, 6.000m dituzten, 
Huayna Potosi(6.100m) eta Ili
mari(6.400m) mendietara igotzea 
lortu zuten, baita 5.300m dituen 
Apamayo Chico mendira ere. 

Bolivia-k duen ezaugarrieta-

s 
0 

izendatutako mendietara igotzeko 
orduan, zalantzarik gabe, oztopo
rik haundienak hotza eta altuera 
izan ziren. Mendi hauetara igo
tzeko,eraman zituzten jangaiak, 
besteak beste, purea, zopa, pasta 
eta "barrita energetikoak" izan 
ziren. 

Hango kulturak hemengoare-

R 
A 

L 
u 

z 
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Sutondoaren 
epelean 

Soraluzetar ordezkaritza 
Legebiltzarrean!!!! 

Ba al zekien norbaitek Soraluzetarrok ordezkari bat genue-
nik Gasteizko legebiltzarrean?Ba, bai! Bera 25 urterekin 
SoraluzetikGasteiza bizitzera alde egin zuen gizonezkoa dugu 
eta gaur egun legebiltzarrean dago ijuer bezala lanean. Bere 
izena Jose Karlos Perez Arzallus da eta asteburu askotan eto
rri ohi da jaiotzen ikusi zuen herrira ezagunekin egon eta hiri-

Esan dezakegu Sora-
luzetar bat dugula lege
biltzarrean, baina zein 
da zehazki zure lanbi
dea? 

Gauza asko, denetatik; 
atea zaindu, sartzen de
nari lagundu, papelak era-
man bulego batetik bes-
tera... Eta komisioetan eta 
plenoetan lagundu. 

Zure lana Gasteizen 
denez, otain ez zara So-
raluzen bizi. 

buruko mugimenduaz apurtxo bat ahaztera. 
Orain arte ezezaguna izango zenuten pertsonaia hau Pil Pil-pi-

leanek aurkitu egin du eta soraluzetar guztiontzat elkarrizketa 
majoa eskeini digu Jose Karlosek adeitsu. 
Gorka Prieto 

Politikari bat gustokoa ez 
izanez gero, jarriko al ze-
nioke pozoinik bere uretan?

Askotan pentsatzen den 
gauza da ... ez! Baina agian 
Ginebra apurtxo bat botatzea 
ere.... 

Inoiz anekdota bitxitik 
gertatu al zaizu? 

, Bai, behin politikari batek 
kare bizia bota zuenean beste 

j politikari baten eska
inuan ... 

Ez, pisu bat alokatu eta 
bizi naiz. 

Jose Karlosek aurpegi onez jasan zuen "itaunketa ". 
Zet nahiago duzu bizit

zeko Gasteiz ala Soraluze? 
Noiz arte bizi izan zinen Soraluzen? Egia esateko, Gasteiz. Soraluze herri lasai eta ederra da, baina 
25 urte bete nituen arte edo. Baina lehenago ere ikasketak Gas- Gasteizekere asko tiratzen nau, eta oso leku politak ditu. Gainera, 

teizen eginak nituen, magisteritza. Urte pare bi euskera ikasten egon mendiak ere oso hurbil ditu. 
eta gero Gasteizaaldegin nuen. 

Nola heldu zinen postu hoti lortzera? 
Hasiera batean, oposaketa batera presentatu nintzen, baina ez 

nuen ateta. Gero ebentual bezala hasi nintzen nire oraingo lanean 
eta gero azkenik fijo egin ninduten. 

Ba la duzu, zure lana dela eta, politikariren batekin harre-
man edo adiskidetasunik?

Ez. Gainera, nire aldetik nahiago izaten dut distantzia bat man
tentzea. 

Berriro hona bueltatzeko asmorik? 

Inoiz horrelako elkarrizketarik izanda al zinen? 
Ez. Eta espero dut hurrengoa hemendik askora izatea!!!! 



Musika 
kontuak 

AURREKO ATALEAN AIPATU GENUENEZ, ÑAKO GOÑI ETA MALCOLM SCARPA
REN AZKENENGO DISKA KALEAN DELA ETA, AZAROAREN 8an SORALUZEKO KI
ROLDEGIAN IZAN GENUEN "BERRIZ BLUES SESSIONS" en AURKEZPENA. BIKOTE 
JATOR HONEKIN HITZ EGITEN EGON GINEN MINUTU BATZUK. 

Zer dela eta iristen da Ñako Soraluzera eta 
zer da hemendik gehien gustatzen zaiona? 

Ba dakizu, ematen ditugun emanaldien artean, 
90 edo 91 ean Gaztelupeko Hotsakoekin topa egin 
genuen, sigilua izan aurretik noski, eta gauza bat
zuk irtetzen doaz. 
Hemendik zer 
gustatzen zaidan 
gehien? Ba, ardoa 
(barrez). Ez, dena, 
dena. Zoratzen 
nau Soraluzek, he
mengo jendeak 
eta Euskal Herriak 
orokorrean. 

Zelan ezagutzen 
duzu Malcom? 

Bat batean eza
gutu ginen Ma
drildar musikoak 
gara. Hau 80ean 
izan zen, gutxi 
gora behera. Bai, 
nik hamairu urte, 
hamalau egiteko 
nintzen. Malcolm 
ba zegoen liauta 
mundu honetan 
ordurako. 

Azken diskotik, Ñako bere "indarra" erakusten. 

zer da zure ustez balore gehien daukana? 
Ez ohizkoa den instrumentalizaziotik hasita, 

kontrabaxua, mandolina, Tapia eta Leturia taldeko 
Joseba Tapiakjotzen duen trikitixa ... Fenomeno 
batzuk dira, entzun dudan bikote onena dudarik 
gabe. Hau da Euskal Herritik gustatzen zaidan 
beste gauza hoietako bat. 

Zer iruditzen zaizu Gaztelupeko Hotsakoen 
lana? 

Badago esaera bat dioena musikarekin erlazioa 
duen zerbait egiteko afizio haundia izan behar 
dela, hau izan daiteke adibide garbi bat. 

Zuen 
musika, as
kotan in
probisatua 
izaten da, 
agian ba
lore ge
hiago ema
teko? 

Ez, inpro
bisatua izan 
baino, jot
zen dugun 
bakoitzean 
toke ezber
din bat ema
ten diogu. 
Bluesa, ba
dakizu, ha
mabi konpa
sen barruan 
libre izatea 
bezela da. 
Zerbaitetara 
behartuta 
zaude, baina 

honen barruan libre zara. Horregaitik Bluesari bu
ruz asko ez dakienari abesti guztiak berdinak iru
ditu ahal zaizkio. 

Blues ona egin daiteke sentitu gabe? 
Ez. Musikak Bluesa maila hartzen du sentitzen 

denean. Manolo Escobarrek ere bere Bluesa dauka 
bihotzarekin abesten duenean. 



Non jotzen du gustorago Ñakok, Gaztelupe 
moduko taberna baten edo Donostiako Jazzal
dian? 

Orokorrean, bada, tabernetan (barrez). Ez, historia 
guztiak gustatzen 
zaizkit, gainera 
leku guztietan 
moldatzea ga
rrantzitsua da. 
Leku bakoitzak 
bere tokea dauka. 

Definitu Mal
com esaldi ba
tean. 

Malcolm, mai
xuen artean mai
xua da. Estatu 
guztian Bluesa 
egiten duen ba
karra da. Nahiz 
eta Blues talde 
pilo bat izan, 
hauen artean ne
rea, Malcolm ba
karra da. 

Musika kontuak 

daukate, baina beti gure kutsuarekin. 

Zenbat urte daramatzazu musika munduan? 
(Ñakok erantzuten du) Zuk, 25 bat eramango di

tuzu, ez?. 

(Malcolmek) 
Nik? Matu
salem nai
zela pentsa
tuko dute. 
Urte pilo bat 
nabil hone
tan, ia bi
zitza osoa. 

Kantaldie
tan erabilt
zen duzun 
kitarra bitxi 
hori, zein 
urtetakoa 
da? 

Hau da Ñakoren ustez "Bluesman" bakarra. 

1965. urtekoa 
da, alemana. 
Vallecaseko 
taberna ba
ten zegoen Plan berririk? 

Bai, beno, emanaldi onak egiten jarraitu, diskak 
saldu eta grabatzeko aukera asaltzen bada, aurrera. 

Ñakorekin egon eta gero halako gauzak kon
tatu zizkigun Malcomek: 

Nondik dator Malcom Scarpa izena? 
Beno, Scarpa nire abizena da eta Malcolm izen ar

tistikoa. Kantaldi batetan aurkeztu ez zen norbait or
dezkatu behat izan nuen eta Malcolm izenaz aurkez
tea bururatu zitzaidan. Izena gustokoa nuen, esko
zesa da eta aldi hartan Britania Handiko musika 
asko entzuten nuen, nahiz eta orain ez gustatu. 

Diskaren konposaketan zer portzentaia dagoki
zue? 

Segun eta zer ulertzen den konposaketa bezela, 
musika eta letra, dena guk eginda hiru abesti daude 

lako, baina gero beste abesti guztiei ere gure bertsio 
pertsonala ematen diegu. Originalarekin antza ba-

iragarki baten bidez erosi nuen. 

Ez zenuke ezergatik ere aldatuko, ezta? 
Bai motel, diru mordoska batengatik aldatuko 

nuke. 

Definitu Ñako bi hitzetan. 
Uf! Niri gauza hoiek. .. horrelako fenomeno ba

tentzako, hitzik ez. 

Zer iruditzen zaizu Soraluze bezalako herri 
txiki batek musika horrela zaintzea? 

Gauza berezi haietariko bat da. Horrelako gauzek 
laguntzen dizute zerbaitetan sinisten mundu hone
tan. 

Plan berririk? 
Ni ez naiz planak aurretik egiten dituenetakoa, ez 

musikan ezta bestela ere. Esan daiteke egunean bizi 
naizela, baina gutxi gora behera Ñakok esan ditu 
gure planak. 



Plazentzia 
argazkitan 





Kultura 
"ENTRE TINIEBLAS'' SORALUZEN 

TELOIAK GORA 
Azaroaren 21 eta 22 an Soraluzen teloiak jaso zi
ren eta oraingoan antrzezleak bertakoak zirelarik 
. Soraluzeko Zubi Taldea , herriko emakume 
talde batek osatzen du eta kultur ekintza honetaz 

-Pilean: Noiz eta nola sortu zen taldea? 
Zubi Taldea: Abenduan urte bete izango da taldea 
sortu zela eta ideia herriko mutil baten proposa
menetik atera zen, bera antzerki profesionala egi
ten du eta herrian antzerki talde bat sortzearren 
ideia luzatu zen udaletxeri. Ideia ona zela iruditu 
zitziaen baina aurkeztutako presupuestoa oso al
tua zenez udalexeak Eibarko Narruzko Zezen ant
zerki taldeari egin ziion proposamena hau aurrera 
eramateko. 
Hasiera batean deialdia herri osoari zabaldua ze
goen baina gero EPA-k hartu zuen iniziatiba eta 
taldea sortzaareen organizazioa. 
P.P:Zenbat lagunek osatzen duzue taldea? 
Z.B:Hamabost inguruk,antzezle laguntzaile eta 
zuzendarien artean eta hauek Arantxa eta Juan di
rela ipintzeko esan ziguten. 
P.P:Zembat denmbora ensaiatu zenuten? 

Z.B:Lehenengo gertatzen hasi ginen, antzezlaria 
baino lehenago gu-geu gertatzen, mugimendu ari
ketak, inprobisazio kurtsiloak, psikomotizitatea ... 
Gero obra bat aukeratu, gidoia eta paperak ikasi 
eta ondoren entsaiatzen hasi ginen. 
P.P: Nola ankertu zenuten obra? 
Z.B: Denak emakumeak garenez aukeratzeko or
duan piska bat kostatu zitzaigun eta gainera ant
zezle kopuru 

GILA TABERNA 

OSO GIRO ONA!!! 

SORALUZE 

gehiago jakiteko berarengana jo genuen eta barre 
algara artean elkarrizketa bat egitea posible izan 
zitzaigun. 

Pedro Almodovaren "Entre Tinieblas" antzez
ten. Antzeztutako pertsonaiaren izenak: Sor 
Estiercol, Sor Vivora, Sor Pekora , Vanesa De
sire, Sor Perdida, Madre Superiora, Julita, Sor 
Cucaracha, Markesal, Markesa2, Sor Rata, 
Concha Torres, Yolanda eta Pilarin. 
Izen xelebe hauekin barreak eta txaloak ia 
ziurtatuta ziren. 

ARRANO TABERNA 
SORALUZE 

MARTXAeta BORROKA 



haundiagoa geranez obra amol
datu egin behar izan dugu denok 
parte hartzeko. 
P.P: Beraz al dago gizonerik 
taldean? 
Z.B:Ez, ez dago. Hasieran bazeu
den bi baina gero utzi egin zuten 
- Bi bakarrik izatean izutu egingo 
ziren horren beste emakume 
artean-Ga,ja,ja,ja,ja,) 
P.P: Zuen artean ez dago pro
fesionalik , denak boluntarioak 
zaretela , irakaslea profesionala 
duzue eta berak erakusteagatik 
kobratzen du baina zuek jasot
zen duzue dirua? 
Z.B:Kobratu? Ez, ez hau" por 
amor al arte" esaten dena egiten 
dugu( Ez zen barrerik falta ko
mentario honekin) 
P .P: Honekin bukatu eta gero 
zer ? Besterik egiteko asmorik? 
Z. T: Bai, bai . Beno subentzorik 
dagoen ala ez ikusi behar. Diru
rik gabe ezinezkoa da aurrera 
eramatea. 
Esperientzia oso ona da eta gus
tora egin dugu denak oso pozik 
gaude eta jarraitzeko asmorekin. 
Irakasleak esan zuenez, bi ema
naldi egon arren, bi estreinaldi zi
ren eta ez obra bera bi aldiz erre
pikatuta. Bi markesa egon zirela 
bi lagun ezberdinek 
antzezten zutela markesaren pa
pera , batek ostirala 21 an eta bes
teak 22an. 
Eta honen hitzetan zerbait ga
rrantzizua , antzeztu behar zuten 

lana ,agian ez diela ezer merezi 
beste talde amaters batzutakoei 
baina emakume hauek munduko 
errespetu osoa merezi dutela dau
katen baloreagatik. 
Baita familiak ere ,etxekoek ja
san behar izan dutenagatik. 
P.P: Eta zenbat ordu sartu di
tuzue astean zehar? 
Z.B: Hasieran ostiraletan bi ordu 
eta gero hiru orudutara gehituz, 
irailean lau ordu astean eta ant
zezte eguna urbiltzen zihoan ei
nean urrian 6 ordu eta azken egu
netan hiru ordu inguru egunean 
eta oso urduri geunden eguna 
heltzen zihoanean. 
P.P: Taldea herriko jendeari 
zabalik dago? 
Z.B:Bai noski eta jende guztiari 
dei egiten diegu parte hartzeko. 
Jendea animatzeko hau oso 
osantsua bait da , lasaigarri bat 
bezala ,alaia eta oso esperientzia 
ona da. Gainera giroa oso jatorra 
da barre ugari eta ederto pasatzen 
dugu. 
Antzeztutako pertsonaiaren ize
nak: Sor Estiercol, Sor Vivora, 
Sor Pekora , Vanesa Desire, Sor 
Perdida, Madre Superiora, Julita, 
Sor Cucaracha, Markesal, Mar-
kesa2, Sor Rata, Concha Torres, 
Yolanda eta Pilarin. 
Izen xelebre hauekin barreak eta 
txaloak ia ziurtatuta ziren 

Kultura 

Herriaren arrakasta 
Apaizaren disgustoa 

Horrela esan eta horrela izan zen. 
Antzerkiak sekulako arrakasta izan 
zuen . Jende asko sarrerarik gabe 
gelditu zen eta ez zuen an-
tzerkia ikusterik izan. AntzezleHe
rriaren arrakasta 
Apaizaren disgustoa 
ek bi estreinaldietan behin eta be
rriro teloiaren atzetik atera behar 
izan zuten, jendearen txaloak behin 
eta berrirokoak izan baitziren. 
Kalean entzuten denez, Apaizak 
jendeari antzerkia mojen kontrakoa 
zela esan zuen zapatutako mezan ; 
uste dugu antzerki honetako mojen 
artean drogadiktak, lesbianak edo 
hiltzaileak zeudenaren ondorioz. 
Bestalde esan beharra dago zaha
rren egoitzeko "madre superiora" 
izan zela ideia hauek apaizari bu
ruan sartu zizkionak. Hauek ez da
kitena da antzerkia ez dela errali
tatea eta ondo pasatzeko egin du
tela eta noski herriko jendeak ere 
ondo pasa dezan. Horregaitik pent
satzen dut inork ezin duela horrela
korik esan eta horrela antzerki hau 
egin dutenen urte bateko lana zaka
rrontzira botatzea. 
Baina hemendik ZORIONAK So
raluzeko Zubi Taldeari eragozpen 
eta oztopo guztiak gaindituz ia po
sible dugun gure herrian antzerki 
profesional talde bat izatea. 

ATXOLIN TABERNA-k jai zoriontsuak eta 
urteberri on opa dizkizue!!! 

PINTXO BEREZIAK, HOTZAK eta BEROAK 

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON! 
Tlf: 75-21-31 ! 

Etxaburueta, 4 • Telefonoa 75 23 30 
Elizburu Kalea 1 

SORALUZE 



Kultura 

GAZTANERRE FERIA 
BIDE ZUZENIAN 

Juan zen urtean Plaentxian le- ere beste produktu 
henengo aldiz ospatu zan feriak askoren artian. Da-
arrakastatsua izan bazan, aur- nak lan asko eginda 
tengo feria ez da gutxiago izan. eta izardi asko bo-
Hogei poztutik gora izan ziran, ba- tata lortutakuak. 
serritxar, artisau eta hegazti salt- Esan izan da base-
zaile guztien artian aurkeztuzituz- rritxarrek prezio 
tenak. Poztuetatik aprte ganadua gareztiegixakjart
ere ekarri zan hogei burutik gora, zen ditxuela baina 
ganaduzaleen gozamenerako . Ba- preziua egindako 
serritxarren poztuetan mota guztie- lanaren arabera ipi
tako produktuak aurkeztu zituzten, niko baleukie, inok 
( nahiz eta ez dan urtarorik ego- ez leuke eukiko be-
kiena hortuko barazkiak aurkez- har dan beste diru 
teko ) hortuko barazkiak, sagar, hauek ordaintzeko, Aizkolariak Plaza Berrian. 
madari, fruitu lehor, ezti goxo eta hortik etara kon-
baita Mendizabal baserriko gaztak tuak. Makilagintza, eskultura, la-

nagintza, sesto gintza, egur lantzea 
etab ... bezalako artisau lanak ere 

f ,! ikusi ahal izan ziren, beren lanaren 
fruitu ikusgarriak bistan zeuzkate-

ez zitzaien lan erraza gertatuko 
hain postu ederren artean ederrena 
aukeratzea ) . Herri kirol ekitaldia 
ere antolatu zan Plaza Berrian eta 
feriako postuak ikusi ondoren 
jende ugari urbildu zan gustora ki
rolarien lana ikustera. Arratsal
dean pelota partiduak eta gauean 
kontzertua izan ziren polikirolde 
gian, eta ekitaldi hauetan ere jende 

asko. Ezin aipatu gabe utzi Ar
mendi jatetxian feriako partaideek 
izan zuten baskarian izandako tri-

nak. 
Gaztainerre eguna izanda ezin 

ba falta danbolinian erretako gaz
tainarik eta, dozena erdi bat" mu
tiko zapok " ( zapuak dira ta ) erre 
zituzten bai, gendeak eskatuta ma
kinatxobat gaztaina. Guzi hone
kin eta Larreategitarren trikiti 
soinu alaiekin giro edarra sortu 

partean eta Hantza baserrikoei

kitixaz alaituriko giro alai jatorra. 
Feria bide zuzenian doia ia ba 

bide luzia eitxen daben! ! ! 

Ander guapo guapo jantzita. eman zitzaien merezimendu osoz ( 

Erretegi · 
Jatetxea 

EZOZI A 
Esozia, sin - Tel. 75 10 01 - SORALUZE 

BATZO KI TABERNA-k j ai 
zo riontsuak opa dizk izu 

Kalebarren 26 TJf:75-12-12 

SORALUZE 



Kultura 

Nolakua iruditu jatzu azoka? 

Administratiboa 

Oso ondo egon da. Gainera aurten Herri -
kirolak ere egon dia , eta horrek beti hobet
zen dau girua. juan zan urtetik hobetu dala 
uste dot. 

Santi Etxeberria 

Jubilatua 

Oso edarra. Girua espeziala . Ikusten dot jen
dia asko erosten ari dala, guk be erosi douz 
babak eta halako gauzak . Penia da Ermukua 
kin batera tokatz ia, hobe izango litzake ados 

jarri eta zela edo hala konpont zia. 

Oso polita. Egurald iak be lagundu dau . Juan 
zan urtian oso ondo egon zan eta bigarren ho
netan be hain ondo egitia zaila zan arren , man
tendu da nibela .Denetarik ikusi dot ez notxake 
ezer gehitsuko . 

Mila Gantxegi 

42 urte 

Etxekoandrea 

Oso zoragarri xa , herri mailan izateko . Puestoak 
eta ... juan zan urtian baino hobeto preparauta 
dare , eta maila altuagoa dago. Baina nik eguardi
rarte izan biharrian atsalderarte jarriko neuke , ba
serritxarrek egindako lana hobeto ikusteko , ho-
rrek ferixiari indar gehixao emongo lotxake. 

fundazioa 
fundacion 

Iturgintza ITUR 
Iturgintza, gas eta kalefakzio instalazioak 

Santa Ana 20 Tlf: 751241 • • • • • • • SORALUZE 



Kultura 

Plazentziako berba eta esamoldiak 

Berbak 

-ERREGULAR: Jakina! Zalantzarik gabe! 

-Zuk dana dakizu ta, zubi erdixan pasau dana be entzungo zifiuan ezta? 
-Erregular! 

-ETXAPLIGUA: Jaixetako suziria. 

-Hau da markia, hau! Jaixetan, urtero etxapliguren bat jendeartera joan bihar. 

-ETXEZULO: Etxe zalea. Beti etxean sartuta dagoenari esaten zaio. 

-Zelako etxezuloa dan hori, ezta ez nere modokua! 

Esamoldeak 

-EULI KAKA: Huskeria. Garrantzi gutxiko zerbait. 

-Ez pentsau hori euli kaka danik ee?? 

-EURI ZIRIN: Zirimiria, lanbroa. 

-Kaben zotz! zaparradiak ez nau harrapau, bafia euri ziriñak busti ein nau. 

• 

Cargadores automáticos de barras 
Rascadoras de tuercas 
Ranuradoras 
Maquinas especiates 

ETXEHUN, S.A.L. 
Zorionak eta urte berri on! 

Estación 7 - Apdo , 62 
Telefono (943) 75 18 9 1 
Fax 75 18 91 

20590 SORALUZE - PLACENCIA 
(G uipuzcoa ) 



Horoskopoa 

PAGOBEDEINKATUKO MELKIADES AZTIAREN HOROSKOPOA 
Aries: 
Osasuna : Eztarria zaintzeko hain
beste ezti eta zuku gozoren ondorioz 
haginetako mina izango duzu . Gabo
netan dieta! 
Dirua: Poltsikoa izan nahi baduzu 

bero bero deitu ezazu Olentzero, baina ez ezazu as
korik espero! 
Maitasuna : Denek zu maitatzea duzu helburu baina 
horretarako opariak egin behar ugari eta onak eta 
bueltan %2a inguru. 

Gemini: 
Osasuna: Lasaitasunaren bila jarrai 
ezazu. Aldarte ona duzunez gero, jo 
gabonetan soinu eta pandero eta su
kaldean egon bero bero . 
Dirua: Loteriak loteriak loteriak, 

baina ez al zara ohartzen? 
Zenbaki guztiak ez dituzu zertan erosi behar! 
Maitasuna : Bihotza bitan banatuta izateak ez du kal
terik txandakatu harremanak eta epe laburrean zeuk 
erabaki , bat , biak ala bat ere ez. 

Leo: 
Osasuna: Badatoz oporrak, zubiak, jai 
giroak. Bai pozik ezta?Bada sentitzen 
dut, baina gripea ere badatorkizu. 
Dirua: Aldatu al dituzu zenbakiak eta 
orain? Lehengoak atera direla! Zeu 

zara gafea orduan. 
Maitasuna: Ezagutzen al duzu maitasunez hil abes
tia? Horrelakorik gerta ez dakizun edertu zure itxura. 

HARATEGIA ETA URDAITEGI. 

KALEBARREN, z/ g Tfnoa. 
SORALUZE 

Osasuna: Zer moduz kolesterola? 
Oraindik ere gantzak txintxiliska? 
Txekeoa esan nizun eta ez txekea go
zokiak erosteko. 
Dirua: AEKko zozketan zortedun iza

teko aukera haundia duzu, bene benetan! 
Maitasuna: Zureganatu duzu? eta orain, zer eskatuko 
diozu urte berriari? Amoranteren bat akaso? 

Cancer: 
Osasuna: Lan metodikoa esan nizun, 
ez "metodismoan" sartzeko, sektak 
ere kaltegarriak dira. Olentzerori erre
zoak egin. 
Dirua: Burtsan sartu eta ia ia bihotze

koa eeeee???Lasai, badoa gora eta pzta+pzta= 2 
pzta. Aberatsa eeee? 
Maitasun: Berarekin arratsaldez elkartzen zara eta 
orain ilundu ere oso azkar egiten duenez, gustura 
egoteko aukera .Zein zatarra den! 

Virgo: 
Osasuna : Sudurra eta belarriak 
zaindu beharko dituzu negu honetan 
eskatu bufanda eder bat Olentzerori. 
Dirua: Erabili al duzu? eta? Kontaiguzu de-
noi "Pil pilean" -era gutun bat idatzita , ikusi 

beharra dugu eta. 
Maitasuna: Animatu eta beittu Hori ere erabili beharra dago! A 
ze gozatua! 

AKELARRE TABERNA 
ZORION AK ETA URTE BERRI ON!! 
Bokatak, pizzak eta kazuelitak 

Tlfonoa:75-31-02.. 02 SORALUZE 



Horoskopoa 

Libra: 
Osasuna: Ederki zabiltza orain ahoa 
zainduz jarraitu behar ordea gabone
tako tripakadekin kontu izan bestela 
badakizu ... 
Dirua: Inbertsioek gora egin zute

nean irabaziak kobratu al zenituen?Oraingo merka
tuan ez dago seguritaterik. Sartu dena koltxoipean! 
Maitasuna: Zekenaren azkena bakardadea. Dituzun 
txanpon horiek" beste horrekin" gastatu, xahutu bi
rrindu .... 

Sagitarius: 
Osasuna. :Lizunkerietan ibiltzekotan, 
garbitasuna ezinbestekoa da! Aho pi
korrak eta dituzula .Oxigenadaz gar
garak egin. 
Dirua : Bide ona da aukeratutakoa, 

baina argi ibili zeure atzetik dabiltza eta. 
Maitasuna: A ze nolako parea karakola eta barea! 
Lerdeaz bata beste estali arte musuka. 

Acuarius: 
Osasuna. Gaztainerre egunean erosi
tako eztia ez duzu nahikoa izango , 
negu honetan zaindu beharra, izuga
rria. 
Dirua: Tokatu zitzaizuna ondo era

bili, dena batera gastatu gabe. 
Maitasuna: Zelako ederrak diren ikustean eta zelako 
gazi geza dastatzean! Zer uste zenuen ba? 

ALAITZ TABERNA-
Gabon zoriontsuak opa dizkizue! 

EZOZI ETORBIDEA 
TFNOA. 75 11 90 

SORALUZE 

Eskorpio: 
Osasuna: Zu hanka gora eta behera. 
Hotz handia dator eta zaindu itzazu. 
Ospelak izateko arriskua duzu! 
Dirua: Zuetako batzuek euskara ikas
ten inbertitu zuten eta orain lan bikai

nak aurkituko dituzte eta zu alper hori? 
Maitasuna: Zure grina sutsu hori asetzeko aukera pa
regabea neguko opor hotz eta tristeak. Ohean eta 
jaiki ere ez! 

Capricornius: 
Osasuna.: Zer moduz bihotza? Go
gor! Eskerrak fakturak amak ordaint
zen dituen 
Dirua: Konturik ere ez duzula. Al-
proja hori! Dena poltsikoan eta etxe

koei usainik ere ez. Konpartitzeak ematen du zo
nona. 
Maitasuna : Zer esan nizun, Urrutiko intxaurrak ha
malau ... Orain ezer ere ez eta espektatibarik ere ez 
.Panpintxo puzgarria eskatu Olentzerori. 

Piscis: 
Osasuna: Betaurrekoetatik lentillatxo
etara pasa eta begiak gorri gorri? Hori 
patxaranarena da. 
Dirua: Ameriketako osabaren diruak 
banatu behar dituzuela familian? Ba

naketan zure txanda da ene! Berriro ere ametsetan! 
Maitasuna: Ligatu al duzu? eta gutuna? gutuna 
eginda ere ez?Ez dizut sinesten ... 

ARMENDIA 
JATETXEA 

'. ··.· 
Tfnoa:75 10 02 Ezozio Auzoa l 1 

SORALUZE



Sukaldaritza 

LEIRE LAMARIANO 
Non ikasi duzu? 

Oñatiko ostalaritza eskolan ikasi nuen, gero Donos
tiako "Akelarre" eta Gasteizko "Dos herma-
nas ''jatetxeetan egin nitxuan praktikak, ondoren Bergarako 
"Lasa" jatetxean lan egin nuen zortzi hilabetez, eta bertan 
nengoela Oñatiko eskolatik deitu zidaten irakasle gisa lan 
egin nezan, eta bertan nago lanean bi urte eta erdiz. 

Zein da zure espesialitatea? 
Ez daukat espezialitaterik, baina niri gehixen gustat

zen jatana reposterixia da. 

Zeintzuk dira zure helburuak? 
Oraingoz gustora nau, baina aurrera begiratuz nere 

kontura jatetxeren bat hartzea gustatuko jatan. 
Leire Lamariano 

GAZTA TARTA 

OINARRIA:Bizkotxo bat. 
Osagaiak: -azukrea 12 5 gr. 

-irina 125gr. 
-8 arraultza 

GAINEKOA: 
Osagaiak-gazta higuina 400gr. 

-yogur natural bat. 
-azukrea 200gr. 
-esne kixi bat. 
-bost gelatina orri. 
-esnegain muntatua. 

Azukrea eta arraultzak ondo nahasten dira batidoraz 
10 edo 15 minutuz. Ondoren, irina gehitzen zaio piz
kanaka. Labean 10 minutuz 200°C-tan. 

Lehenengo gazta eta azukrea ondo nahasten 
dira. Bestalde, gelatinak ur hotzetan bigundu 
ondoren esne beroari gehitu behar zaizkio 
desegin arte. Gero guzti hau nahastuko da. 
Molde borobil batean bizkotxoa neurrira ja
rri ondoren nahasketa gehituko zaio. Azke
nik, guztia hozkailuan edukiko da zenbait or
duz. 

Behin tarta gogortu ondoren nahi den 
zaporezko mermelada botako zaio. 

On egin!!!! 



Txikitxoko 

Iñaki Arribillaga: "Garrantzitsuena bihotza da" 

Plaza zaharrian jolasten harrapau dou gure "Super-liiaki" , zortzi 
urteko mutikote xalau eta umore onekua. 

Ze izan nahi dozu handixa 
zara nian? 

Baserri txarra. 

Ba ... milloiak, janarixa eta pi
zina bat. Zer nahixao dozu munduko 

mutilik aberatsena izatia ala 
Zelakua izan biada neska ederrena? 

Zerekin nahixao dozu zu bat zure gustokua izateko? Mutilik ederrena 
rixa urdinakin ala 
gorrixa ki n ? 

Gorrixakin, Aupa Ath
letic!! 

Zure gustuko jana
rixa? 

N eri angulak asko 
gustatzen jataz. 

Zegaitxik deitzen 
dotsue "pakito"? 

Nere gustoko abestixa 
dalako. 

Zein da ein dozun 
gaiztokerixarik haun- Inakiren pose eder bat. 

dixena? 

izatia. 

Zein da zuk gogo
kuen duzun zure gor
putzeko atala? 

Bihotza, inportantiena 
dalako . 

Eskatu hiru desio 
etorkizunerako? 

Milloiak euki, bi
daiak eitxia eta lagunak 
ere nerekin bidaietara 
etortzia. 

Txisterik bai ... 

Auskalo! Nik nahitxa ez ditxut Nere modukua, athletikoa, ru-

Baaaai! Badakizue 
zegaitxik lurperatzen dit

xuzten naranjak 
unaka lepekoek? eitxen. bixia eta gipuzkoarra . 

Trinaranjus eukitzeko! ! ! ! 

Zer eramango ziñuke irla 
desertu batera? 

Gustoko lekua? 
Estazifiua. 

aras s.A.L. 
• 



Txikitxoko 

Yolanda Arrieta euskal idazlea, Soraluzen 
hizlari izan genuen udal liburutegian 

Yolanda Arrieta. Usurbilen bizi nuen alfabetatu nintzenean, zeren 
den Etxeberriko idazlea. Irun Hi- eskolan erderaz ikasi nuen 
ria Saria euskarazko nobela alo-
rrean irabazi berria. Soraluzeko 
liburutegira etorri zen bere liburu 
bati buruz, "Nola bizi, zazpi 
bizi",hitzegitera eta 6. mailako 
ikasleokin solasalditxo bat izan 
zuen . Ipuin hau aurrez irakurria 
genuen eta gaztetxoagoentzat zela 
erabaki genuen. Horri buruz ge
hiago jakiteko galdera batzuk 
prestatu genituen ... 

Zerk bultzatu zintuen idazle 
izatera? 

Ni emakume bat naiz eta idazten 
duena, ez dut inoiz jakin idazlea 
izan nahi dudan ala ez, baina 
apurka-apurka bizitzan bat auke
ratzen eta bestea baztertzen horre
tara iritsi naiz. 

Uste dut txikitako fantasia, 
mundu hori, eta txikitan hain hur
bil izaten dugun jolasteko puntu 
hori, dena posible den hori, siniste 
hori galtzeko idazten dala. Idaz
teak ondo pasazeko balio du, 
imaginatzeko, irtenbideak bilat
zeko ... nik uste dut imaginatu ere 
egin behar dela eta jolastu ere bai. 

Hori ez galtzeko idazteari ekin 
nion eta orain oso gustora nago . 

Noiz hasi zinen idazten? 
Lehen liburua 19 urterekin idatzi 

Yolanda Arrieta 

"Begigorritarren erlojua" oso 
gustora idatzi nuen udazken baten, 
eta kasualitatez periodikuan ikusi 
nuen lehiaketa bat zegoela eta esan 
nuen: "ba idatzita dagoenez bidali 
egingo dut". Bidali nuen eta ka
sualitatez saria eman zidaten 

Baina gero jendea hasi zen: 
"gehiago idatziko duzu, gehiago 
idatziko duzu". Nik ez nekien ge
hiago idatziko nuen ala ez. Baina 
agobio horri esker idazten jarraitu 
nuen, eta zera esan nuen:"bat egin 
badut, beste bat ere egingo dut. 

Ordu asko egoten zara ideiak 

pentsatzen? 
Ez, pentsatu, bizi ahala pentsatu 

ohi ditut, eta gero, egon-egon idaz
teko egoten naiz. 

Bizitzan zehar pistak hartzen jo
aten naiz, gorde egiten dut neure 
barruen eta behar denean irten egi
ten dira. Baina horretarako saiat
zen naiz begiak zabalik, belarriak 
zabalik, eme egoten.Ordu asko ez 
ditut egiten egunero ordenadorean. 

Gogoko al duzu zure lana? 
Bai gogoko dut eta batzutan go

gorra, baina zerbait ateratzen de
nean , neure gustokoa, poz hori ez 
dut beste inon aurkitzen. 

Zergatik izenburu hori "Nola 
bizi, zazpi bizi" 

Katuak dira protagonistak eta 
hauen bizitza aitzaki bezala har
tuta, ipuin baten bidez, pertsonen 
gauzak kontuta, eta batez ere nola 
egin aurre bizitzan, nola moldatu 
bizitzan kontatzen dut. Ez daukagu 
zazpi bizitza, baina katuek zer egi
ten duten ikusita guk ere pistak har 
ditzakegu gure bizimodura egokitu 
hala izateko. 

Pozik geratu zinen liburu ho
nekin? 

Honekin ni neu bai. Nik nere 
ahalegin guztia egin nuen hau 
idazterakoan. Hau idatzi nuenean 
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Pil Pileaneko guztiok 
Gabon Zoriontsuak eta 

Urte Berri On opa 
dizuegu denoi. 



Txikitxoko 
nire aita oso gaizki zegoen , nik 
ikusten nuen nire aita apurka 
apurka gastatzen ari zela kandela 
baten antzera. Eta era berean ni 
haurdun nengoen. Orduan nik 
ikusten nuen hor gauza bat bukat
zen ari zela eta gauza bat hasten 
ari zela eta ni erdian nengoela, zu
bia nintzela, poliki poliki kalkulat
zen nuen nire umea jaiotzen ze
nean, nire aita joan egingo zela, 
eta hala izan zen. Eta bitarte ho
rretan atera nuen liburua . Eta po
zik, nola ez naiz pozik egongo? li
buru hau nire alabarentzat eta nire 
aitarentzat da. 

Ba al duzu gure adinerako li
buru egokiagorik? 

Ivan Hernandezek egina. 

"Hegaldiak" ikusten dut ego
kiena, "Begigorritarren erlojua" 
eta baita hauxe ere. 

Idatzi gehiago, beste antzerki 
batzu ere badauzkat aldizkarietan, 
gero fotokopietan, etxian eta orde
nadorean sartuta. 

Idatzi al duzu inoiz poema li
bururik? 

Erritma liburua idatzi dut txi
kientzat: "Denboraren kanta kon
tuak" 

Zein da zure liburuetatik ge
hien gustatzen zaizuna? 

Denak zeureak direnez, denak 
maite dituzu. Batzuekin konforme 
gelditu naiz, eta beste batzukin 

zerbait konponduko nuke baina 
denak maite ditut nire bizitzako 
atal bat direlako eta nire bizita 
maite ez badut ba ... zer maiteko 
dut bat besterik ez badaukat? 

Saririk irabazi al duzu? 
Bai, baina niretzat saririk han

diena jendeak irakurtzea da eta 
gero jendearekin egotea. 

6. MAILAKO 
IKASLEAK 

Hona hemen Ivan Hernandez, 13 
urteko Soraluzetar gaztetxoak Pil pi-
Zean aldizkarirako egin duen marraz-
kia. 

Jakin badakigu behin Soraluzen 
txapelketa bat irabazi zuela. Animo 
eta segi horrela! 

Eta beste guztiak badaki-
zue,animatu eta bidali Pil 

pilean aldizkarira zuen 
marrazki edo olerkiak ! ! 



Agenda 
* Abenduaren 19an bertso jaiald ia izango da Arane 

Polikiroldegiko zine aretoan 
Kabalgata antolatuko du urtarrilaren Serako. Erregeak zal
diz etorriko dira arratsaldeko 7:00etan Txurruken aldetik, on
doren zubitik pasa eta Ezoziko parkeraino joango dira . Ibilbi
dea eliza-atarian bukatuko da. Bertan erregeek haurren gutu
nak jaso eta opariak banatuko dituzte . 

gaueko 10:30etan. Etorriko diren bertsolariak .honako hauek 
dira; Andoni Egaña Xabier Eguzkitze , Sebastian Lizaso eta 
Aitor Mendiluze. Gai jartzailea : Mariasun Oteiza. Antolat
zailea : Udaletxeko Kultura eta Euskara Batzordea. Kabalgatan parte hartu nahi duten haurrak ( 5 urtetik 

gorakoak) abenduaren 22 edo 26an etor daitezke apuntatzera . 
Ordutegia: arratsaldeko 5:00etatik 6:00etara bitartean. 

* Abenduaren 19an Soraluzeko Musika Eskola eta 
Ermuako Musika Eskolak elkartuko dira Polikiroldegiko zine 
aretoan . * Eguzki eta Mendi taldearen eskutik Gerindako 

(Nafarroa) parke eolikoa bisitatu ahak izango dugu. Txan
goa egun guztirako izango da. Urtarrilerako antolatu dute 
irteera hau baina oraindik ez dago data zehatzik. 

* Ikasleen Guraso Elkarteak hilaren 20rako Karao 
kea antolatu du. Ikuskizun hau arratsaldeko 5 :00etan hasiko 
da eta, ondoren , Aerobik exibizioa ikusteko aukera izango 
dugu. * Pil Pileanen eskutik Metallica, Megadeth eta Iron 

Maiden taldeak izango dira dohain Urkiazelain , ondoren au
tografoak sinatzen arituko dira rock izar hauek apaizaren et
xean . Azken orduko bonbazo hau Abenduaren 28an izango 
da. 

* Ezoziko Ama Abesbatza eta Elgoibarko Itxaropena 
Abesbatza elkartuko dira elizan abenduaren 23an.Ordua : 
gaueko 10:30etan. 

* Abenduaren 28an, inozente egunean , Gaztelupe ta
bernan Lorelei talde eibartarrak kontzertua eskainiko du. 

* Urtero bezala, aurten ere Beti Prest taldeak Errege 

* Badator aurten ere, Olentzerorekin batera, Gaztetxeko hamabostaldi kulturala, negu hotzeko giroa 
epeldu nahiean. Gabonetan aukera ezberdin bat eskaini asmotan , hor doakizue gure programa: 

19 ostirala 
20 larunbata 
21igandea 
23 asteartea 
26 ostirala 
27 larunbata 
28 igandea 
30 asteartea 
2 ostirala 
3 larunbata 
9 larunbata 

LIF (kontzertua) Hondarrabitik 
KALAMUDIA (hitzaldia), arratsaldeko 5:00etan 
ZINEA, arratsaldeko 7:00etan 
DIAPOSITIBAK, arratsaldeko 8:00etan 
EP AP ARE (kontzertua) 
ÑAKE (antzerki talde ospetsua. Zinean) 
MENDI IRTEERA (Ez da inozente eguneko broma, benetan da) 
ZINEA, arratsaldeko 7:00 etan 
PERKUSIO JAIALDIA / TATXUNGA BEMBE 
AFARI HERRIKOIA 
ANESTESIA eta MAD KENNELS taldeen kontzertua, Soraluzetik 
zuzenean. 

Horrez gain, urtarrilaren Setik 9ra bitartean BACKGAMON TXAPELKETAN parte har dezakezue. 
OHARRA: Egutegi honetan aldaketak egon daitezke. Maltzaga-Urbinari buruzko ekitaldiak proiektuan 
aude. 

* Soraluzeko Amnistiaren Aldeko Komiteak zenbait ekintza antolatu ditu datozen egunetarako: 

Abenduak24 

Abenduak25 
Abenduak27 
Abenduak31 

- Eguerdiko 12:00etatik 2:00etara bitartean, Udaletxe azpian ma 
haia jarriko dute, telegrama eta materialekin (presoentzat telegrmen 
eta materialen salmenta). 
- Arratsaldeko 5:00etan OLENTZEROA 
"Gabonetan etxean nahi ditugu" ekimena . 
Kafe tertulia arratsaldeko 6:00etan Arrano Elkartean . 
Arratsaldeko 7:00etatik 9:00etara , mahaia Udaletxe azpian preso 
entzat telegramekin eta materialekin salmenta. 



Lehiaketa 

ZEIN IZANGO OTE DA ... ???

Ale honetako pertsonaia misteriotsua: 

Erantzunak: 
. 

. 

Bidali segiduan erantzuna eta zure gustuko musika 
entzun dezazun "CD" bat oparituko dizugu!! 

Zapore des
berdinetako 
kondoiak ... 

Goenkale 69 
Tfnoa.75696 

Abenduak 28 ... 
Lehen mailako 
panpin puzga
rriak, bibra-
gailuak, aldiz
kariak ... 



JAIOTAKOAK 

A/ondra Salguero y Cortes 
Danel Catalan Arenaza 

HILDAKOAK 

Fco.Javier Artolazabal Txurruka 
Asuncion Iraola Larraiiaga 
Ines Garate Lete 
Santiago Ruiz Murua 
 Ciriaco Mugica Ariznabarreta 
Andres Aitor Garaizabal Izagirre 
Eufrasio Oya Ruiz 
Maria Luisa Unamuno Gorrotxategi 

Hormatzulotik 
begira 

Hauek izan dira ale honetan beraien laguntza eskaini dutenak: 

Moises Altuna Harategia 
Mendata Taberna 
Mari Mar Harategia 
Zelia Arropa Denda 
JuanMa Argazki Denda 
Otabarri Liburudenda 
Erlei Nobedadeak 
Jose Perez Pinturak 

Lakuesta Optika 
Klip Paperdenda 
Bitoria Etxeberria Bitxidenda 
Maria Jesus Gozotegia 
Miren Ileapaindegia 
Marisa ileapaindegia 
Txuritxu Gozotegia 



Kaixo umeok! 
Banator beste Gabon batzuetan berriro zuen opa-

riak ekartzera; Oh, Oh, . Oh, Oh! Txintxoak 
izan al zarete. Ez dakit, ba ... 

Bueno ba, horrela izan baldin baza-
rete lasai, egongo bait da zuentzat 
oparirik. Hori bai, honek ez du 
balio: "Nik nahi dut plaimo-
bil, sheliy dultzesueirios, 
pinipon kara- bana, eska-
lestri, pati- nete ... ". 
Pasa gabe, txikito! 

Formalak izan ba-
zarete, eka- rriko dut 
opariz za- kua bete bete! 
Abenduan arratsaldeko 
5etan. 

Era guztietako instalazioak, 
etxe barruko eta industrietako 
konponketak . Portero 
automatikoa. Gau tarifarako 
bero akumulatzaileak

ELEKTRIZITATEA 

Errekalde. 2 Apdo. 104 TELF. : 75 19 59 SORALUZE 

OLENTZERO 

TORNILLERIA 

Ctra. Bergara, s/n. - Tfno. (943) 75 13 37 - Fax (943) 75 22 36 
20590 SORALUZE-PLACENCIA - GIPUZKOA-SPAIN 
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