
soraluzeko
hamabostekaria 199. alea
2009ko maiatzaren 22an

Entzutekuak: Motoclub Plaentxi 12. urteaurrenaren atarian
Kultura: Plazatik Gaztetxera bertso txpelketako saioa maiatzaren 29an

Ezina ekinez egina





2009-05-22

Kontuz Maite!
Suge mizto gaizto batzuk dabiz euren 

pozoina zantarki gure burmuinetan injekta-
tzen. Egunkari espaiñol batian: “Lanzan por 
internet un canal de TV 24 horas para enal-
tecer a ETA y reanimar a sus presos”. apurtu.
org webguniak martxan jarrittako 
Apurtu Telebistaz dabiz.  Hurrengo 
egunian: “Pirritx y Porrotx, estre-
llas de la televisión proetarra”. Eus-
kal Preso Politikuen senidiei elkar-
tasuna adieraztiarren gehitxo ez? 
Egun berdinian “norbaittek” apur-
tu.org-n zerbitzarixa saboteatu eta pikutara 
jun zan web orri hau. Albistegixetan entzun 
dozu zeoze? Eta zuek plazentziatarrok?

Oso erreza da. Zirkulo bat da. Gobernuak 
zer jan bihar dan esan eta sukalde tresnak jar- 
tzen dittue, hedabidiek osagaixak ematen di-
ttue eta juez eta poliziek perrejilla ipi-
nitta bukatzen dabe platera. 

EITBra be bialdu dabe errezetia... 
Euren urak zabaldu dittue ona be eta 
errez egitten dabe igari sugiek. 

Elkartasuna hitza prostituiduta 
daon garaixotan, batzuek ezin dogu 
halako ekintza “terroristarik” azaldu. Ispiluak 
bi alde dauzka eta alde bakarretik ikusten da 
beste aldia. Peiok 20 urte bete dittu mendeku 
kartzelan eta badia bi urte kondenia bete ze-
bala. Beste hamar geratzen jakoz. Plaentxiako 
herrixak modu eredugarrixan erakutsi dotsa 
babesa. Nahiz eta bozgoragailuak itzali, he-
rrixan dago oinarrixa. Ez dira hortaz kontura-
tzen. Ez dabe konturatu nahi. Gaur, lotsa barik, 
ideien deslegitimaziñuaz eitten dozkue berba. 
Segi daigun gure herri hau eraikitzen elkarta-
sunian. Animatzen zara Maite?

Errez egitten 
dabe igari 

sugiek

Gotzon Elizburu

Euren pozoian 
murgilduko 

naiz

Maite Kintanilla

“Nahi izanez gero zinez, ezinik ez”
Gotzon Garate

Goguan hartzeko

Elkartasunian

Animau? Aix Gotzon! Erabaki bat hartu 
dot, nik uste, oin artian latzena, zailena 

eta batez be HAUNDIXENA!
Nik nere izatia prostituidukot, eta “terroris-

ta” izatia alboratu!
Bai Gotzon, deslegitimizaziñua gailentzen 

dan garaixotan, euren pozoian mur-
gilduko naiz, neuk be zuk aipatzen 
dozun sugien itxuria hartuz!

Bozgorailu hotz eta zantarretatik 
urtetzen diran soinu eta zaratek bere 
horretan jarraittu eta agindu bakoi-
tza betetzera mugatuko naiz… Eta 

beraz mizto zitalez osatutako horrek nahi 
dutena izango naiz, soilik: SUMISO, AKRI-
TIKO, KONFORMISTA, KONTSUMITZAI-
LE, PATRIARKATUAREN DEFENDATZAI-
LE SUTSU, DESARROLLISTA… eta beste 
hainbeste hitz eder.

Zirkuloko saltsan, sukalde tresna 
nahiz perejil artian, jainko bakarra 
izango da nere eredu: BILDURRA! 
Amen, berari!

Azken finian, naizena zapalduko 
dot indarrez … Eta kontuz, zu! On-
duan bazabiz, igual azpixan harra-

pauko zaittut eta …
Ahaztu Maite hemendik aurrerakuan… Ma-

lkuek eta irribarriek be hanka eitten dozte hau 
esan orduko, hutsik geratzen nabilela sentitzen 
dot, Gotzon. Halan da be, azkeneko osteratxua 
egingo dot SINEZKO ELKARTASUNIAN… 
Elgoibar aldian azkeneko hatsa hartuko dau 
nere izate “terroristak”… Egongo gara…

1 ataiko berbak

GOTZON ELIZBURU MAITE KINTANILLA
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2 zeuk esan

gutunak

Fatxada 
garbiketen 

inguruan

Peio etxeratu 
arte!
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Aldizkari honek 
erakunde hauen 
dirulaguntza 
jasotzen du euskara 
bultzatzeko. 

Pil-pilean Kultura Elkarteak ez du bere gain hartzen aldizkariko 
esanen eta iritzien erantzunkizunik.

Txurruka auzoko herritarrok gure desadosta-
suna azaldu nahi dugu gure auzoan egiten di-

harduten lanen inguruan. Izan ere, duela bi hila-
bete Txurruka baserri gaineko bidea eta behekoa 
asfaltatu egin zuten. Itxura dotorea eman zioten 
bideari eta primeran laga zuten. Orain ordea, bes-

EAJk badirudi ez duela Udal Talde honi oposi-
zioa egiteko argudio sendo askorik fatxaden 

inguruko kontu hau behin eta berriz demagogia 
merkea eginez plazaratzen duenean. 
Egia da diru gehiago gastatzen dela orain herria 
garbi mantentzeko, baina hau ez da pintada ge-
hiago daudelako (aurreko legealdietan berdin edo 
gehiago zeuden), baizik eta maiztasun handiagoz 
garbitzen direlako. Adibide garbia da Frontoian 
zeuden pintadak  garbitzen gastatu dela diru ko-
pururik handiena, hainbat urtetan gero eta zi-
kinago egoten utzi dena inolako jaramonik egin 
gabe.
Soraluzeko EA beti egon da herrian zehar panelak 
ipintzearen alde, bai lehen EAJri babesa ematen 
genion sasoian eta baita gaur egun ere. Ez zaigu 
oso zuzena iruditzen EAJ alderdiak, nagusia izan 
den 30 urteetan lortu ez duena, orain besteoi arra-
paladan egiteko eskatzea. Dena den panel hauek 
jartzeko asmo tinkoa dugu eta hori horrela izateko 
ahalegin guztiak egingo ditugu. 

te lan batzuei ekin die. Zer egin nahian dabiltzan 
galdetu diegu langileei eta ez digute ezer ere ar-
gitu. Udalak dituen asmoen berri jakin nahi dugu 
guztia berehala argitzeko.

JOSE IGNACIO BERENITXAGA  
ETA TXURRUKA AUZOKO KALTETUAK

Hori horrela izanik, EAJri eskatu nahi diogu he-
rriko beste kontu batzutan ere arduraz eta modu 
eraikitzailean jokatzea. Aurrekontuekin bi urte-
tan izan duen jarrera ez zaigu inola ere onargarria 
iruditzen, kontuan hartuta Soraluzeko EAk beste 
legegintzaldi batzutako aurrekontuak hainbat al-
diz babestu dituela. Beste herri batzutan EAJ-k 
ez du horrela jokatzen, adibidez ANV alkatetzan 
dagoen ondoko herrietan: Legazpin aurrekontuen 
aldeko botua eman du aurten EAJk; Arrasaten EA-
Jren abstentzioak ahalbidetu du aurrekontua iza-
tea; Antzuolan EAJko zinegotziak abstenitu egin 
ziren PSErekin batera; PSE izan da Eskoriatzan 
ere aurrekontuak onartzea posible egin duena abs-
tentzioaren bitartez. 
Gure herria ez dago denbora galtzen ibiltzeko 
egoeran eta guztiok aurrerantz bultza egitea be-
harrezkoa da, beti zangotrabatzen ibili gabe.

SORALUZEKO EA UDAL TALDEA

Eskerrak eman nahi dizkiogu, maiatzaren 13an 
udaletxean onartu zen Peio eta Euskal Preso 

Politikoen eskubideen aldeko mozioa babestu du-
ten 600 plaentxiatarrei eta herriko 12 eragile eta 
alderdiei. Baina gogoratu Peioren askatasunaren 

aldeko itzulia ez dela amaitu, Peio etxeratu arte 
etapaz etapa joan beharko gara eta denon artean 
lortuko dugu helmugara iristea!

SORALUZEKO AMNISTIAREN  
ALDEKO MUGIMENDUA
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3 fiua

Aste hauetan pasatu duguna-
ren inguruan buelta batzuk 

ematen hasi naiz eta gizartean gero 
eta okerrago gaudela iruditzen zait. 
Krisialdia gure inguruan igartzen 
hasi garen honetan, milaka eta mi-
laka pertsona zoratzen hasi da, zer 
eta futbol partida bategaitik. Neuk 
be Athletic-ek irabaztea nahi nuen, 
nola ez, baina hortik ikusi ditugun 
kasuetara pausu handi bat dago. 
Bakoitzak nahi duena egiten du 
bere kontuekin, beraz, norberak 
ikusi dezala. Baina nire ustez, la-
rregikoa izan da Valentzian iku-
si duguna. Komunikabideetatik 
eman zaion tratua ere aztertzekoa 
da, zer izan da hau? Honek  ez du 
izenik. Zentzuna galdu dugu. Hau, 
gizartearen erokeria azalean uzten 
duen kasu arrunt bat besterik ez da, 
ze beste notizia batzuk askoz ere 
lazgarriagoak dira, emakumearen 
aurkako indarkeria adibidez. Nola 
da posible gaur egunean horre-
lakoak pasatzea? Gure artean? Ez 
al ginen gizarte aurreratu bat? Ez 
dakit norantz goazen baina ez zait 
iruditzen hau aurrerapena denik. 
Zentzuna guztiz galdu dugu, inoiz 
izan badugu behintzat. Gauzak al-
datu nahi baditugu, naturaltasun 
eta lasaitasun handiagoarekin bi-
zitzen ahalegindu beharko dugu. 
Egia da hau zaila dela bizi dugun 
momentu honetan, baina zentzuna 
berreskuratzeak merezi du.

bittartetik

Oin dala zenbat sortu  
zenduen taldia?

Aurten 12 urte beteko dira he-
rriko motorzale batzuk bildu eta 
Motoclub Plaentxi sortu gendu-
la. Hasiera baten, oin dala 8 urte 
inguru, 22 lagunek osatzen gen-
duan taldia baina oin momen-
tuan 11 gara danataz ardura-
tzen garanak. 

Zegaittik sortu zenduen 
elkartia?

Batez be, motorzale pijuen iru-
dixa kentziagaittik. Zaletasuna 
erakutsi eta herrixan motor gi-
rua sortzeko gogua geunkan 
eta aurrera egittia erabaki gen-
duan!

Zegaittik motorra?
Motorrian ibiltzia beste gau-

za bat da. Askatasun haundixa 
emoten dau eta motor gainian 
aske sentitzen zara. Gainera, za-
liak garanok oso ondo konpon- 
tzen gara elkarrekin eta kanpoko 
lagun talde haundixa ezagutze-
ko aukeria emon dozku.

Ze motor motatan  
ibiltzen zarie?

Guk Ondak eta Yamahak era-
biltzen dittugu. 750 eta 1100 in-
guruko zilindradakuak.

Bidaiak zelakuak izaten dira?
Motorrian leku asko ezagu-

tzeko aukera izan dogu (Astu-
rias, Xerez, Madril, Orereta, 
Errioxa, Gasteiz, Montbello…). 
Danetan bertako motorzaliekin 
batu eta inguruak ezagutu di-
ttugu. Aitortu biharra daukagu 
baina, gehixen gustatzen jaku-
zen bidiak bihurguniak dittue-

nak dirala eta Euskal Herrixan 
asko daukaguz!

Zela ospatu bihar  
dozue 12.  
urteaurrena? 

Bilbo, Arrasa-
te, Bergara, Gas-
teiz eta inguruko 
motorzale asko 
batuko gara he-
rrixan. 125 eta 130 
lagun inguru. Gero, 
Soraluzetik hasi eta 
Eibar-Ermua-Zaldibar-
Berriz-Markina-Ondorroa-Mu-
triku-Deba-Mendaro eta Elgoi-
bartik pasatu ostian, baba-jana 
izango da eta opari banaketekin 
amaittuko da konzentrazinua.

Zela ikusten dozuz gaur  
egungo segurtasun neurrixak?

Egixa esan, motorzale gehixe-
nak errepide nazionalak erabil-
tzen dittugu eta errepidetako 
bazter-babesak oso arriskutsuak 
dira. Asko izan dira hil edo gor-
putzeko artikulazioren bat moz-
tu dabenak. Beste material bate-
kuak izan biharko leukie.

Motorzale 
pijuen irudixa 
kentziagaittik 
sortu genduan 

elkartia

(EntzutEkuak)))) )

Motoclub Plaentxiko 
kideak Ezozi Bidean.

Motoclub Plaentxik 12. urteaurrena  
ospatuko du hilaren 22an (Itziar Alkorta)

Ugaitz Catalan

Zentzuna galdu dugu
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Patricia Borinaga  
Arriolaren idazkari

PSE-EEko zinegotzi Patricia Borina-
ga Iñaki Arriola Garraio Sailburua-
ren idazkaria da duela astebetetik. 
Borinaga pozik azaldu da: “Aldaketa 
galanta izan da baina oso pozik nago, 
politikan lan egitea beti gustuko izan 
baitut”.

Bertako zuhaitzak landatuko 
dira Lixiba-errekan

Soraluze Baso Bidez egitasmoaren 
barruan bertako landaredia susta-
tzeko zuhaitzak landatzen ari dira 
Lixiba-errekan (Atseden Txaboleta 
inguruan). Aipatu zelaiak hektarea 
eta erdi dauka eta bertan hiru txon-
dor plaza aurkitu dira. Ozuma Baso-
lanak enpresa ari da lanean, udalak 
hala eskatuta.

Soraluzeko bi lagun  
epaituko dituzte AHTren  
kontrako ekimenengatik
Aurreko zazpi soraluzetarren atzetik, 
beste bi soraluzetar epaituko dituzte 
datorren maiatzaren 25ean Berga-
ran. Arrasaten lurren desjabetzean 
egindako protestetan parte hartzea 
leporatzen zaie bi gazteei.

Hainbat 
merkatarik egun 

erdiko greba egin 
zuten

Herriko hainbat 
merkatarik euskal 

sindikatuek 
deitutako greba 

orokorrarekin 
bat egin zuten. 

Eguerdiko 
13:00ean 

dendak itxi eta 
Plaza Berrian 
15 minutuko 

bilkura egin zuten.
Grebak industria 
arloan izan zuen 

jarraipenaren 
daturik ez dugu. 

(Informazio 
gehiago  

Plaentxia.com-en).

250.000 euro Ezoziko  
futbol zelairako

Udalak Ezoziko futbol zelaia 
berrizteko 250.000 euroko 

diru laguntza jaso du dagoeneko, 
Foru Aldunditik, diru laguntza 
osoaren %60a. Proiektua mol-
datu ostean, ekainaren 3ko ple-

Futbol zelaiari 
abenduan ateratako 

argazkia

T
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atnoan kreditu aldagarria onartu 
beharko da proiektuak aurrera 
egiteko. Laguntzarekin, belar 
artifizialdun zelaia, argiztapena, 
aldagela modularrak egin eta ura 
bertaratuko da.
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Odola emateko aukera  
Itxaropena Jubiletxean
Gaur, hilak 22, arratsaldeko 
19:00etatik 21:00etara odola ema-
teko aukera egongo da Itxaropena 
Jubilatu Elkartean.

KZgunean ikastaro  
berriak ekainean 
Ekainera begira ikastaro berriak 
antolatu dira KZ gunean. Blogger 
(2 o.), Google Tresnak (2 o.), Sare 
Sozialak (2 o.) eta Skype (2 o.) era-
biltzen irakatsiko da. Hilaren 1etik 
aurrera, 9:00etatik 13:00etara.

Merkataritza eztabaidagai 
Debegesaren mahainguruan

Atzo arratsaldean udaletxeko pleno 
aretoan, Debegesaren berrikuntza 
eta enpresa sailaren aurkezpena 
izan zen eta ondoren, “Soraluzeko 
merkataritza ekinean!” izeneko ma-
haingurua Debegesak antolaturiko 
“Debabarrena ekinean!” ekimena-
ren barruan.

234 herritar eta hamar 
enpresa erregularizaziopean  
daude herrian
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GOL-eko langileek 
otsailaren 2an 
egindako agerraldia.Eusko Jaurlaritzako datuen 

arabera, urtarrila eta apiri-
la bitartean 234 soraluzetarren 
kontratuak aldi baterako etena 
jasan dute. Horietatik, 208 gizo-
nak dira eta 26 emakumeak. Bes-
talde, Soraluzeko hamar enpresa 
enplegua erregulatzeko espe-

dientea zabaldu dute, apirilera 
bitartean. 2008an enpresa bat 
bakarrik zegoen enplegu erre-
gulazioan eta hamar pertsona- 
ren kontratuak aldi baterako 
etenda. Duela bi urte, enpresa 
bat bera ere ez zegoen erregula-
zioan.
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6 erreportaia

“Kopan 

Mondraren 

aurka galdu iza-

nak amorru han-

dia ematen 

du”

Aspaldikoa da nesken futbol talde bat osa-
tzeko nahia eta gogoa. Orain arte, herrian 

aukerarik ez zegoenez jokalari guztiak bes-
te futbol talde batzuetan jokatu behar izan 
dute. Baina aurtengo denboraldian faktore 
askok bat egin dute ametsa egia bihurtzerai-
no: “Jendea mugitu egin da. Alberto Berraon-
do eta Jesus Juan Benitori esker dirua bildu 
eta ekipazioa lortu dugu eta honek guztiak 
taldea osatzea posible egin du” diote 
Sorako jokalariek. Hortik aurrera, 
zelaira jauzi egitea baino ez zaie 
falta izan eta ezin esan trakets 
ibili direnik. Denboraldi ezin 
txukunagoa egin dute hogeitik 
gora partidu jokatuz, hiru gal-
du, bi berdindu eta gainontze-
koak irabaziz. Ez dago txarto. 
“Zelan irabazi dogu? Hain azkar 
pasatu da!” ezin sinistuta daude 
oraindik. 

Ezina, ekinez egina

Herritarren berotasuna
Urte gogorra izan da neskendako: “Den-

boraldia latzagoa izan da zelaitik kanpo ze-
laian bertan baino. Oztopo asko izan ditugun 
arren, zorionez, herritarrak oso gertu sentitu 
ditugu hasieratik eta hori eskertu nahi dugu” 
dio Lorea de Castrok jokalariak. Gogoratzen 
du, partidu bakoitzean batzen zen jende pila: 
“Jende pilo bat etorri da gure partiduetara, 

mutilen neurketetara joaten zena bai-
no gehiago”. 

Ezoziko futbol zelaiaren 
etorkizunaz

Zaharberritze lanak noiz 
hasi zain daude Soraluzeko 
futbolariak: “urteak darama-

tzate zelai honen inguruan ber-
betan eta ez dira ados ipintzen. 

Neguan lokatza, zauriak... man-
gerarekin garbitzen dugu erropa, 

Azken urtean kontu asko entzun dugu Sorako nesken inguruan. Urtebetean taldea sortu eta 
denboraldi txukuna egin dute, finalera ere iritsiz.

“Denboraldia 
latzagoa izan da 

zelaitik kanpo 
zelaian bertan 

baino”

DENBORALDIKO
DATUAK
Partidua 
kopurua ...........29
Galdu .................3
Berdindu ............2
Irabazi .............24
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7 erreportaia

Mondraren kontra 
Bergaran jokatutako 
finala galdu osteko 
argazkia.

“Senda-

gileek segituan 

igartzen dute 

Ezozitik  

zatozela”

askoz errezago da-eta 
zikina kentzea”. Txa-
rrena, beraien ustez, 
orkatilek eta belaunek 
sufritu egiten dutela da: 
“Hanketako minarekin sen-
dagilearengana joanda, segituan 
igartzen dute Ezozitik zatozela”. Hala ere, na-
hiz desastre bat eginda dagoen kariñoa ere 
hartu diote. Gainera, herrikoen alde ere egi-
ten du zelaiak: “Gipuzkoan Antzuolakoa eta 
Soraluzekoa dira baldintza hauetan dauden 
zelai bakarrak eta kanpokoen aurrean aban-
tailaz jokatzen dugu. Hori bai, alderantzizko 
kasua ere gertatzen da, belar artifizialdun ze-
laiak oso handiak dira guretako, galdu egiten 
gara”.

Mondra, arerio indartsua
Asko izan dira maila handia erakutsi du-

ten aurkariak, buruan Mondra, Aierru, La-
gun Onak eta Mutriku dituzte: “Oso aurkari 
gogorrak izan dira guretzat. Gainera, Ligan 
Mondrari bi bider irabazi diogu eta Kopan 
beraien aurka galdu izanak amorru handia 
ematen du”. Iñaki Arrilaga entrenatzailearen 
hitzetan, taldeak maila oso ona erakutsi du 
eta oso pozik dago emaitzarekin. Taldekide 
gehienek futbolean jolasten jarraitzea dute 
helburu. Tamalez, batzuk taldea utzi baino 
beste aukerarik ez dute, ikasketak direla-eta 
kanpora baitoaz. Horregatik, datorren urtera 
begira jendea animatu nahi dute Sora neska 
taldera, aurten lortutakoa urtebeteko loraldia 
besterik izan ez dadin.

GARAZI SORAKO KAPITAINA
Futbolaria ez bazina? Dantzaria

Nun jokatuko zenuke? Realean

Partidu bat? Aierrun kontrakoa

Parrandarako leku bat? Edozein da ona konpainia 
ona eta gogoaz

Pelikula bat? La vida es bella

Mendia ala itsasoa? Itsasoa ikusten dan mendia
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zEr iriztEn dotsazu?
Motorzaleen errepideetako segurtasuna urteroko eztabaida izaten da. Iaz, urtarriletik 
maiatzera bitartean, 119 motorzale hil ziren Espainiako errepideetan.

Motorzaliak nahikua babestuta darela uste dozu?

8 kale inkesta

BElEn CallEja
Langabetua

irunE torriEntEs
Bihargina

ramon BarrEnEtxEa
Jubilaua

iñaki gaBilondo 
Elektrizistia

Bide batzuk oso txarto 
zainduta dare eta ho-

rretxek hobetu bihar dira. 
Baina motorzaliak eurak 
be, euren aldetik ipini bi-
har dabe. Batzuk zoruan 
pare ibiltzen dira karrete-
ran eta bi aldien partetik 
aldaketa bihar da.

Nik eztakitt asko 
honi buruz bai-

na entzun dot errepidiak 
oso arriskutsuak dirala 
eurendako. Uste dot onena 
ertzetako babesak goittik 
beherakuak ipintzia izango 
litzakela.

Ez dare ondo babes-
tuta. Bidiak ez dare 

motorzaliendako bihar 
dan moduan ipinitta. Ert-
zak, zoru labanak, lurre-
ko zuluak... horrek danak 
konpondu biharko lirake 
motorzaliak arriskurik 
barik bidian ibiltzeko.

Ni neu motorzalia 
naiz eta esan neike 

ez daukagula babes na-
hikorik. Batxiak, “kor-
takuellosak” ...hamaika 
etsai dare karreteran eta 
horrek danak hobetzia bi-
harrezkua da gure seguri-
daderako. Dana dala, gu-
tako asko sosiuzago ibiltzia 
be komeni da.
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Herrixa harro dago 
bere taldiarekin.

...herriko koloriak 
daroiezelako.

...gainera, eurendako 
zailago izaten da beti.

Guretako  
txapeldunak dira.
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9 kultura

Jardunaldi 
antidesarrollistak

Musika tailerra 
herriko 
haurrentzat

Pasa den astean, 
herriko Musika 
Eskolak ekitaldi 
batzuk egin 
zituen. Ipuin 
musikatu bat 
irakurri zuten 
esaterako eta 
150 ume inguruk 
hartu zuten parte. 
Musika Eskolako 
2010eko 
matrikulazio epea 
ere zabaldu dute, 
maiatzaren 13tik 
ekainaren 22ra 
bitartean.

Ekitaldiz betetako jardunaldiak datozen egunetan jarraituko dute.

EGITARAUA:

XXXIX. Haurren Euskal Jaia 
maiatzaren 31an

Egun guztiko egitaraua antolatu  
dute Euskal Jai Batzordeko kideek.  
Goizeko 10:30etan talde gonbi- 
datuei ongi etorria frontoian, 
hamarretako eta guzti. 11:30etan 
dantzari eta txistulariekin kalejira 
herrian zehar eta 12:30etan Alar-
dea Plaza Zaharrean. 13:30etan 
dantzariak etxeetara banatuko dira 
bazkaltzeko eta 14:00etan txistula-
ri eta arduradunen kalejira-poteoa 
herriko trikitilariekin. Amaitzeko, 
17:00etan Alardea egingo da Plaza 
Zaharrean eta ondoren, buruhaun-
diak izango dira.

Abian da Plazatik  
Gaztetxera bertso  
txapelketaren  8. edizioa
Maiatzaren 29an ospatuko da Sora-
luzen Plazatik Gaztetxera bertso txa-
pelketako lehenengo kanporaketa. 
Afaria 20:30etan izando da eta bert-
so saioa 22:00etan. Guztira, 6 bert-
solari arituko dira (Eneko Beretxi-
naga, Hodei Irurogetagoiena, Mikel 
Olaizola, Maialen Belarde, Peru Vidal 
eta Egoitz Alkorta). Hurrengo kanpo-
raketa Elgoibarren izango da maiat-
zaren 30ean, Deban ekainaren 5ean 
eta Mendaron ekainaren 12an.

Herriko 68 ikasle  
bertsolaritza lantzen
Maiatzaren 28an Plaentxi ikastetxe-
ko 68 ikaslek bertso saioa eskainiko 
dute herriko frontoian, 17.30etan 
hasita.

• Gaur gauean antzerkia: “Nire 
aitaren AHTa defendatuko dut” 

• Domekan: goizeko bederatzie-
tan irteera egingo da Mutrikura, 
Sasiola-Kalbarixon martxan dauden 
lanak ezagutzera. 

• Astelehena 25: “La historia de 
las cosas” bideo emanaldia 

• Eguena 28, hitzaldia: “Transfor-
mación urbana de Eibar; de ciudad 
industrial a centro comercial abier-
to” Emilio Aiastuin eskutik.

• Zapatua 30, AHT EZ EGUNA: 
11:00etan hasi eta egun guztian ze-
har antzerkia, triki-pegada-poteoa, 
bazkaria, eta amaitzeko kontzer-
tuak Kalaña, la araña espongiforme 
eta KKK taldeen eskutik izango da.

Kontzejupean 
egindako bideo 
emanaldia.
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10 kirola

Sorako mutilen erregional taldeak 
mailaz zuzenean igotzeko aukera du

Gimnasia erritmikoko erakustaldia 
kiroldegian:

Pasa dan jardunaldian Amaroz 
taldearen kontra berdinketa 

lortu ostean, Sorako mutilen erre-
gional taldea Usurbilgo taldearen 
kontra lehiatuko da zapatuan. 
Irabazi ezkero, eta Amara Berri 
taldeak galdu, lehenengo erregio-
nal mailara zuzenean igoko da. 

Amara Berri taldeak berriz, ira-
bazi edo berdintzea lortzen badu, 
Sorako mutilen erregional taldea 
promozioan egotera pasatuko da. 
Sorako Jubenil taldeak sailka-
peneko 7. postuan 9 punturekin 
itxi du denboraldia eta Kadeteak 
5.nak geratu dira 19 punturekin.

Domeka honetan, hilak 24, 
gimnasia erritmikoko era-

kustaldia egongo da kirolde-
gian. Herriko kirolariez gain, 
Eibarko, Urretxuko, Marki-

nako eta Mutrikuko gimnastak 
ere arituko dira. Erakustaldian 
guztira, 150 haur inguruk har-
tuko dute parte.

Mendi taldea 
Adarran

Hilaren 10ean, 47 
lagun inguru bildu 

ziren Adarrara 
mendi irteera 

egiteko. Hasieran 
eguna eguraldi 

tristearekin hasi 
zuten arren, 
eguerdirako 

giro ederra izan 
zuten lagun. 

Domeka honetan 
Kalamuara joango 
dira eta ekainaren 

7an Pagoetara.
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EMAITZAK

FUTBOLA
Sora(Erreg.N.) - Mondra ......... 1-2
Sora(Erreg.M.) - Landetxa ....... 3-0
Mutriku - Sora(Kad) ................ 4-0
Sora(Erreg.M.) - Amaroz ......... 1-1

PELOTA
Gonzalez - Laskurain ................. 17
Xala - Zubieta ........................... 22

AGENDA

FUTBOLA
Zapatua 23, 17:30etan Haranen

Sora (Erreg.M) - Usurbil

Zapatua 23, 12:00etan Zarautzen

Soraluze DBHkoen Futbol 8ko 
Gipuzkoako Txapeldunen faseko 
finala:
Soraluze - Santa Teresa

FUTBITO TXAPELKETA MARTXAN

Ekainaren 5a eta uztailak 3ra 
bitartean herriko hamabi talde 
lehiatuko dira kiroldegian. Hola 
dok-Apple River izango dira neurtzen 
lehenak.

PELOTA
Bermeon, maiatzaren 22an 22:15etan

Berasaluze VIII - Begino
Gonzalez - Laskurain
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11 zerbitzuak

zorion agurrak

Jon López
Maiatzaren 20an 4 urte!
Zorionak etxekoen partez eta
ondo pasa zure egunean!

Gorka Perez Yarza
Zorionak wapisimo!
Aurten, 4 urte!!
Ondo, ondo pasatu zure egunean!
Etxekoen partez

Gaizka Alberdi
Maiatzan 30ian 2 urte!
Zorionak txapeldun!
Muxu haundi bat aitatxo,  
amatxo eta Beñaten partez!

lEhiakEta
Zein zan Txandrúa?

1- Bide-lapur bat
2- Herriko kirolari bat
3- Herriko apaiza

Saria:
Txurrukan aurrez prestatuko janaria.

aurrEko alEko Erantzuna

Irabazlea:
Teresa Eguren

Udaletxeko eraikin berrixa…
1722. urtian amaittu zeben eta eraikin 
barrokoa da.

deitu 943 75 13 04 edo e-mail bat bidali ezazu aldizkaria@pilpilean.com

hildakoak
EstEban IrIbar ZaldEgI

ItzIar BolumBuru arrIeta

lEhEnEngo urtEmuga

Orain dela urtebete argi bat itzali zen hemen lurrean,
argi bat piztu zen han zeru ederrean,
beti jarraituko duzu gure bihotzean.
Ez agurrik, ez adiorik, gero arte baizik.

ZORION AGURRA JARRI NAHI ?
Norbaiten zorion agurra jartzea nahi baduzu 
Iratxo Goxodendan edo Pil-pileanera bidali 
(argazkia eta datuak).Doan da.
Pil-pilean Herri Aldizkari



2009-05-22 

argazki zaharra
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Harley-DaviDsona Herrira

12 harpasuak

Vicente Olaizolak ekarritako Harley-Davidson 
markako motorra bere sidecar eta guzti. Mo-

torrean ageri dira, Vicente Olaizola eta Irene Maiz-
tegi euren seme-alabak ondoan dituztela, Ignacio 
Olaizola, Juanita Olaizola eta Miguel Olaizola. 
1925. urte inguruko argazkixa da.

marIan BegIl

hIrugarrEn urtEurrEna

Pedro laskuraIn lIzarralde

apIrIlarEn 11n hIl ZEn 97 urtE ZItuEla

Hiru urte dira joan zinela, baina egu-
nero zaude gure oroimenean.

Aita aitona edo senarra gizon jator ta leiala, 
zeureak maitez egin zenduen  bizitzako eginala, 
urte luzetan dastatu dugun aitona baten magala, 
ondo dakigu joan zinanetik egunak pasa dirala, 
baina oraindik ere Osuman bizirik dago itzala!  
Osumako senittartekuak.





DANTZARI GAZTEAK ETXEAN HARTZEKO GERTU DAUDEN PERTSONAK BEHAR DIRA

Haurren Euskal Jaiak

Ekintza honekin gure bailaran euskal 

dantzak indartu eta garatzeko laguntza 

ematen diharduzu.  

Eskerrik asko dantzazale!

Maiatzaren 31, domekia  
Izena emateko:  

Pil-pileanera deituta  

(943 75 13 04)  

edo Iratxo Goxodendan.


