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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.

Nerea MendikuteOihane Vila

Kaixo Nerea:

 Zer moduz? Ni deseatzen behingoz hurrengo hilabeteetan ze-
har eguraldi ona hasteko. Azken boladan izugarrizko tenperatura 
aldaketak izan ditugu, egun batean txamarra eta bufandarekin kalera 
eta hurrengo egunean, berriz, ia manga motzetan. Poliki-poliki mar-
txoko hilabeteari agur esango diogu, eta jadanik udaberrian sartu 
gara. Hilabete honetan zehar gogoratzeko egunak ditut buruan, 
hala nola, inauteriak eta Emakumeen Eguna.

Beharbada nire irudimena izango da, baina urte hasierako hilabete 
honek oso bizkor igarotzen ari zaizkit. Ez dakit zergatik izango den, 
beharbada desberdin sentitzen gara eguraldi ona egiten duenean. 
Irrikan egoten gara eguzkia irteteko, karakolak euria egiteko beza-
laxe. Udaberriarekin batera, kaleko giroa eta umorea aldatzen zaigu 
askori, seguraski neguan pasatako egun euritsu horiek ahazten ditu-
gulako. Horretaz gain, kalean ordu gehiago igarotzen ditugu, famili 
edo lagunekin, tabernako terrazan kafetxo bat hartzen eta kontuak 
esaten, erlojuari begiratu gabe. Gainera, aste buruetan plan gehiago 
egiteko aukera izaten dugu herrian zein inguruan.

Aste Santuko oporrak ere gainean ditugu, gehienok egun libre 
horiek hartzeko zain gaude, ikasketetatik edo lanetik pixkatxo bat 
deskonektatzeko. Mendira, kostaldera edo beste nonbaitera ihes 
egiteko, udaberriko egun eguzkitsuak aprobetxatzera. Gutxirekin 
konforma gaitezke, beraz, ez gara zertan paradisura joan behar dis-
frutatzeko. Askotan, gure barnean ditugun sentimendu horiek alda-
tuz, gure pentsamendua eta umorea alda daiteke. 

Kaixo Oihane:

 Zuk esan bezala, jada udaberrian gaude, zehazki martxoaren 
21ean sartu ginen udaberrian. Hala ere, azken egunetan gure 
artean dugun giro zakar eta hotza ez dator udaberri giroarekin 
bat. Ideia horrekin bat eginez, aurreko astean eguraldi gizonari 
udaberriaz hitz egiten entzun nion. Hark zioen, isurialde atlan-
tikoan negua luzea dela, eta, horregatik, udaberriko ekinokzio 
astronomikoa ( martxoaren 21a) igaro arren irudituko zaigula gure 
artean neguak hainbat aste gehiago irauten duela.

Neguak gure artetik joateko prisarik ez duela nabaritu arren, gero 
eta nabariagoa da eguzkiaren indarra. Eguzkiaren indarrak ani-
maliak eta landareak neguan egiten duten siestatik esnatu ditu, 
eta horrek gure inguru hurbila ohi baino politago bilakatu du. 
Zuhaitzak loratu baititu eguzkiak eta txoriak zuhaitz adar tarte-
tan abestera bultzatu. Beraien kantuek gure bizitza eta belarriak 
alaitu dituzte.

Hortaz, segi dezagun gure natura zaintzen eta maitatzen. Hark 
ematen digulako gure eguneroko bizitzan ditugun kezka eta 
buruhausteak gainditzeko indarra. Indarra delako gure bizitzan 
aurrera egiteko funtsezkoa. 

“Gure barnean ditugun 
sentimendu horiek aldatuz gure 
pentsamendua eta umorea alda 

daiteke”

“Segi dezagun gure natura 
zaintzen eta maitatzen”

Egin irrifar 
udaberrixari



Julio Otegui

Igandero bezala, arrebak deitu zidan 
nola nengoen galdetzeko. Nire erant-
zuna garbia izan zen: “zeruan bezala”. 
Urtebete pasatu da Legazpiko betiko 
etxea laga eta Soraluzeko egoitzara 
etorri nintzenetik. Gogoko dut So-
raluze, zuloan sartuta egoteko ezin 
hobeto eginda dago; jende jatorra, 
giro ona... ezin da gehiago eskatu. 
Gustora nago. 

Jaikitzerako prest daukat gosaria. 
Egunkaria irakurri ostean, egunero 
gimnasia edota beste ekintzaren bat 
egiten dugu. Martitzen eta eguene-
tan txakur terapia tokatzen da Txispa 
eta Lucasekin. Arratsaldetan ere iza-
ten dugu zer eginik: astelehenetan es-
kulanak egiten ditugu, eta gainontze-
ko egunetan oroimena lantzeko ari-
ketak, karta-jokoa eta dokumentalak 
ikusi. Ostiralero, zela ez, bingo jokoa 
da nagusi gurean eta honetaz gain, 
egun bereziak ere ospatzen ditugu, 
esaterako: Gaztañerre, Gabonak, ara-
tosteak, herriko jaiak eta Mesedee-
tako eguna. Zerrenda honetan ezin 
dugu ahaztu eguraldi onarekin egi-
ten ditugun irteerak: Zumaiara, De-
bara, Loiolako santutegira, Arratera... . 
Aipamen berezia eta eskerrik beroena 
helarazi nahi diet, bestetik, gu animat-
zera etortzen diren guztiei: joteroak, 
txistulariak, kantari edo musikari bo-
londresak… . 

Soraluzeko herritarrak gonbidatu 
nahi ditut. Gurekin une goxo bat pa-
satu nahi izanez gero, etorri bisitan, 
ongietorriak izango zarete eta.

Gustora nago

Euskal Herriarentzat irudi iraingarriak
Oraingoan ere, Munilla apezpiku (gotzain) Jaun Txit Gorenak, kontrola (ez antisor-
gailuak), tortura fisikoa zein psikikoa emango den polizia etxe bat bedeinkatu du.

Oraingoan ere, dauden gizarte premia larriekin, gerrara jolastea maniobra militarrak 
eginaz (gastu soziala omen da) gogoko dituztenekin bat egin du.

Oraingoan ere, ikur, bandera eta beraien memoria historiko bakarra inposatu nahi 
digutenekin bat egin du. 

Oraingoan ere, bakea inondik inora nahi ez dutenekin bat egin du.

Oraingoan ere, Euskal Herria erabat ukatzen eta suntsitu arte bakerik ez dutenekin 
bat egin du.

Oraingoan ere, euskal kultura, euskara, ohiturak eta euskal kutsua edo usaina duen 
guztia ezabatu arte bakerik ez dutenekin bat egin du.

Oraingoan ere boteretsuen alde jokatu du, horiei gutxi eskatuz eta men eginez, 
euren esanetara jarriz, menpekoen alde dagoela aho txikiarekin esanaz bakarrik eta 
boterearen aurkako bidean helduz gero, zerurako bidean edo ez dakit norako bidean 
inora ez goazela predikatuz.

Eta oraindik ere, hau, askoz ere luzeagoa izan liteke, baina hobe isiltzea, zeren demo-
krazian dena defendatu daitekeen gezur hutsa saldu nahi digute, hori bai, boterea 
ukitzen ez duen bitartean.

Ander Epelde



Julio Otegui

Joan den martxoaren 4an egin zuen Itxa-
ropena jubilatuen etxeak urteroko batzar 
orokorra eta Gillermo Alberdi Aramendi 
(Azkoitia, 1939) aukeratu dute lehendakari 
urtebeterako. 
Duela 44 urte etorri zen Alberdi Soraluzera, 
ezkondu eta bertan bizitzera. 26 urtez GOL-
eko langilea izan zen, 61 urterekin erretiratu 
zen arte. Geroztik, bilobak zaintzea, musika 
entzutea eta lagunekin berbetan jardutea ditu 
zaletasun nagusi, baita Itxaropenako ekintze-
tan parte hartzea ere. Ondo ezagutu eta asko 
miresten du jubilatuen elkartea, eta, horrega-
tik, pozarren jaso du lehendakari kargua. 
Zein izango da orain zure egiteko nagu-
sia?
Diru kontuak ondo eramaten, ekintzak an-
tolatzen eta elkarterako hobekuntza lanak 
proposatzen ahaleginduko gara. Lan talde 
on, euskaldun eta jatorra osatzen dugu 
eta aurrekoek egindako bideari jarraituko 
diogu, benetan lan txukuna egin dute eta. 
Lerroon bitartez Calles eta bere lan-taldea 
zoriondu nahi ditut. 

Zurekin batera zeintzuk osatuko dute zu-
zendaritza batzordea?
Aurten Luis Felipe Galarraga (lehendaka-
riordea), Patxi Ihabar, Pilar Gomez eta Era-
dio Cadenas sartu dira zuzendaritzan, eta 

iazko juntatik Txaro Letek (idazkaria), Juan 
Garciak (diruzaina) eta Esther Alvarezek ja-
rraituko dute nirekin.

Zein egitasmo eramango dituzue aurrera?
Buruan bi ditugu: sukaldeko suak aldatu eta 
larrialdietarako irteera hobetzea. Adinean 
aurrera goaz eta edozeini gerta dakioke 
elkarterako aldapa igo edo jaitsi ostean, 
atarian bertan zorabiatzea. Gaur egun da-
goen espaloia oso estua eta arriskutsua da, 
eta udalarekin adostu dugu diru-partida 
bat zehaztu dezan elkarteko atea barrurago 
sartu eta espaloia zabaltzeko. Honela, larrial-
dietarako ateak elkarterako sarrera erraztuko 
die gurpildun aulkian dabiltzan herritarrei.
Ospakizun eta irteerez ere jantziko du-
zue elkartea
Apirilaren 3an Iratxera joango gara, baina, 
oraindik, urte osoko bidai-orria zehaztu 
gabe dugu. Erretiroak dakarren monotonia 
apur tzeko astero  ekintza ugari antolatzen 
ditugu: dantzaldiak, txokolatadak, bingoak, 
karta jokoak, luntxak…  guztietan 100 baz-
kidetik gora batzen gara. Lagunartean iga-
rotzeko momentu ugari daude Itxarope-
nan.
Zein etorkizun ikusten diozu Itxaropenari?
Niri elkarte gazte eta euskalduna izatea 
gustatuko litzaidake. Azken bi urteetan 

Itxaropenako administrazio zerbitzua eus-
kalduntzeko ahalegin berezia egin da eta 
zerbitzuei dagokienean, asmo berari hel-
duko diogu guk ere. Momentuz irakurtze-
ko aldizkari euskaldun bat sartzea erabaki 
dugu, baita tabernan musika euskalduna 
jartzea ere. Bestetik, 700 bazkidetik gora 
izan arren adinean aurrera goaz eta ekintza 
berriak proposatu edota zuzendaritzako ar-
durak hartzeko bazkide zerrenda gaztetzea 
komeni zaigu. 

Zailtasunak dituzten pentsiodunei elkar-
teak nola lagundu diezaieke? 
Egoera larria da benetan, pentsa, batzuk 
etxeko berogailua pizteko zailtasunak di-
tuzte eta elkartera datoz eguna pasatzera, 
hemen bero dago eta. Denok bat egin eta 
animoz baxu dabiltzan jubilatuak burua al-
txatzeko moduan ipini bihar ditugu. Azken 
udalbatzarrean, esaterako, Soraluzeko 
Duintasuna Elkartearekin elkarlanean bo-
tiken berrordainketari buruzko mozioa aur-
keztu genuen. Jubilatuontzat mingarria da 
bizi osoa lanean jardun eta gizarte seguran-
tzan kotizatu ostean, orain, bizitzeko behar-
be harrezkoak diren botikak ordaindu behar 
izatea. Eta ezin duenak zer? Asko gara eta 
elkarri lagunduaz jubilatuon duintasuna de-
fendatuko dugu.

Gillermo Alberdi, Itxaropenako presidentea 

“Asko gara eta elkarri 
lagunduaz jubilatuon 

duintasuna defendatuko dugu”

 “Azken urteetan Itxaropena 
euskalduntzeko ahalegin 

berezia egin da ”

“Sukaldeko suak aldatu 
eta larrialdietarako irteera 

hobetuko dugu”

“Etorkizunean elkartea 
gaztea eta euskalduna 
izatea gustatuko 
litzaidake”
Gillermo Alberdi Aramendi
Itxaropena jubilatuen elkarteko lehendakari 
berria



Ertzainen presentzia herrietan
Udaltzaingoak jakinarazi duenez, Ertzain-
tzak herrietan presentzia handiagoa iza-
teko erabakia hartu du, eta, gainerako he-
rrietan moduan, Soraluzen ere bai, egunez 
zein gauez. Bestalde, udaltzain berriak, Peio 
Olabarria 29 urteko arrasatearrak herriko 
udaltzainaren baja kubritzen dihardu. Uda-
letxeen arteko lanpoltsatik aukeratu dute.

Lapurreta kopuruak ez du gora egin
Udaltzaingoaren datuen arabera, lapurreta 
kopuruak ez du gora egin, bai, ordea, he-
rritarrek gaiarekiko duten sentiberatasunak. 
Gauetan gertatutako lapurreten inguruko 
ikerketak Ertzantzaren esku daude, eta “zo-
ritxarrez, orain arte ezinezkoa izan da ardu-
radunak identifikatzea”. Bestalde, udal go-
bernuak adierazi du, udaltzaingoaren eta 
Ertzantzaren arteko lankidetzak “bere frui-
tuak” ematea espero duela, eta “orain arte 
bezala arduraz jokatuko duela gaiarekin”. 

Domeka gauean lapurretan egin zuten 
berriz Gaztetxean eta Mendatan. Le-

henengoan, leihoaren kristala apurtuta sar-
tu ziren barrura, baina apenas eraman zu-
ten ezer; bigarrengoan, atea apurtu zuten 
eta hainbat material eraman zituzten: tele-
bistak, diru-kutxa, ordenagailua... Gertaerek 
haserrea piztu dute herritarren artean.

Lapurretan egin dute berriz 
Gaztetxean eta Mendatan

Orkestra sinfonikoaren kontzertua     
Bostehun entzule baino gehiago batu ziren martxoaren 14an orkestra sinfonikoak eskaini 
zuen kontzertura.  Kontzertuaren amaieran Udalak orkestraren gidaritzan egin duen lana 
eskertzeko plaka oparitu zion Iñigo Alberdiri. Udazkenean ekitaldi gehiago izango dira 
musika eskolaren 25. urteurrena ospatzeko. 

Joteroak egoitzan
Martxoaren 19an, San Jose eguneko 
ospakizuna zela eta, Zumarragako 
joteroak izan ziren egoitzan. Nafar 
estiloko musikaz giroa alaitu ostean, 
pintxoa eta edana banatu zuten ber-
taratu zirenen artean. Mesedeetako 
egoitzak bere esker ona adierazi nahi 
die ekitaldietara hurreratzen diren 
herritarrei. 

Eguneko zentrua Estaziñoan
Udalak jakinarazi du eguneko zentroa 
egiteko lanak aurten hasiko direla eta 
datorren urtean zerbitzua martxan 
jartzea aurreikusten dela. Zentroak 
25 pertsonarentzako lekua izango 
du eta Estaziño kalean, 9. zenbakiko 
lokalean kokatuko da. Lokalak 190 
m2 ditu eta berau egokitzeko lanak 
Gipuzkoako Aldundiak egingo ditu 
datozen hilabeteetan. Hain zuzen 
ere, Aldundiak 300.000 euroko diru-
partida gordeta du aurtengo aurre-
kontuetan. Kudeaketaren ardura ere 
Aldundiarena izango da.

Jai batzordearen bilera
Apirilaren 9an, eguaztena, arratsalde-
ko 7etan jai batzordea batuko da uda-
letxean. Santiago Santa Ana eta An-
dramari jaiak antolatzeko izango da.

Bi ertzain Zubi nagusian.
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Presoen eskubideen aldeko 
elkarretaratzea  
Herriko beste kuadrila batek dei 
egin die herritarrei martxoko azken 
barixakuan (gaur) Plaza Zaharrean 
egingo den elkarretaratzean parte 
hartzeko. Elkarretaratzea arratsaldeko 
20:00etan hasiko da, Giza eskubideak, 
irtenbidea, bakea, euskal presoak Eus-
kal Herrira lemapean.

Autobus zerbitzua hobetzeko 
bigarren bilera
Apirilaren 3an (eguena) egingo 
dute Gipuzkoako autobus zerbitzua 
hobetzeko prozesuari dagokion 
bigarren faseko bilera, 18:30ean 
antzokian. Lehen fasean 56 herrik 
hartu dute parte eta 3.000 ekarpenen 
inguru jaso ditu Foru Aldundiak. 
Bigarren bueltan,  Aldundiak 
berak diseinatutako proposamena 
aurkeztuko dute, eta herritarrek eta 
udalak aukera izango dute berriro 
iritzia eman eta aurreproiektuen 
inguruko ekarpenak egiteko. 

Aste Santuko mezen ordutegia
Soraluzeko Kristau Elkarteak Aste 
Santuko ospakizunen berri eman du:

Apirilak 8, 19:00etan:  adiskidetzeari 
buruzko otoitzaldia parrokian
Apirilak 10, 20:00etan:
adiskidetze sakramentua elizan
Apirilak 13, 12:15ean:
Erramu Domeka elizan
Apirilak 17, Eguen Santua:
10:00-11:00 bakarkako adiskidetze 
sakramentua, 18:00etan meza eta 
21:00etan ordu santua
Apirilak 18, Ostiral Santua: 
9:00etan gurutze bidea elizatik Ezozira 
eta 17:00etan jaunaren nekaldia

Datozen hilabeteotan Udalak aldi ba-
terako zazpi lanpostu eskainiko ditu. 

Lanpostuok enplegu planaren baitan eta 
hainbat erakunderen laguntzarekin bide-
ratuko ditu. Horietako bi peontza laneta-
rako izango dira, beste bat administrari la-
guntzaile posturako eta beste lau hainbat 
espezializaziori dagozkienak izango dira 
(informazio gehiago udaletxean). 

Alkarrekin fase-praktikoan

Udalak Alkarrekin prozesuan jasotako 
ondorioak aurkeztu zituen martxoaren 
8an kiroldegian egin zen aurkezpen 
ekitaldian. Herritar, udal teknikari eta 
politikariak batu ziren bertan – laurogei 
inguru – eta etorkizunerako proposatzen 
diren ekintza eta antolaketa moduen 
inguruan jardun zuten. Guztien artetik 
epe laburrean garatzeko zazpi proiektu 
lehenetsi dira, ezaugarri nagusi moduan 
“sailen arteko elkarlana eta herritarren 
partaidetza” dutenak: herri identitatea, 
taldeen arteko hartu-emana, jarduera 
fisikoa, jasangarritasuna, herritarren 
arteko elkartasun mekanismoak eta 
bertako produktuen ekoizpen zein 

Pil-pilean, Jardun eta Txatxilipurdi eus-
kara elkarteek aurtengo udalekue-

tako eskaintza aurkeztu dute. Hiru pro-
posamen luzatu diete 9 eta 16 urte bitar-
teko gazteei: Zerain, GaraiOn eta Kosta 
ala kosta. Izen ematea Pil-pileaneanen 
(943 751304) egin daiteke, maiatzaren 9a 
baino lehen 275 euro ordainduta. Familia 
ugariko kideek eta euskara elkarteko ba-
zkideek %5eko deskontua izango dute, 
eta bi baldintzok betetzen dituztenek, 
%10ekoa. Plazak mugatuak direla jakina-
razi dute arduradunek.

Zazpi lanpostu eskainiko ditu 
udalak

Udako Abenturak udalekuetarako 
izen-ematea zabalik

Udalekuetako arduradun eta hezitzailea.

kontsumoa lantzera bideratutako 
proiektuak dira. Alkatearen esanetan 
“herritarren ekarpenei esker oinarri polita 
jarri da etorkizunerako”. 

Urtebete inguru iraun duen hausnarketa 
fasearen ostean, egitasmoak gauzatzen 
hasteko fasea hasiko da. Herritarren 
inplikazioa gakoa izango da fase 
honetan ere. Informazio gehiago jaso 
edo egitasmoren batean parte hartu nahi 
izanez gero, idatzi alkarrekinsoraluze@
gmail.com helbidera, deitu 688603475 
telefonora edo udaletxera jo.

Alkarrekin prozesuko parte hartzaileak. Iturria: Fernando Oregi.
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Hamar talde, futbol eskola, 150 jokalari eta 
hirurehun bazkidetik gora ditu Soraluze 
FT-k gaur egun. Goranzko joera eten-
gabea izan da 2009an zelai berria egin 
zenetik. Kirol arloan emaitzak “bikainak” 
dira, baina bulegoetako zereginetarako 
jendea falta da. Azken urteotan zuzenda-
ritzan izan diren kideek erreleboa emate-
ko beharra sumatu dute, eta martxoaren 
12an deitu zuten bazkideen ezohiko  bat-
zarra izan da lehen pausoa. Hogeiren bat 
lagun batu ziren bertan, eta zuzendaritza-
kide berriak bilatzeko lanari ekitea erabaki 
zuten. Batzarrean bertan, pertsona batek 
– emakumezkoa bera - bere burua eskaini 
zuen zuzendaritza berrian parte hartzeko. 

Erreleboa ekainerako 
Luki Hontangas presidenteak eta beste 
hamaika pertsonak osatzen dute futbol 
taldearen junta. Astelehenero batzen dira 

denak, zereginen jarraipena egin eta elka-
rren artean koordinatzeko: kirol emaitzen 
errepasoa, diru kontuen jarraipena, erri-
fen zozketa, erabakiak hartu… Bat da-
toz esaterakoan neke handirik gabeko 
lana dela, baina urte batzuk horretan 
eman ostean, gehienek uste dute testi-
gua beste batzuei pasatzeko ordua dela. 
Zuzendaritza berria ekainerako martxan 
izatea nahi lukete. Hori dela eta, asmoa 
dute datozen hilabeteotan herritarrei eta 
jokalarien gurasoengana jotzeko.  Ez dute 
baztertu nagusien taldeko jokalarienga-
na ere jotzea.

Zuzendaritzak ezohiko batzarrera deitu ditu bazkideak, gai 
nagusia: zuzendaritza berritzea. Kirol arloko emaitzak bikainak dira, 
baina zuzendaritzan boluntarioak falta dira erreleboa emateko.

Zuzendaritza batzordearen asteleheneroko bilera (merkatuko lokalean).

Herritarrengana eta 
jokalarien gurasoengana 

joko dute lehenik

Zuzendaritza errelebo eske
SORALUZE FUTBOL TALDEA

Zergatik egin duzue deialdia?
Gehienok urte batzuk eman ditugu 
zuzendaritzan eta uste dugu gure 
zikloa amaitu dela. Juntako batzuk 
jarraituko dute baina gehienok aur-
ten amaituko dugu gure ibilbidea. 

Gurasoen atea da joko duzuen le-
henengoa.
Gaur egun ehunetik gora neska-mu-
tikok jokatzen dute gure taldeetan, 
eta uste dugu gurasoek badagokiela 
ardura hartzea. Oinarrizkoa partidue-
tarako bidaiak dira, baina zuzendarit-
zan ere behar da laguntza. Izango al 
gara gauza geure seme-alabengatik 
horrenbeste egiteko … 

Gurasoak bakarrik zaudete orain?
Ez. Guraso ez direnak ere badaude 
eta horiek meritu bikoitza dute. Ar-
dura handiena gurasoek dutela esan 
arren, edozein herritar ongi etorria 
izango da. Azken aukera litzateke 
nagusien taldeetako jokalariak zu-
zendaritzan sartzea.

Herriaren ardura ere aipatu da.
Ehun eta berrogeita hamar pertso-
nak baino gehiagok jokatzen dute 
momentu honetan Soraluze futbol 
taldean. Kirol jarduerarik handiena 
da herrian. Beraz, zaindu beharreko 
altxorra da herriarendako. 

LUKI HONTANGAS
Sora Futbol Taldeko presidentea



7

Joan zen zapatuan Lazkaori gutxiene-
koagatik irabazi eta gero, Sorako Prefe-
rente mailako taldeak sailkapeneko lehe-
nengo postuan jarraitzen du 48 puntu-
rekin. Ohorezko Mailarako igoera fasea 
amaitzeko bost jardunaldi falta direnean, 
Debako Amaikak bat taldearekin berdin-
duta jarraitzen dute. Atzetik Ordizia dute 
bi puntura. 

Apirilaren 6an denok Ezozira
Zuzendaritzak eta taldeak dei egin nahi 
diete herritarrei, datozen jardunaldietan 
taldeak Ezozin jokatuko dituen partidue-
tara joan daitezen. “Taldeak urte guztian 
zehar behar du zaletuen berotasuna eta 
babesa, baina, bereziki orain”, adierazi du 
presidenteak. 
Datozen partiduen egutegia: 

Martxoak 30: Ordizia – Soraluze (Ordizian)

Apirilak 6: Soraluze – Ilintxa (Ezozin)
Apirilak 13: Urola – Soraluze (Zumarragan)

Maiatzak 4: Soraluze – Mondragon (Ezozin)
Maiatzak 11: Elgoibar – Soraluze (Elgoibarren)

Emozio gehiago ezin
Ezin dakioke emozio gehiago eskatu 
Ohorezko Mailarako igoera fasearen 
amaierari. Aukera guztiak zabalik dau-
de eta gainera, azkeneko jardunaldian 
Amaikak bat eta Ordiziak jokatuko dute 
elkarren aurka eta Soraluzek sailkape-
nean azkeneko doan Elgoibarren aurka 
jokatuko du. Sorak inoiz lortu ez duen 
igoera lortzeko aukera paregabea du.  

 Lazkaoren aurka zelairatu zen hamaikakoa.

Jokalariak elkar besarkatuz, partidua amaitu ostean. Jurgi Rasconek jaurtitako penaltia. Iturria: Mikel Valero.

Ezozira joateko deia
Preferentea lider Ohorezko Mailarako igoera fasean

zehar nahiko justu ibili gara jokalariekin 
baina ilusioz aurrera egin dugu eta orain 
ahal den gorena heltzen saiatuko gara.

Euskara asko entzuten da zuen taldean.
Bai, ni inguru oso euskaldunekoa naiz eta 
baneukan kezka hona etorri nintzenean 
hizkuntza aldetik zela moldatuko ginen. 
Hala ere, euskaldun asko topatu ditut eta 
gure artean normalean euskaraz egiten 
dugu.   

MIKEL 
JUARISTI 
(Azkoitia)
Entrenatzailea

Ze balorazio egiten duzu lortzen 
diharduzuenaz?
Lehenengo aldia da Azkoititik kan-
pora ateratzen naizena entrenatzaile 
lanetan eta baneukan beldur pixkat, 
baina urtebeteren ostean oso oso 
gustora nago Soraluzen. Oso jende 
ona eta konrometitua topatu dut, eta 
oso giro ona dago gure artean. Urtean 

EKIOTZ ALUSTIZA
Jokalaria
Zela dago taldea momentu hone-
tan?
Konfidantza handia daukagu geure 
buruarekin eta sinestuta gaude igot-
zea posible dela. 

Afizioari zer?
Urtea oso gogorra izan da eta ea jen-
dea etortzen den igoera lortzeko be-
har dugun azken bultzada ematera.  

“Orain, ilusioz, ahal 
den gorena heltzen 

saiatuko gara”
“Ea jendea etortzen den 

azken bultzada ematera”
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Zenbat denbora pasatzen duzu egunero sukaldean?

Badirudi daramagun bizimodu azkarraren eta horrekin batera datozen bizi-ohituren ondorioz, geroz 
eta denbora gutxiago eskaintzen diogula egunero sukaldatzeari, herrialde “aurreratuetan” gertatzen 
den moduan. 

Neu arduratzen naiz etxeko jana pres-
tatzeaz, bai lehen eta bai orain. Neri 
aurrez prestatutako janaria ez zait 
gustatzen, nahiago dut poliki-poliki 
egindakoa. Hona bizitzera etorri nin-
tzenean Bar Españan lan egin nuen 
eta han dezente ikasi nuen sukaldean. 

Jai dudanean prestatzen dut jana-
ri gehi xeago eta hozkailuan gorde. 
Etxean jende nagusia edo umeak 
dituenak gehiago zaintzen du jana, 
baina, gainontzean, denbora gutxi 
daukanak ahal duen moduan molda-
tu behar. 

Nik badaukat denbora eta egunero jar-
duten dut sukaldean. Jendeak ez dauka 
astirik eta aurrez prestatutako janaria 
jaten du gero eta gehiago. Lehenago 
txapa gainean prestatutako babak ja-
ten genituen. Jateko bizi gara ala bizi-
tzeko jaten dugu?  

Nik asteburuan eta gauetan presta-
tzen dut, astean zehar ez dudalako 
astirik izaten. Lehen trankilago bizi zi-
ren eta denbora gehiago eskaintzen 
zioten sukaldeari eta euren buruari. 
Erlojuaren kontra bizi gara orain eta 
horrek berarekin dakar janari bizkorra.

Ana Mari Ondarra Eizagirre

Maitane Maiztegi

Ramon Gartzia

Unai Soraluze

Irabazlea

Myriam Goenaga

Zein  
da?

Aurreko aleko erantzuna
Luis Arizbanarreta, Gure Esku Dago taldeko kidea

Saria: 
“Futbolisto baten 
konfidentziak” ikusteko 
bi sarrera

Deitu 943 75 13 04 edo e-mail bat bidal ezazu aldizkaria@pilpilean.com datorren barixaku eguerdia baino lehen.

Oharra: Lehiaketako irabazlea aukeratzeko zozketa alea 
atara eta hurrengo barixaku eguerdian egiten da. 
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Mikel Hernandez txirrindulari soraluze-
tarrak ezin hobeto hasi du denboral-

dia. Korritutako zazpi lasterketetatik, hirutan 
sailkatu da lehenengo hamarrenen artean. 
Azken lasterketan, Urretxun, bederatziga-
rren helmugaratzea lortu zuen, seikote baten 
ostean, eta pelotoiko hirugarrena izan zen. 
Horrela, Euskaldun torneoko lidergoa esku-
ratu eta maillota jantzi du. Torneorako pun-
tuagarri den hirugarren lasterketa Lazkaon 
korrituko da apirilaren 26an, baina, aurretik, 
Eibarko Valenciaga memorialean parte har-
tuko du apirilaren 6an. 

Joan zen barixakuan jokatutako finalean, 
Larreategi eta Kortabarria 22-13 gailendu 

zitzaizkien Donostiako Euskal Giro taldeko 
bikoteari, eta nagusien mailako Udaberri Txa-
pelketa irabazi zuten. Tajuelo eta Larrañaga 
kadeteek, berriz, 22-8 galdu zuten Oñatin 
jokatutako finalerdian eta, ondorioz, txape-
lketatik kanpo geratu dira. Deskantsurako tar-
terik hartu gabe Debarroko txapelketa joka-
tzeari ekingo diote datorren astean kadete, 
jubenil eta nagusien mailako pilotariek.

Ixa Rodriguez soraluzetarrak zilarrezko domina eskuratu zuen martxoaren hasie-
ran Madrilen jokatu zuen Espainiako boxeo lehiaketan. Ixak zera adierazi du Goie-

na astekariari eskainitako elkarrizketan: ”Hasieran nik ez neukan zilarrezko domina 
eskuratzeko inongo esperantzarik baina finalean oso borrokaldi ona egin nuen”.

Emakumeen eskubideen aldeko herri las-
terketaren 25. edizioak 3000 emakume-

tik gora batu zituen martxoaren 9an, euren 
artean herriko hainbat emakume ere bai.  
Helmugaratzen lehena Iosune Casares izan 
zen, 0:28:42 an burutu zuen 5 kilometroko 
ibilbidea. Irudian, Lilatoia korritu zuten he-
rritarretako batzuk. 

Hernandez lider Euskaldun torneoan

Udaberri txapela herrira

Ixak zilarrezko domina  Espainiakoan

Lilatoiko soraluzetarrak

Mikel Hernandez taldeari tiraka, Urretxuko lasterketan.

Larreategi eta Kortabarria garaikurra jasotzen.

Lilatoian parte hartu zuten herriko emakumeetako batzuk.

PELOTA

Apirilak 1, martitzena 19:00etan 
Aranen
DEBARROKO TXAPELKETA
Tajuelo – Larrañaga
Bergarako bikotea
Santamaria – Burunza
Bergarako bikotea

FUTBOLA

Zapatua 29, 16:30ean Ordizian
Ordizia – Sora (Erreg. Pref.)
Zapatua 29, 19:00etan Ezozin
Sora (Erreg.) – Eibartarrak
Zapatua 29, 12:00etan Ezozin
Sora (Jub.) – Ikasberri
Igandea 30, 12:00etan Ezozin
Sora (Kad. Nesk.) – Bergara

FUTBOL ZAZPI
Izen ematea: apirilaren 1etik 25era
Prezioa: 110 euro, 15 parte 
hartzailerekin
Txapelketa: maiatzaren 17tik 
uztailaren 19ra

MENDIA
Domeka 30, 9:00etan Estazinuan
Aldaia Guevarara (Araba) irteera

BOLETA
Gipuzkoako Hiru Txirlo Bolo 
Txapelketa, hurrengo datak:
Martxoak 29, Mietz Erreka
Apirilak 5, San Pedro

PALA TXAPELKETA
Torturaren aurkako IX. pala txapelke-
tan izena emateko epea zabalik dago. 
Apirilaren 14a da azken eguna. Arra-
noan, Gaztelupen, Gaztetxean edo 
Mendatan eman daiteke izena. Zozke-
ta apirilaren 15ean egingo dute Arra-
no elkartean, arratsaldeko 19:00etan. 

Agenda
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Gaur, barixakua 
TRIPAFESTA AFARI BEGETARIANOAK
20:00etatik aurrera, gaztetxean
Ant: Tripafesta taldea

Martxoak 31, astelehena 
BIO DANTZA SAIO IREKIA
15:00etatik 17:00ra kiroldegian
Ant: Bio dantza taldea

Apirilak 4, barixakua
 MONOLOGOA 
“Futbolisto baten konfidentziak” 
Zuhaitz Gurrutxagaren eskutik
22:15ean, antzokian
Ant: Udaleko Kultura Batzordea

Apirilak 10, eguena 
LABURMETRAIA GAUA 
21:00etan, antzokian
Ant: Pil-pilean Euskara Elkartea

Apirilaren 2tik 12ra 
ARGAZKI-ERAKUSKETA 
“Soraluzeko Euskal Aratosteak” 
Astegunetan 19:00-20:30 eta 
zapatuetan 12:00-13:30, 
kiroldegiko erakusketa-aretoan
Ant: Euskal Aratosteen lan-taldea

XI. urteurreneko jaian.  Egitaraua goizeko 
11:30ean hasiko da txotxarekin, eta goizez 
eta arratsaldez umeendako puzgarriak 
izango dira Plaza Barrixan. Plaza Zaharrean 
berriz, Gorritik jardungo du bere abereekin.  
12:30Ean buruhandiek kaleak astinduko di-
tuzte eta 13:00etan omenaldia egingo dio-
te Jokini. Bazkideen argazkia aterako dute 
gero, eta bazkalordura bitartean musika 
eskolak girotutako “poteo mundiala” egin-
go dute. Arratsaldean Egoibarko Mauxitxa 
txaranga ibiliko da kalez kale. Arduradunek 
jakinarazi dute euria eginez gero ekitaldiak 
eskolako pilotalekuan egingo direla. 

Txuri Urdineko bazkideek Jokin Zaba-
la Murillo -zendu berria den bazki-

dea- omenduko dute bihar, elkartearen 

Euskaraz ekoiztutako zazpi film labur 
proiektatuko dira antzokian apirila-

ren 10ean, Laburbiraren XI. edizioaren 

barruan. Besteak beste, maitasuna, izua, 
eromena, euskaldun berrien gogoetak, 
euskalkiak, Gabonen jatorria, sukaldari-
tza eta zinema dira filmetan lantzen di-
ren gaiak. Emanaldia 21:00etan hasiko 
da eta ordu eta erdiko iraupena izango 
du. Hauek dira eskainiko diren ikus-en-
tzunezkoak:

Txuri-urdinek Jokin Zabala 
Morillo omenduko dute 

Film laburren gaua antzokian

Laburmetraien kartel iragarlea.

Jokin Zabala, 2013ko ekainean.

Abuztua (Pello Gutierrez) 

Aio (Asier Sustaeta) 

Euskaldun berriaren esketxa (Kepa Errasti) 

Irudi Mintzatuen Hiztegi Poetikoa (Aitor 
Gametxo, Maider Fernandez, Maria Elorza) 

Marylin (Iñaki Beraetxe) 

Plaza bakarra (Mediaworks 3.0) 

Sormenaren bide ezkutuak (Lara Izagirre) 

Joakin Ruizek irabazi du Gau 
Txori argazki rallya
Joakin Ruiz saritu dute Azpeitiko Gau 
Txori argazki rallyan “argazki bilduma 
onena” osatzeagatik. Hirugarren sa-
ria ere beste herritar batek eskuratu 
du; Carlos de Cosek. 43 parte hartzai-
le izan dira guztira aurtengo rallyan. 
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Oier eta Unax  
Zorionak familia guztian partez! 
Segi holako alai!!

Alba Rico
Martxuan 3an 8 urte!
Zorionak maittia, ederra zara!
Muxu haundi haundi bat 
etxekuen partez!

Oihan Larrañaga
Martxuan 4an
Zorionak polittori eta muxu 
haundi bat etxekuen partez!

Amuitz Perez
Martxuan 17xan, 6 urte!
Zorionak neska haundi!
Muxu pottolo bat etxekuen 
partez!

Ekain Larrañaga
Apirilan 21ian 10 urte!
Zorionak mutil haundi! 
Ondo ondo pasa eta patxo 
pila etxekuen partez!

Aitor Agirre
Apirilan 27xan urtebete!
Zorionak ttiki, pila pila maitte 
zaittugu!

Amets Alberdi
Apirilan 12xan 5urte!
Zorionak prexioxa! 
Pila pila maite zaittugulako,
muxu goxuak zuretzat, 
berezixena Ilargin partez.

Maria Jesus Arrizabalaga
Apirilan 17xan!
Zorionak ama-amama 
eta muxu pila, maitte 
zaittugunon partez!

Iraultza Ostolaza Lakuesta
Martxuan 20xan 11 urte! Zorionak 
polittori! Zure irribarrak bazter 
guztiak eta guztiok alaitzen gaittu! 
Patxuak Sugar eta etxekuen partez!

Andoni Calles
Zorionak txapeldun!
Segi oin moduan alai-alai eta 
bizi-bizi!

Ioritz Azpitarte
Apirilan 2xan urtiak 
betetzen dittuzulako,
besarkada bero bat 
etxekuen partez!

Maritxu, Jesusa,  Rosario,  Margarita,  Mª Asun,  Pilar, 
Rosario,  Mª Cruz,  Pakita eta Mariari
Zorionik beroenak, aurten 87 urte betetzen dittuelako.
Segi jator-jator eta muxu pila familixakuen izenian. 

Oier Cid Benayas
Martxuan 23an 4 urte!
Zorionak txapeldun!
Muxu eta besarkada haundi 
bat etxekuen parte!

Wanderful Osase Aimienwanuwu
Josu Reglero Couso
Jare Reglero Couso

Eki Unamuno Uribetxebarria
Izer Perez del Campo

Oier Perez Blanco
Liher Alustiza Rodriguez

Mohamed Noucha Bouraya

Mari Carmen Izaguirre Aseguinolaza
Magdalena Gonzalez Miguelez

Hermogenes Perez Martinez
Jose Ignacio Bolinaga Lopez

Luis Casares Prado 
1996ko Martxoak 24

18. UrteUrrena

“Alaitasunaren iturritik
edan genuen elkarrekin
oroimenean izango zara

zu beti gurekin.”

Etxekoak
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Pelotari gazteak Sesma frontoian
1975 urte inguruan ateratako argazkia da, kiroldegiaren atzeko mendi magalean zegoen Sesma frontoiaren barruan. Sasoi 

hartan, Jacinto Ruiz zen herriko pilota irakaslea. Bere atzetik, urteetako etenaldiaren ostean, lan horri Arrietak heldu zion berriz 
83-84ko ikasturtean. Argazkian ageri diren gazteek 10-11 urte inguru dituzte eta gogoan dute “herriarteko txapelketetan lehiatzen” 
zirela. Sesma frontoia 1983an eraitsi zuten, Maltzaga eta Osintxu lotzen dituen saihesbidea egin zenean, egurrezko armazoia zuen. 
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Argazkian ageri direnak (ezkerretik eskumara, atzean zutik daudenetatik hasita):    

Kike Regilon, Jacinto Ruiz (pelota irakaslea), Rafa Idigoras, Roman Olaizola, Luis Iñarra, Joserra Gomez, Iñaki Burunza, Jabi Perez, 

Iñigo Eguren, Jokin Oregi, Iñigo Bolunburu, Albenio Gallastegi eta Oskar Gallastegi. 





Bilera
Eguna:
Ordua:
Lekua:

SORALUZEN
APIRILAK 3, EGUENA
18.30ean
ANTZOKIAN




