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1 ataiko berbak

ARRATE GISASOLAOINATZE SILBETI

Kaixo politt hori!
Azken astean herrian zeresana eman 

duen gaiarekin nator: Gila zubia. Arrate, be-
har zuen Plaentxiak aldaketa hau? Nire ustez, 
askotan zaharberritze planak oraindik hara-
tago joaten dira, hau da, askotan 
gauzak berritzearen aitzakiarekin 
herriak duen kutsua galtzen du. 
“Donosti txiki” bilakatu nahi ote 
zuten Izartu II onartu zenean?

Batzuei zubia gustatu zaie, bes-
teei ez; jarri gaitezen pentsatzen 
eta praktikotasuna bilatzen. Alde 
batetik, Santa Ana kalean hainbes-
te arazo eman dituzten adokin ber-
dinak jarri dira. Ikusi dudanez, jada hasi dira 
altxatzen. Bestetik, zenbat aparkaleku galdu 
ditu herriak? Lehen arazo nagusienetako bat 
bazen, orain… Praktikotasunare-
kin jarraituz ezin aipatu gabe utzi 
zubi guztian zehar jarri dituzten lo-
rontziak. Loreak politak izanik, ba 
al dakigu zer nolako mantenu eta 
gastua suposatuko digun herrita-
rroi? Arrate, loreetaz ez dakit gehie-
gi baina hain polit mantentzeko gai 
izango al gara? Ez al ditu norbaitek eramango? 
Lehenengo egunetik pinu txiki bat falta zen, 
zenbat gehiago?

Plan hau onartu zutenei burura etorri al 
zitzaizkien planteatzen dizkizudan arazoak? 
Arrate maitia, iruditzen zait askotan eraba-
kiak ondo pentsatu gabe hartzen direla, eta 
ondorioak denok ordaintzen ditugu.

Beno Arrate, hemen doakizu enbidoa. Ea zer 
iruditzen zaizun, nire iritzia badakizu. 

Marrubizko muxuak zuretzat.

Aupa pitxin!
Ai!! Zenbat komeri Gila zubixakin, 

Plaentxiako nortasuna dan horrekin. Makiña 
bat jubilauk superbisautako obria, herrittarrak 
amaieria noiz helduko irrikittan euki dittuan 

arte lana, intrigia, saltsia ipini dau he-
rrixan. Oiñguan be famaua egiñ jaku 
Zubi Nagusixa. Lehenago bazan, oiñ 
be lau haizetara zabalduko da Plaen-
txiarren zubi maittia; aparkaleku, 
Gaztetxe, denda, itturridun zubixak 
zer esan gehixago badaka gaur, loron-
tzi, adokin eta bankuak gehittu jakoz 
amaitezinezko zerrendiari, “guines” 
errekorrian sartzeko moduan dagoz 

oiñ be plaentxiarrak.
Eibartar eta plaentxiarren adar jotziakin 

enbiduari erantzuna, egixa esan, obra kon-
tuetan eibarko herrixak ez desta 
adar jotzerako askorik erakutsi, 
serixo jartzeko motibuak emon bai 
ostera. Neuk be zalantzan jartzen 
dot hainbesteko aldaketak biha-
rrezkuak diran. Diruak beste era 
baten banatuko nittuzkela behin-
tzat argi dakat. Zeinen on biharre-

rako egitten dira porlan, adokin, barandila 
sendo eta bestelakuen montaje danak? Nere 
nahixak eta biharrak, zuriak moduan, beste 
batzuk dira eta itxura “majo” eta haundike-
rixak ez dira hor kabitzen.

Dana dala, Markos eta txarrixari pasau 
jakuena ez dala pasatuko jakinda, aprobetxa-
tu deigun beran onena ataratzeko, peatonala 
danian gozatuz, herrixak asmatuko dau espa-
zixuari partida ona ataratzen, ziur nago!

Oinatze, kontuz zubixan estropozu egiñ ba-
rik eta laztan gozo bat.

Zubiari begira

Behar zuen 
Plaentxiak 

aldaketa hau?

Oinatze Silbeti

Aprobetxatu 
daigun beran 

onena

Arrate Gisasola

Gauza bakoitzak dauka bere edertasuna,  
baina guztiek ezin dute ikusi. 
Confucio, txinatar filosofoa.

Goguan hartzeko
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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.

Errentaren gaineko zergak (PFEZk) aberas-
tasuna hobeto banatzeko balio beharko luke, 

diru sarrera txikienak dauzkan jendearen mesede-
tan. Horretarako, zerga progresiboa izan beharko 
luke, hau da, irabazien araberakoa. Gehien irabaz-
ten dutenek gehiago ordainduko balute, diru hori 
berriro banatuko litzateke denon artean, zerbitzu 
sozial, sozio-komunitario, hezkuntza, osasun eta 
abarretara bideraturik. 

Erreformaz erreforma, zerga honen bidez gero 
eta diru gutxiago batzen da eta, gainera, bere “pro-
gresibitatea” galduz joan da. Hegoaldean deklara-
tutako errenten %80 baino gehiago lan errentak 
izan dira, hau da, ondasunak birbanatzeko balio 
beharko lukeen zerga hau, benetan aberasten dire-
nen ordez, langileok pagatzen dugu. Honekin bate-
ra, kapitalaren errentak (capital inmobiliarioa, in-
teresak, dibidendoak edota irabazi patrimonialak) 
PFEZaren eskalatik kanpo geratzen dira. Hauen-
gatik ehuneko finkoa ordaintzeko da, alegia, asko 
edo gutxi irabazita, beti kopuru berbera: Nafa-
rroan %15 eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan %18. 
Kopuru horiek askoz baxuagoak dira langileok 
ordaintzen dugun errenta zerga baino: Nafarroan 
%13tik %42ra eta Baskongadetan %23tik %45era 
heltzen da, segun eta diru sarrerak.

Hego Euskal Herriko langileok 18.000 euro in-
guru deklaratzen ditugu batez beste. Enpresariek 
eta profesionalek, ordea, 12.000 euro inguru bai-

Legealdi hasieran Udal Gobernu taldeak  
(ANV/EA) 2007ko Udal kontuen inguruan 

auditoria bat egitea erabaki zuen. Gobernu Batzor-
dean Auditoria egiteko 10.000 € tako partida eko-
nomikoa onartua izan zen. Gaur da eguna, audito-
ria horren emaitzen berri eman dela Udaletxean. 
Zeintzuk izan dira emaitzak? Ikuspegi tekniko 
batetik prozedurari dagokionez hobetu beharre-
ko zenbait gai planteiatu dira. 

Ikuspegi ekonomikoari dagokionez; KONTUAK 
ARGI ETA GARBI DAUDE !!! Ez da euro bakar 
bat ere faltan botatzen.

Uztailaren 2 an edukitako Osoko Bilkuran, gure 
taldeak Udal Gobernuari eskatu zion publiko egin 

PFEZ, errenta 
zerga gero eta 

injustuagoa

Udal Kontuen 
Auditoriaren 

Emaitzak

no ez dute deklaratzen. Errenta zergaz gain, beste 
zerga guztietan erreparatzen badugu, Hego Euskal 
Herrian Europan baino 10 puntu gutxiago  presio 
fiskalak gauzatzen dela ikusten dugu. Honekin 
lotuta, babes sozialean ere (langabezian, etxebi-
zitzan, jubilazioan…) ia 10 puntu gutxiagoko in-
bertsioa egiten da. Hau da, enpresaburuek gero eta 
gehiago defraudatzen dute eta, gainera, dauzka-
ten beste diru sarrerengatik (kapital inmobilia-
rioa, dibidendoak, e.a.) zerga murritzak ordaintzen 
dituzte. Langileok pairatzen dugu presio fiskalik 
handiena, eta trukean gero eta babes sozial gu-
txiago daukagu.

Mundu guztiarentzat 400 euroen neurriak ez du 
kontuan hartzen pertsona bakoitzak zenbat ira-
bazten duen. Hobeto esanda, 400 euro horiek ez 
dira mundu guztiarentzat, gutxien irabazten du-
ten langileek eta errenta aitorpenik egiten ez dute-
nek, ezkutuko ekonomian dabiltzanek edo pentsio-
rik baxuenak jasotzen dutenek ez dutelako zenti-
morik ere ikusiko. Ez du balioko ekonomia bultza-
tzeko, kopuru ñimiñoa delako (euro bat baino gutxi 
gehiago eguneko) eta, gainera, gutxien irabazten 
dutenak ez dira neurri honetaz baliatuko. PFEZ 
taulak ez datoz bat benetako inflazioarekin; hori 
dela eta, praktikan zergak igoko dira eta honek lan 
errentak kaltetuko ditu, pentsioak barne.

LAB sindikatua

zitzan auditoriaren emaitzak herritarrek udal 
kontuen berri izan dezaten.

Alkatearen erantzuna beraiek ez dituztela au-
ditoriaren emaitzak publiko egingo izan zen. Hau 
horrela izanda lerro hauen bitartez Soraluzetarrei 
jakinaraztea nahi izan dugu zeintzuk izan diren  
emaitzak. Gardentasunas hitzegiten digute eta 
zearo kontrako jarrera dute.Egiten garen  galdera 
honako hau da: Auditoriaren emaitzek dirua falta 
zela zehaztuko balute ez al lukete argitaratuko?  
Argi ikusi da Udal Gobernuarentzat  zertan datzan 
gardentasunaren printzipioa.

SORALUZEKO EAJ/PNV UDAL TALDEA
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Santanak gaiñian dittugu, ba-
datoz! Epaka eta aupaka ibiltzen 
gara ezagunekin elkartzian, ba-
rrezka, urtian zihar pasau jaku-
zenak albo batera laga nahixan. 
Zorion-teatrua egitteko sasoia bi-
hurtzen dogu; benetan izan nahi 
gendukeena antzezteko aukeria. 
Ondokuek zelako jatorrak garan 
sentiaraztia izaten da gure tea-
truaren helburua.

Pixka bat es mucho kanpaiñan 
be antzerkitik ikusten dot ge-
hixena; Euskal Herri euskaldun 
eta alai baten parodia egin dabe; 
hori eskura daukagula erakustia 
da helburua.  Hizkuntza Poli-
tika Sailletik pelotia herritarron 
teillatuetan daguala sinistarazi 
nahi doskue; erabilleraren mar-
txa motelegixa gure jardun eska-
sagaittik dala.  Ez dabe azaltzen, 
baina, zergaittik daren hainbes-
te traba euskaraz bizitzeko; zer-
gaittik ez jakon euskeriari bihar 
daben indarrik eta prestigiorik 
emon; erabil daigun bidiak zer-
gaittik ez dittuzten zabaltzen 
(itxi ez dituztenian).

Euskeria guria dala sentittu 
bihar dogu danok, euskeraz blai 
egin arteko bidiari ekin; baina, 
horretarako, aukeria emon bihar 
jaku, legez eta moldez.

bittartetik

Oskar Elizburu

Euskeraz blai egin arte

Zorionak, azkenian lortu  
dozue. Asko kostata?

Bai, dexente kostatu jaku. 
Urte askuan ibili ginan sor-
tu nahixan baina jende gutxi 
batzen ginalako eta ezer sortu 
ez zebelako, ez genduan lortu. 
Oinguan talde bat batu ginan, 
Albertori (Berraondori) esan 
zotsagun eta berak berba egin 
zeban zuzendaritzakin.

Ze mailatan jokatuko dozue?
Lurraldekuan, inguruko he-

rrixetako taldien aurka joka-
tuko dogu. Erregionalan an-
tzerakua da. Aurten Eibarren 
be sortu dabe lurralde mailako 
taldia. 

Soraluzetarrak bakarrik  
ez zarete taldian…

Ez, kanpotarrak be bai. Ha-
mabost gara taldian eta soralu-
zetarrez gain, lekeittiar, berga-
rar eta eibartarrak be badare. 
Momentuz nahikua gare, baina 
inor animatzen bada, jo deixela 
Albertogana edo gure-
gana. Zehaztu bare 
daukagu, baina 
martitzen eta 
barixaku ilun-
tzixetan izango 
dira entrenamen-
duak, seguruena.

Izan da inoiz Soran 
nesken talderik?

Ez, guk dakigula lehenenguak 
gara. Gure iloberi kontatuko 
dotsegu! kar, kar…

Uste dozue zaliak mutilekin 
baino gogorraguak izango 
 dirala zuekin?

Espero dogu ezetz; ez dauke zer-
tan gainera. Hasieran jende asko 
etorriko da ikustera eta anima-
tzera, barrixa dalako eta kuriosi-
dadiagaittik batez be, baina gero 
gutxitzen juango da. Badaukagu 
gogua jokatzen hasteko.

Mutilak kejaz dabiz 
futbol zelaixan 

egoeriaz.  
Zuek ze diñozue?

Lurra gogorra 
dago! (diño ate-
zainak). Geruago 

eta bedar gehixago 
dago. Datorren maia-

tzian hasiko ete diran 
lurra aldatzen komentatu 

doskue baina guri berdin dosku, 
guk jokatziakin nahikua dauka-
gu. Hori da gure lehentasuna.

 
Guk 

dakigula 
lehenenguak 

gara

(entZutekuak)))) )

Taldeko neska 
gehienak, Alberto 
Berraondo 
entrenatzailearekin.

Sorako nesken futbol taldea sortu da



2008-07-04

4 zer berri

Dordokak Ibaian

Norbaitek bota edo ihes eginda, dor-
dokak azaldu dira ibaian. Arrisku- 
tsua da horrelako animalia exotikoak 
bertako inguruneetan zabaltzea, es-
pezie autoktonoei kalte handiak era-
gin diezaizkiekelako.

Patinetan gustora

Atxolin Guraso Elkarteak patinaje 
ikastaroa antolatu zuen ekainean, 
eskolako umeentzat. Balorazio 
positiboa egin dute, haur asko ibi-
li zirelako, eta haien hitzetan, oso 
gustora.

Amnistiaren Aldeko  
Mugimenduari babesa 

Amnistiaren aldeko mugimenduari 
egiten ari zaion epaiketa salatzeko 
elkarretaratzea egin zuten herritar 
batzuek. Udalbatzak babeserako 
mozioa eztabaidatu zuen baina ez 
zuen onartu, ANVren aldeko botoak 
soilik izan zituelako.

102 ume udaleku 
irekietan

Datorren 
barixakura 

bitartean, udaleku 
irekietan jardungo 

dute herriko 
umeek. Jolasak, 

eskulanak eta 
irteerak izango 

dituzte gozagarri. 
Hurrengo astean, 
nagusiagoentzat 

udaleku itxien 
txanda izango da. 

Mendiko bide zaharrak  
egokitzen hasi dira

Herriko auzoetan dauden 
bide zaharrak garbitu 

eta egokitu egingo ditu Udalak. 

San Andreserainoko bidearekin 
emango zaio hasiera proiektua-
ri, Zabaletako bidea konpontzen 
hasita. Garbitu eta horma berritu 
egingo dute. Horretarako, 2.475 
euroko diru partida bideratu du 
Udal Gobernuak. Etorkizunean 
Ezozi eta San Andres bailaren 
arteko lotura egitea da asmoe-
tako bat, oinezkoentzat beti ere. 

Lehen auzolanean
Duela hamarkada batzuk men-

di bideetan egunero ibiltzen zi-
ren herritarrak gora eta behera. 
Urtean bi aldiz auzolanean gar-
bitu eta konpondu egiten zituzten 
bideak, ardo eta merienda baten 
truke. Azken urteetan ordea, jen-
de gutxi ibiltzen delako eta inor 
gutxik garbitzen dituelako, itxita 
daude asko eta asko.

Zabaletako 
errekaren ondotik 

eta zeharka doa bide 
zaharra.
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ZERIKASI

Debabarreneko etengabeko ikas-
kuntzarako bitartekotza zerbitzua 
da. Eskualdean entitateek eskaini-
tako ikaskuntza-ekintza guztiaren 
gaineko informazioa gaurkotzen du 
eta doako aholkularitza eskaini.

Arte ikastaroak 
Marmola, forja, egurra… 
Non: Debako Arte Eskolan 
Noiz: uztailaren 7an hasita 
Izen ematea: ikastaroaren arabera

Piraguismoa 
Non: Deban 
Noiz: uztailaren 7tik 13ra 
Izen ematea: plazak bete arte

IT KZgunea 
Non: Elgoibarren 
Noiz: uztailaren 14tik 24ra 
Izen ematea: 943748828

Udaleku musikalak 
Non: Deban 
Noiz: uztailaren 14tik 24ra 
Izen ematea: plazak bete arte

Informazio  
eta eskaintza zabalagoa: 
www.zerikasi.com  
edo 943 74 82 71

 

Uztailaren 12an hasiko dira 
San Andresko jaiak

Gaur zortzi San Andres-
ko jaien hasiera emango 

zaie. Bertako elkarteak egitarau 
zabala antolatu du. Hasteko, ba-
rixakuan txorixo dastaketa egin-
go da iluntzean eta zapatu eguar-
dian kanpai buelta. Arratsalde-
tik astelehen gauera bitartean 
iraungo du jaiak.

Zapatua 12, Gazte Eguna
18:30ean Sagardo jaia
19:00etan Erromeria Xero 
Xiette taldearekin 
20:30ean Sahieski jana 
(Txartelak salgai 12 eurotan, 
Estazioko Bodegan, Gilan 
eta Arranoan) 
23:00etan Erromeria Kupela 
taldearekin
02:00etan Txokolate jana

Domeka 13, Jai Eguna
12:30ean Meza
12:00etan Pilota partiduak
13:00etan Mendotz eta Bixkai 
trikitilariak. Zubeldia 
eta Lizaso bertsolariak
14:30ean Bazkaria
18:00etan II. San Andres 
Harria Saria
19:00etan Zezentxoak 
eta poniak
19:30ean Bola Txapelketa
20:30ean Afaria trikitilariekin

Astelehenean 
umeentzako 
jolasetan, iaz.Astelehena 14,  

Auzokuen Eguna
12:30ean Meza
12:00etan Umeendako jolasak
14:00etan Auzokoen bazkaria
Bazkalostean Lizaso eta 
Egaña bertsolarien saioa eta 
Laja eta Ziolarrekin erromeria
18:30ean Emakumeen 
Bola Txapelketa

Gauean, afaria eta Laja 
eta Ziolarrekin erromeria.
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Juan Palacin senarra, Nora alaba eta 
hirurak bizi dira Aldealobos (Errioxa) 

herrian, jende baino ostruka gehiago 
dauden lekuan. Arrautza erraldoi batekin 
eta gerezi poltsakadarekin bueltatu gara 
elkarrizketa egitetik.

AmAiA BolunBuru, ABeltzAinA

Ondo bizi zarie Aldealobosen.
Bai, lasaittasun haundixa dago. Hamabi biztan-

le bakarrik gare herrixan, nahiz eta udan jende 
gehixago batu. Beste bizimodu bat da. Baina neri 
hasieran kostatu egin jatan ohitzia.

Ze egitten dau zure moduko neska batek 
holako toki baten?

Oindala bost bat urte etorri ginan nere senarra 
eta ni. Berak beti nahi izan zeban nekazaritza in-
guru batian bizitzia eta begira hasi ginan, inter-
neten, ostruka granjak ipintzeko aukerak. Ezagun 

batek granja honen barri emon zostan eta in-
formatu egin ginan. Etxia erosi eta gure gain 
hartu genduan ostruka granjia.

Bazekizuen ezer ostrukeri buruz?
Ez, baina ikasten juan gara. Ez dogu ikas-

taro biharrik euki be. Beste granja batzuekin 
harremana daukagu eta asko ikasten da hola. 

Beren egoeria zein dan, urtia zela juan jakuen 
eta zela lan egi-tten daben jakiteko balixo dosku. 
Ikasittakuetako gauza bat izan da, hain animali 
desproportzionatua izanda, hanka bat apurtzen 
bajakue, akabo dala. Horregaittik babestuta 
dauke inguru guztia neumatikuekin eta 
lasto farduekin, minik hartu ez deixen.

Hasieran komerixak izango zenduezen ba.
Bai asko. Arazuak be bai. Behin txakurrak sartu 

jakuzen eta 36 animali hil zoskuezen. Zorionez, 
epaiketia irabazi egin genduan eta ordaindu egin 
zoskuen. Ihes be egin izan doskue behin edo behin. 
Oso bildurtixak dira eta ez dira errez harrapatzen! 
100 km/orduko ixa egin leikie korrika.

Zenbat ostruka daukazuez?
Oin momentuan ez dakit, juan zan astian sal-

du egin genduzelako. 300 euki izan doguz, baitta 
kuma txikixak be. 

Zer probetxu etaratzen dotsezue ostrukeri?
Dana aprobetxatzen da. Alde batetik, anima-

lixak Valentziara saltzen doguz, eta han enpresa 
haundixetara bideratzen dittue, Corte Inglesera 
adibidez. Haragixaz aparte, dana aprobetxatzen 
da; lumak plumeruak egitteko, mokua hautson-
tzixetarako, oinetako atzaparrak lepoko moduan 
eta narrua boltzuak-eta egitteko.  Bestetik, arraul-
tzak saldu egitten doguz inguruko jatetxietara 20 
euroren truke. Oso estimatuak dira, eta eskuetatik 
kentzen doskuez. 

Zenbat lagunek jaten dabe arrautza 
batetik?

Normalian hamabi bat lagunendako 
emoten dau arrautza bakarrak. Torti-

Bost urte 
daroiaguz 
granjiakin

Oso 
bildur-
tixak 

dira eta ez 
dira errez 
harrapa-

tzen!

“ Ostruketatik dan-dana 
aprobetzatzen da ”

6 erreportaia
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llak, flana eta beste askotarako emoten dau baka-
rrak. Ondo kontserbatzen da. Tamainu desberdi-
nak dare hala eta be.

Haragixa modu bereziren baten gertatzen da?
Badarre jatetxe espezializatuak baina guk beste 

danak moduan gertatzen dogu. Hala eta be, nik ez 
dot jaten. Neuk hazittakuak dira eta… Probatuta 
daukat baina ez dot jatia nahi izaten. Etxekuak 
oso gustora jaten dabe.

Merkatua ondo dago orduan?
Oin ez. Azkeneko urtebetian pentzua %50 igo 

da eta horrek estutu egin gaittu. Biodieselan kon-
tuakin, zerealak asko garestittu dira. Aurten ezin 
izan dogu kumarik hazi, oso garesti urtetzen zeban 
eta. Haragixan preziua igo eta egoeria orekatzeko 
zain gare.

Nekazarixen egoeria leku danetan gogorra.
Bai. Abeltzainak gara gu eta ez da erreza. Ez dogu 

laguntzarik jasotzen eta gainera bittartekarixak 
eruaten dittue irabazi gehixenak. Haragi prezia-
tua da ostrukena, kolesterol eta gantz gutxi dauke-
lako. Orduan, ez da merke saltzen dendetan, baina 
guri huskerixa bat ordaintzen doskue, irabazixen 
ehuneko oso gutxi.

Hontatik etaratzen dozue bizimodua?
Ez, lanian hasi biharra eduki dogu. Senarrak al-

dameneko gereziondo sailetan lan egitten dau eta 
nik igerilekuetako tabernan. Baina aurrera ja-
rraitzeko goguakin gare, eta espero dogu egoeriak 
hobera egingo dabela.

Inguruan beste holako granjarik badago?
Txarri haztegixak badare baina ostrukenik ez. 

Errioxan bakarrak gara. Euskal Herrixan ez dot 
uste daguanik granjarik. Nafarruan bazeguan ba-
teron bat baina itxi egin bihar izan zeben. Gure 
modoko txikirik ez da geratzen, zaila dalako.

Bisitaririk etortzen jatzue?
Aurten hasi dira inguruko eskoletako umiak 

etortzen. Ekainian etorri dira granjia ezagutu eta 
ostrukak ikustera. Soraluzetik be etortzen dira la-
gunak bisitan tarteka. Umiak flipatu egitten dabe. 
Dinosauruak modukuak dira eta!

12 bat lagunendako 
adina  ematen du 
arrautza bakarrak.

Munduko hegaztirik 
handienak dira 
ostrukak.

“Dinosaurixuen 
modukuak dira!” 

OSTRUKAK
Nudarrak dira? Espezie afrikarra da berez.  
Australian txikixaguak eta zatarraguak dare, emuak.

Zer jaten dabe? Pentzua emoten dotsegu, artua, 
soja, garixa, alfalfa… danetik daka. 

Ze ezaugarri kurioso daukez?  Gustoko daben 
pertsoniari  dantza moduko bat egitten dotse, kortejo 
modukua.

7 erreportaia

Azkeneko 
urtebetian 

pentzua 
%50 igo da
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Zer iristen dotsaZu?

Santiago – Santa Ana jaiak hurreratzen doazen arren, Jai Batzordeak ez du oraindik erabaki 
hasiera emateko txupina nork botako duen.

Zein proposatzen dozu jaixetako  
txupina botatzeko?

8 kale inkesta

ainhoa arruabarrena
Ikaslia

Virginia aldaZabal
Tabernarixa

Jokin MartineZ
Langillia

aritZ ariZaga
Ikaslia

Alkatiak edo udale-
txekoren batek bota 

biharko leuke. Bestela, tan-
borradako arduraduna ego-
kixa izango litzake.

Gaztetxeko jendia. 
Gustoren ikusiko 

neukena izango litzake. 
Etxapliruak eta petarduak 
ez jataz gustatzen.

Abesbatza, herri mai-
lan iniziatiba kultu-

ralak bere garrantzia merezi 
dabelako. Kirola beti ez dein 
izan.

Sorako neskak, urte 
askuan egon diralako 

lortzeko goguakin eta kris-
ton ilusiñua egingo dotsela 
uste dot, herrixak aprezia-
tzen dittuela ikustia.

k
o

M
ik

ix
a

Mendixa...Hau da bizi! Igartzen da jaixak dirala. 
Kaliak txixatoki...

Katxi asko edan baina...  
eutsixon horri!

PSSSSSSSSS
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9 kultura

Zinea kalean barixakuetan

Gaurtik hasita hiru barixakutan ja-
rraian zinea egongo da frontoian 
gaueko 22:30ean, Udalak antola-
tuta. Lehenengo emanaldia eus-
karazkoa izango da; “Perez, gure 
sagutxo hori” filmea ipiniko dute. 
Bigarrena eta hirugarrena, “Hor-
ton” eta “Indiana Jones y el reino 
de la calavera de cristal”, gaztele-
raz emango dituzte.

Jaietako kartel erakusketa
Herriko jai nagusien egitaraua 
dakarren eskuorriaren azala era-
bakitzeko lehiaketara aurkeztu-
tako lanen erakusketa antolatu du 
Udalak. Uztailaren 7tik 11ra bi-
tartean izango dira lanak ikusgai 
Kiroldegiko erakusketa gelan. Hi-
laren 11an egingo da sari banake-
ta, iluntzeko 19:00etan. Sarituen 
lanak Kultura Batzordearen esku 
geratuko dira.

Maria Luisa Blascoren  
lanak Deban
Soraluzetar margolariaren arte la-
nak Debako turismo bulegoan izan-
go dira ikusgai hilaren 11tik 20ra. 
Astebarruan 10etatik 14etara eta 
16etatik 20etara dago zabalik, eta 
igande eta jai egunetan 10etatik 
14etara.

Jai Batzordeak proposamena 
luzatu die herritarrei dato-

zen Santiago - Santa Ana jaie-
tarako: mahoizko alkandora eta 
koadrodun zapia soinean janztea. 
Lehenago fabriketan janzten zu-
tenaren erakusgarri izateko pro-
posatu dute. Mahoizko arropak 
herriko dendetan izango dira sal-
gai datorren astetik aurrera.
Baltsa jaitsiera, zezensuzkoa 
eta Su Ta Gar

Jubilatuek, Beti Prestek, Gal-
tzagorriek, danborradakoek, ta-
bernariek eta norbanakoek jar-
dun dute bileretan parte hartzen. 
Aurtengo berrikuntzen artean 
lehenago egiten ziren baltsa jai-
tsiera eta zezensuzkoa berresku-
ratu dira. Lehiaketa berriak an-
tolatu dira: toka, aro harrapaketa 

Santiago-Santa Anetan  
mahoiz jantzita

Azken egunetako kultur ekitaldiak iruditan

eta txapel jaurtiketa, herritarren 
parte hartzea bultzatzeko. Kon-
tzertuetan zapatu gauean egingo 
da handiena, Su Ta Gar talde ei-
bartarrarekin. Paella erraldoia 
eta herri bazkaria ere izango dira 
ekitaldi nagusien barruan.

Sorginek 
dantzan eta 
saltoka jardun 
zuten suaren 
inguruan 
urteko gaurik 
motzenean.

Musika Eskolako ikasleek kantu modernoak 
eta tradizionalak eskaini zituzten.

Duo Plaentxik eman zion amaiera 
Galipoteko jai jendetsuei.
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10 kirola

Sorak balantze positiboa egin du

Pasa den astean Batzar 
Orokorra egin zuen Sora-

luze Futbol Taldeak bukatu be-
rri den denboraldiaren balan-

EMAITZAK

PilOTA

Mikel Goñi – Pascual  22
Xala – Laskurain 19

Titin III – Laskurain 22
Xala – Barriola 20

Urretxuko Torneoko finala 
Mendizabal – Jauregi 22
Amantegi – Lopez 15

Añorgako Txapelketa
Idoate – Etxeberria 22
Urmeneta – Jauregi 18 

FUTbOlA

Errealzaleak  5
Atleticzaleak  8

Jose Marik arbitratutako azken 
partidua izanda, egindako lana 
eskertu zioten antolatzaileek. 
Parte hartzaileei eta ikusleei ere 
eskerrak eman zizkieten.

AGENDA

PilOTA

II. Santa Ana Txapelketa
Uztailak 11, 18 eta 26xan.

Domeka 6, 17:00etan Zarautzen ETB1
Titin III – Eulate
Xala - Laskurain

Jesus Juan Benito 
lehendakariak eta 

Alberto Bengoa 
diruzainak aurkeztu 

zituzten kontuak.

Pirinioetan 
gainik gain

Hamazazpi 
lagun batu ziren 

Mendi Taldeak 
antolatutako 

irteeran. 
Elurtutako gainak 

zapaldu zituzten, 
besteak beste, 

irudiko Llena de 
Bozo gailurra.

tzea aurkezteko. Talde Nagusia-
ren jeitsiera nabarmendu zuten, 
nahiz eta lehenengo buelta oso 
ona egin. Jubenilek eta kadeteek 
bereziki kopan egindako lana 
goraipatu zuten. Ekonomikoki 
balantze positiboa aurrikusten 
dute.  

Datorren urteari begira, nesken 
talde sortu berria eta joko zelaia-
ren berrikuntza proiektua aipatu 
zituzten. Foru Aldundiaren diru 
laguntzaren zain daude proiek-
tuak aurrera egin dezan.

Azkenik, jokalarien gurasoen 
laguntza eskatu zuten eta eske-
rrak eman errifak erosten dituz-
ten guztiei, diru-sarrera nagusia 
baita taldearentzat.
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11 zerbitzuak

Irati Larreategi eta Paula Arana
Uztailan 2xan eta 23an, 8 urte
Zorionak neskak!
Oin arte bezain alai eta jator izaten 
jarraitu. Etxekoen partez.

Irene, Miren eta Nora
Uztailan 9xan, 10ian eta 14an
30, urtebete eta 3 urte
Zorionak eta muxu haundi bat 
hirurondako. Aittitta eta amaman 
partez.

Antxon Zubiaurre
Uztailan 8xan 4 urte
Zorionak mutiko!
Etxekuen partez.

Maren Cordoba Aristi
Ekainan 27xan urtebete
Zorionak eta muxu haundi 
bat. Aittitta eta amaman 
partez.

Mikel Gallastegi
Ekainan 26xan 6 urte
Zorionak bihurri!
Patxo haundi bat 
etxekuen partez.

Iker Criado Martin
Uztailan 16xan urtebete
Zorionak zure lehen 
urtebetetzean !
Muxu asko Arianeren 
eta gurasoen partez.

Zorion agurrak

lehiaketa
Zer ziran “pazientziak”?

1-  Jateko pasta biribilak
2- Errezuak
3- Harri astunak

Saria:
Juan Mari Arraindegixan  
gastatzeko 30 €ko bale bat.

aurreko aleko erantZuna

Irabazlea:
Cristina Albisua

Lehenengo danborrada…
1964an egin zan, Allegro elkartiak antolatuta. He-
rriko armagintzako gremixuak sartu zittuen be-
rezittasun moduan, kañonistak, txisperuak, kaje-
ruak eta aparejadoriak, esate baterako.

deitu 943 75 13 04 edo e-mail bat bidali ezazu pilpilean@euskalnet.net

hildakoak

Julia Elorza iriartE

oharra
Hurrengo alea Santiago-Santa Ana jaien biharamunean 
argitaratuko dugu.

jaiotakoak

zaloa Garcia rodriGuEz
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argaZki Zaharra
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Aizkolarixaren lanari begira ageri dira asko, 
lehengo munoko barrenian eta eskaileretan. 

Eszenatokixa eta bolatokixa gune garrantzitsue-
netakuak ziran auzoko jaixetan.

San andreSak 70.hamarkadan

12 harpasuak


