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Badira 30 urte mundu honetara etorri nin-
tzala eta urte horretan ez nintzan ez ba-

karra izan. Hiru urte beranduago, batzuk 
ikastolan eta bestiak herri eskolan hasi ginan 
“parbulitosen” eta gogoratzen ez dogun arren, 
askok orduantxe ezagutu ginuan alkar. Esan 
bezela, ordutik 27 bat urte pasatu 
dira baina askok ondiok lagunak 
izaten jarraitzen dogu eta danok, 
edo gehixenok behintzat, kuadri-
lia osatzen dogu. Eta oin, poliki-
poliki, belaunaldi barri bat mun-
dura ekartzen hasi gara. Bakoitzak 
jakingo dau pauso hori emotia (eta 
oin emotia) zegaittik erabaki daben, ez naiz ni 
horretan sartuko. Kontua da motibuak motibo, 
bizitzak aurrera jarraitzen dabela, 
munduak bueltaka, eta oin dala 27 
urte eskolan tope egin genduanon 
seme-alabek seguru asko elkarre-
kin tope egingo dabela, antzeko 
baldintzetan, antzeko tokixetan. 
Denboriak esango dau beste ziklo 
baten hasieria izango dan baina, zer 
nahi dozue esatia, nik baietz esango 
neuke. Eta gainera ez da gauza txa-
rra. Izan ala ez izan, hemendik 30 urtera balei-
ke baten batek antzeko pentsamentuak izatia, 
eta, auskalo, aldizkariren baten idaztia. d

Orduan ez 
genduan alkar 

ikusterik nahi eta 
gaur beti batera

Oihana Garitano

Belaunaldi barri 
bat mundura 

ekartzen hasi gara

Victor Laskurain

“Aurrekoak nolako, ondorengoak halako”
Gotzon Garate, Euskal Atsotitzak

Goguan hartzeko

Mundua beti bueltaka

Kaixo Bittor! 
Ederra da bai 27 urte eta gero ikastolan 

alkar ezagutu ginuan ume txikixak, gaur egun 
nahiz eta bakoitzak gure bidia hartu, lagunak 
izaten jarraitzia. 
Ze pentsatuko dabe maixu eta andereino ha-

rek, bi gelak alkartu nahixan 
hainbeste lan egin eta gero, oin 
danok batera eta baitta goiko 
eskolakuekin alkartuta ikusten 
gaittuenian? Orduan ez genduan 
alkar ikusterik nahi eta gaur, beti 
batera. Denbora gutxixan be hasi 
zarete batzuk umiak ekartzen,  

danak hilebete gutxiko aldiakin. Ze,  
kuadrila barrixa sortu nahixan ala? Ala birus 

arraroren bat hartu dozue?
Kontuz ibili biharko gara kuadri-
lako beste danok kontajixatzerik 
ez badogu nahi, edo  bestela jai-
xetako blusoi txikixak egitten  
hasi biharko dogu. d

1 ataiko berbak

OIHANA GARITANOVICTOR LASKURAIN
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Gaztañerreko karpan egongo diran edalontzi 
berrerabilgarriak erabili eta gero itzuli karpara 
mesedez. Santiago-Santana jaietan gehienak 
desagertu egin ziren. Ia zapatuan edalontziak 
itzultzen ditugun aurrerago ere berrerabili ahal 
izateko.

Galtzagorri Jai Batzordea

2 zeuk esan

gutunak
Aldazabal 

jaunari

Inposaketa, 
adostasuna, 
kontsentsoa
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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.

Aldazabal jauna: aldez aurretik barkamena es-
katu nahi dizut gutxietsia sentitu bazara bi 

bilera horietara pertsonalki gonbidatua ez izana-
gatik. Lurralde antolaketa –Landa garapena eta 
Hezkuntza Batzordeen buru naiz, eta batzorde 
hauen jarduera aurrera eramateko egin beharre-

Hasiera baten gure asmoa EAJ Udal Taldeari 
kiroldegiko pleguen inguruan zuzenketa ba-

tzuk egitea zen. Ondoren, azaroaren 4an eginda-
ko Udal Batzarrean, Ordenantza Fiskalekin ger-
tatutakoa ikusita, nahiago izan dugu gai horren 
inguruko gure hausnarketak herritar guztiekin 
konpartitzea.
Udal Gobernuan bi urte eta erdi egin ondoren oso 
bitxia iruditzen zaigu EAJren aldetik inposaketa, 
adostasuna eta tankera horretako hitzak entzu-
tea. Legealdi hasieran, beste udal taldeei bezala 
Udal Gobernua osatzeko eskaintza egin zitzaien, 
eta hori ahaztuz, inongo lotsarik gabe errepikatzen 
dute behin eta berriro Ezker Abertzalea eta Eus-
ko Alkartasuna soilik gaudela udal-gobernuan.
Legealdi honetan ikusitakoak ikusita, inoiz baino 
garbiago dugu  Eusko Alderdi Jeltzalearekin lor 
litekeen akordio edo kontsentsu bakarra beraiek 
esandakoa soilik egitetik pasatzen dela, hau da, 
EAJ-ren “inposaketa” onartuz. 
Espainiako unionistek eta EAJ-k jarritako ha-
rresiaren aurrean orain arte aritu garen bezala 
jarraitzeko asmo sendoa dugu, gure herri progra-
metan azaldutakoa ahal dugun neurri handienean 
garatuz.

ko bileren deialdiak, partaideak eta gai zerrenda, 
dakizun moduan, batzorde buruaren ardura dira; 
baita bilera eta lan hauen berri ematea dagokion 
batzordean egiten den bezala eta egiten jarraituko 
den bezala. Ondo izan.

ROKE AKIZU AIZPIRI

Oso bitxia izan da PSE-EE-k, aurreko asteko ple-
noan, Ordenantza Fiskalak mahai gainean uzte-
ko egindako eskaera. Urriaren erdian luzatu zien 
Udal Gobernuak udal-talde guztiei bere propo-
samena. Urriaren 26an Ogasun Batzordea deitu 
genuen. Bertan, inongo proposamen zehatzik jaso 
ez zenez, aurrerago beste Batzorde bat egitea es-
kaini genuen, beti ere, proposamen zehatz bat ego-
nez gero. Gobernu-taldeak egindako proposamena 
besterik ez zegoenez, plenorako deialdia egin zen. 
Hori horrela izanik, harriduraz ikusi genuen PSE
-EE- ko bozeramaileak gaia mahai gainean uzteko 
egindako eskaera, akordiorik ez zegoela argudia-
tuz. Ze kontsentsu edo akordio lortu behar dugu 
inongo proposamenik ez badugu aurrean?. Gehien-
goaren esperoan egon behar.
Amaitzeko, eta bitxikeriekin jarraituz, nahiz eta 
herritar gehienek ez ezagutu edo jakin ez, udale-
txean badugu PP-ko ordezkaria ere. Normalean 
gehiengoaren paktu berezirik ez dagoenean,  Udal 
Batzarretara etortzen da hilean behin. Hori bai, 
gehiengoa osatzeko orduan, nahiz eta herrian ger-
tatzen edo egiten denaren informazio askorik ez 
izan, puzzleko pieza klabea da.

Mila esker zuen arretagatik eta ondo pasa Gaz-
tañerre eguna!!

UDAL GOBERNU TALDEA
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3 fiua

Paradisua zeruan, Suzhou eta 
Hangzhou lurrean. Honela 

dio Txinatar esaera zahar batek, 
eta baliteke zuzen izatea. Badira 
10 hilabete Txinara aurreneko 
aldiz etorri nintzela eta gogo-
ratzen dudan lehen gauza Txina 
zaharra eta Txina modernoaren 
arteko nahasketa da. Suzhouk 
hiriak ez dio ospa egin globali-
zaziori eta eraikin handiz, Bur-
ger King, Zara, Lizarran eta an-
tzekoez osatuta dago. Hemen bizi 
naiz ni baina hemengo atzerritar 
gehienak Txinatik at kontsidera 
dezakegun mundu batean bizi 
gara, gure lanpostuetatik gertu. 
Txinan dena da handia. Distan-
tziak, “gertu” Soraluzetik Ma-
drilera beste adinako distantzia 
da hemen, etxebizitzak, kaleak...  
eta mugitzeko erarik egokiena 
taxia da. Azkarra eta merkea. 
Hori bai, seguruenik taxi gida-
riak ez du ingelesez hitz egingo 
eta txinoa ikasi behar! Aipatu 
moduan, handikeria erakustea 
gustatzen zitzaien agintariei eta 
hau lorategietan ere igartzen da, 
Humble Administrador Garden 
famatuan esaterako. Suzhou txi-
ki gelditzen zaionarentzat beti 
dago Shanghai, hemendik 80 ki-
lometrora. Oso famatuak diren 
fake market edo kopia merka-
tua da ohiko bisitarien helmuga, 
Shangaiko aireportuan bueltako 
hegazkina hartu aurretik.

bittartetik

Josu Duran 25 urteko elgoi-
bartarra da. Azaruan hasi 

da Arane kiroldegixan Karate-
ko eskolak emoten. Lehia bai-
no, bizitzeko filosofia da Karatia  
elgoibartar gazte honendako.

Noiztik karateka?
Nere osabak karateko eskolak 

ematen dittu Elgoibarren eta 
nik 6 urte nittuala hasi nintzan 
berakin karate-do egitten. Ha-
sieran telebistako filma japo-
niarrak modukuak izango zira-
la uste neban, ostikuak eta gai-
nontzeko mugimenduak flipatu 
egitten ninduen baina izena 
eman eta hola ez dala ikusi ne-
ban.  Karatia diziplina zorrotza 
daukan arte martziala da. 14 eta 
19 urte bittartian, futbola dala 
eta, karateko eskolak jasotziari 
laga notsan baina gero bueltatu 
eta danera 14 urte eman dittut 
arte martzial hau ikasten.

Eta irakasle izateko zela 
prestatu zara?

Duela 4 urte Elgoibarren hasi 
nintzan nere osabakin batera 
eskolak emoten. Gaur egun, Gi-
puzkoako Federaziuak begirale 
izateko etaratako titulua pres-
tatzen nabil. 

Zer da karatia zuretzat?
Neretzat karatean oinarri-oi-

narrixan, berau praktikatzen 
dabenen nortasuna perfekzio-
natzia dago, denborak aurrera 
egin ahala, pertsona umilagua 
eta hobia bilakatzeko helburua-
kin. Horretarako diziplina bat 
bete bihar da eta hau, azken ba-
tian, bizitzeko filosofia baten bi-
lakatzen da. Arte martzial guz-

tien helburua da aittatutakua. 
Gero karatian praktikan aurrera 
egin ahala, beste hainbat bertute 
irabazten dira; osasuna, biz-
kortasuna eta higikorta-
suna esate baterako.  

Gaur egun baina, 
lehiatzeko be  
erabiltzen da.

Bai, egixa da bai-
na karatian barruan 
bi modalitate ezberdin 
dare: kirol karatia eta tra-
diziozko karatia. Lehenen-
guan oinarrixan, lehiaketak eta 
sarixak dare eta bigarrena, fun-
tsian, norberan teknika elikatzia 
da. Modalitate honetan, antzina-
tik datozen formak mantentzen 
dira, eta momentuz Soraluzen, 
hau da irakatsiko dotena.

Ze ikasiko dau zuregana  
doianak?

Izena emoten dabenak kara- 
tian oinarrizko ja-
rrerak ikasiko di- 
ttue, blokeorako 
abileziak irakatsi-
ko dotsedaz eta ai- 
ttatu moduan kara-
tian oinarrixan da-
ren formak ikasiko 
dittue baitta. Ga-
rrantzitsua ikusten 
dot aipatzia, ka-
ratia defentsarako 
sortu dan arte mar-
tziala dala. Inundik 
inora, ez da atakia 
egitteko. d

Lehia 

baino, 

bizitzeko 

filosofia da 

karatea

(entzutekuak)))) )

Josu karateka 
jantzitta dojo edo 
entrenatzeko lekuan.

Josu Duran, karate irakaslea

Joseba Exposito

Txinatik Soraluzera
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4 zer berri

Herriko ordenantza fiskalak 
mahai gainean
Azken osoko bilkuran, udal tasak edo 
ordenantza fiskalak mahai gainean 
laga zituzten EAJ, PSE eta PP-ren 
sei botuek. Bestetik, Ezoziko futbol 
zelaiko lanak “Zabaldu” enpresari 
esleitu zitzaizkion aho batez. Atxoli-
neko landa-lursailaren erosketa eta 
Irisgarritasun Plana ere aho batez 
onartu ziren.

1929an edo lehenago  
jaiotakoen omenaldia
Azaroaren 28an Itxaropena Jubilatu 
Etxeak 1929an edo lehenago jaiota-
koak, hau da, 80 urteko edo gehiago-
ko adinekoak omenduko ditu. Urtero 
legez, bazkari bat antolatu du eta 
bertara joan nahi duenak azaroa-
ren 5etik 20ra bitartean izena eman 
beharko du Jubilatu Etxean bertan.  
2010eko kuotak 
Bestalde, azaroaren 5etik aurrera 
2010eko kuotak kobratzen hasiko 
dira Itxaropenan. Kuotarekin bate-
ra, gabonetako loteriako partizipazio 
bat lortzeko aukera egongo da aben-
duaren 15ra arte.

Mankomunitateak  
konpostagailuak herritarren 
esku ipiniko ditu

Debabarreneko mankomunitateak 
140 konpostagailu ipiniko ditu bai-
larako birziklapen hondakinak mu-
rrizteko. Azaroaren erdialdera arte 
eman ahalko da izena Mankomunita-
tera deituz, 943 70 07 99 telefono-
ra eta norberaren datu pertsonalak 
eman. Gero, bilera bat egingo da in-
teresatu guztiekin konposta zela egi-
ten den ikasteko eta gaiaren inguruan 
zalantzak argitzeko.

San Andres 
baserritar 

gazteen topaleku

Herriko hogei 
gazte inguruk 

hartu zuten 
parte zapatuan 
San Andresen 

egin zuten egun 
osoko topaketan. 

Elkar ezagutu 
eta elkarren 

berri jakitearekin 
batera, 

etorkizunean 
elkarrekin egin 

ditzaketen kontuen 
inguruan jardun 

zuten.

Emakumeenganako  
Indarkeriaren Kontra  
ekimenak izango dira

Azaroaren 25ean Emaku-
meenganako Indarkeriaren 

Kontrako Nazioarteko Eguna 
ospatuko da eta egun horren ha-
rira, Udaleko Emakume Batzor-
deak egitarau zabala antolatu du. 
Azaroak 25, eguaztena, “Beldur 
barik” lemapean kontzentrazioa 
egingo da Plaza Barrixan ilun-
tzeko 19:00etan. Azaroaren 26an 
berriz, Jaione Frailek (Daiteke-
ko Berdintasun Teknikariak) 
hitzaldi bat emango du “Zer 
ulertzen dugu emakumeen aur-
kako biolentziaz: tratu txar mo-
tak” izenburupean, arratsaldeko 

19:00etan kiroldegiko erakusketa 
aretoan. Abenduaren 1ean, mar-
titzena, arratsaldeko 17:00etan 
kiroldegiko erakusketa aretoan 
lehen hezkuntzako umeendako 
ipuin kontaketa egongo da Bea-
triz Egizabalek narratuta.
Emakumeen eta gizonen  
berdintasunerako I. Plana

Abenduaren 3an, eguaztena, 
“Soraluzeko Emakumeen eta 
Gizonen Berdintsunerako I. Pla-
na 2009- 2012” udalbatzarrean 
aurkeztuko dute, bertan bozka-
tu eta onartzeko. Ekitaldi hau, 
arratsaldeko 19:00etan izango da 
udaletxeko Saio Aretoan. Aben-
duaren 10ean berriz, Soraluzeko 
Emakume Batzordeak “Emaku-
meen Aurkako Indarkeriari au-
rre egiteko Protokoloa” aurkez-
tuko dute iluntzeko 19:00etan. 
Eta egun honi begira antolatuta-
ko ekimenekin amaitzeko, aben-
duaren 18an kiroldegiko zinean 
“Digaselo con Valium” antzez-
lana ikusteko aukera egongo da 
gabeko 22:15ean. d
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5 zer berri

Udalak herriko auzokoekin  
bilerak egiten jarraituko du
Udal gobernu taldeak herriko auzo 
bakoitzeko bizilagunekin bilerak 
egiten jarraituko du arratsaldeko 
19:00etan.

Kontragikoen argazki rallya
Azaroaren 22an, Kontrargi Argaz-
ki Elkarteak, XXI. Argazki Rallya 
antolatu du. Izen- ematea egunean 
bertan egin beharko da, Kontrargi 
Argazki Taldearen lokalean (Errabal 
5), goizeko 08:30etatik 09:30etara 
bitartean.  Izena ematerakoan, hel-
duek 10 euro ordaindu beharko dute 
eta gazteek 5 euro. Gaiak, egunean 
bertan banatuko dituzte.

Haurren danborradako 
DVDak salgai
Soraluzeko Haur Danborrada Ba-
tzordeak, aurtengo jaietako haurren 
danborradako argazkiak eta bideoa 
salduko ditu Gaztañerreko azokan. 
Guztira, 2 DVD ezberdin izango dira 
(baten bideoa eta bestean argazkia) 
eta bakoitza 5 eurotan salduko dute. 
Honetaz gain, gabonetako loteria 
ere egongo da salgai.

Zinea abenduan erabilgarri  
eta ofizialki, urtarrilean zabalik

Irudian kiroldegiko 
zinearen lanak.

Udalak jakinarazi berri du, 
12 urtez itxita egon den zine 

aretoa, abenduan erabilgarri 
izango dela. Horrela, abenduaren 
4an Begoña Bilbaoren “Ate joka” 
antzezlanak estreinatuko du are-
to berria. Hala ere, “irekiera ofi-
ziala” urtarrilean egin nahi luke 
Udalak eta horretarako aurretik 
herriko kulturgileak bildu nahi 
ditu, “etorkizuneko kudeaketa 
eta programazioa” denen artean 
adosteko.
Azpiegituran gabezia batzuk 
oraindik

Antzokiak 200 lagunendako to-
kia izango du, pantaila, proiekto-
re, oinarrizko soinu eta argi ins-
talazioarekin. Eszenatokia 5’5 x 
8’5 x 1 metrokoa izango da, aire 
egokitua izango du, kontrol gela 
bat eta komunak. Hasiera batean 
antzokiak aldapa izango bazuen 
ere, Udalak ez ipintzea erabaki 
du kostu ekonomiko handiagoa 
suposatzen zuelako. Zine aretoa 
zabaltzen denean besaulkiak eta 
kamerinoen faltan egongo da. 
Horiek datorren urtean ipintzeko 
asmoa du Udalak. Bien bitartean, 
egurrezko aulkiak erabiliko dira 
esertzeko.
Kulturgileekiko harremana 
indartu nahi du Udalak

Udalak abenduaren 2rako deitu 
du herriko kulturgileekin “Kul-

turaren Mahaia” eratzeko lehen 
batzarra. Gune egonkor bat sor-
tu nahi du “herriko kulturgile 
eta kulturzaleak bildu eta elka-
rrekin jarraitu beharreko kultur 
plangintzaz berba egin eta ados-
teko”. Udalaren asmoa da, “Kul-
tur Mahaiak berak erabakitzea 
aretoa ofizialki noiz eta nola za-
baldu”. Herriko Kultur Elkarte 
guztiak eta kulturaren inguruan 
jarduten duten pertsonak gonbi-
datuko dira mahai horretara eta 
kultur arloan interesa daukan 
edozeinek etorkizunean bertan 
parte hartu ahal izango du. Gune 
horretan, zine “aretoaren  erabi-
lera-moduak eta programazioa 
definitzeaz gain, herriko kultur-
gintzaren koordinazioa eta nora-
bidea ere landu nahi dira”. d

Azaroko bigarren 
hamabostaldiko bilerak:
Azaroak 17 
Loralde-Arraikua

Azaroak 19 
Etxaburueta-Elizburu-Frontoia

Azaroak 25 
Estaziñoa-Alejandro Calonge-Zeleta
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6 erreportaia

Ohitturak gidatutako gizakixak gara; gure bidetik etaratzen gaittuenian nahasmena 
nagusitzen jaku buruan. Horixe dabil pasatzen oin herrixan. Aparkalekuak gehitzeko 
egin diran norabide aldaketak pixkanaka ikasten dihardugu, bide zuzena zein dan 
deskubritzen.

Bide zuzenan bila

iñaki arriaga,
Soraluzeko Udaltzainburua

Zela joan da araubide barrixen  
lelenengo eguna?

Ondio probatzen gabiz baina guretako gogorra 
izan da. Nahiz eta informaziño asko zabaldu dan 
komunikabidietan, jendiak galdera asko egin dos-
kuz. Herrikuak baino, kanpokuak dira aldaketen 
berri ez daukenak.

Nun euki dittu jendiak zalantza gehixen?
Sarreran, sahiesbide barrixan eta udaletxeko 

bidegurutzian. Herriko puntu baltza udaletxe-
ko bidegurutzia da. Lau kaletatik alkartzen dira 
kotxiak eta hori ondo aztertu biharko da. Ez da  
erreza izango kaliak ez dau eta gehixagorako  
emoten eta oinezkuek lehentasuna euki bihar 
dabe.

Leku batzuetan ezin da aparkatu.
Hamendik aurrera Estaziño kalian gaizki apar-

katzen diran autuak erretiratu egingo dira. Hain 
zuzen be, oin bialian aparkatu leikelako. 

Herrixan autua gutxiago erabili  
biharko genduke?

Duda bare. Ohittu egin bihar gara autua gu- 
txiago erabiltzen, herri honek ez dau gehixago- 
rako emoten eta. Kontzientziatu egin bihar gara. 

Autobusekin arazorik egon da? 
Batzuk apur bat galduta ibili dira, markesina ba-

tzuk aldatzeko dare baina orokorrian ondo ibili 
dira. Autobus konpainiak abisatuta dare eta seña-
lizaziñua be ondo dago. Pazientzia pixkatekin, txi-
pa aldatuta, señalizaziñuari kasu eginda eta autua 
gutxiago erabilita ondo juango da dana. d 

Sosiuz, baina apurka, auto gidarixak zein oi-
nezkuak badihardue araubide barrixa bar-

neratzen. Bixen bittartian herriko politikarixak 
adostasun bare dare eta udaltzaingua bere alde-
tik, kalian ordena ipintzen. Izan be, goguan euki 
bihar dira aldaketak. Hasteko, sahiesbidiak Eibar
-Bergara norabide bakarra dauka Etxaburueta eta 

“Puntu baltza  
udaletxeko  

bidegurutzia da”

Estaziño kaleko bidegurutzietan izan ezik; Ezozi 
Bideko biribilgunetik udaletxera Gabolats kaletik 
juan bihar da eta Kalebarrenetik zihar. Gabolats 
zubiko norabidia be aldatu egin da eta Zubi Na-
gusittik Eibarrera bakarrik egin leike.

Aldaketon inguruan herriko arduradunek dau-
ken iritzixa eta baloraziñua jaso nahi izan dogu.
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Soledad del boSque
PSEko zinegotzia

1.  Guk argi laga gen-
duan gure iritzixa. 
Ez gare ados araubi-
de barrixakin. Gure 
ustez, sahiesbidiana 
obra oso ona izan zan 
baina urtenbidia ez 
da bertan aparkatzia. 
Alkarrekin erabaki 
biharreko gaixa da.
2.  Alternatibia aparkalekuak gehitzia da. Herriko 
beste leku batzuk topatu biharko dira aparkale-
ku bihurtzeko. Erregetxian egon zan aukeria. Al-
derdi batek be ez dauka soluziño perfektua baina 
gure ustez alkarrekin jarri eta danon artian topatu 
bihar dotsagu urtenbide bat.

  eibar - bergara

• Sagarrerrekakoa mantendu egingo da.

• Ezozi Bideko 8. eta 10. zenbakien artean.

• Estaziño kalea 2, (egungoaren aurrean).

• Errekalde kaleko 40 zenbakia  
   mantendu egingo da.

“Norabide aldaketia 
jendian segurtasuna-

gaittik egin da”

aitor Prieto,
Hirigintza batzordeburua

Zegaittik aldatu da herriko trafikua?
Errezena lehen zeguan moduan lagatzia zan, 

baina zentzu horrek arazo bat zeukan: herri erdi 
poligonoko zubittik urten bihar zan eta Bergarara 
juateko hiru bide gurutzatu bihar ziran; oso arris-
kutsu zeguan. Azkenian zentzu aldaketia jendian 
segurtasunagaittik egin da. 

Oposiziñuak zuek bakarrik hartutako  
erabakixa izan dala diño.

Herrixan zeguan aparkaleku arazueri arnas 
pixkat emoteko bialeko bide batian aparkalekuak 
ipini dittugu. Oin momentuan irtenbide bat emon 
dotsagu arazo horreri eta akatsak agertzen diran 
heinian konpontzen saiatuko gara. Aurretik kri-
tikatzen hasi diranei esan, itxoitteko eta ikusiko 
dala funtzionamendua.

Zenbat diru gastatu da?
Seinalizaziñuan eta pintturatan 6.000 euro in-

guru; oso diru gutxi da nere ustez.

Zuek argi laga dozue beti aparkaleku  
publikuen alde zaretela.

Uste dogu jende guztiak ordaintzen dittuala auto
-zergak udaletxian eta danak euki biharko leukie-
la gehixago ordaindu barik aparkatzeko aukeria. 
Pribatuak dirua dakeneri egitten dotse onura. Da-
nok ezin dogu garaje bat ordaindu. 

Herri erdixan peatonalizaziñua zertan da?
Hurrengo pausua hori izango da, oinezkueri 

lehentasuna emoteko eta kotxiak herri erdittik 
etaratzeko. -nokora bidaltzia akordatu jatan. Ho-
rra hor emaitza! d

1  Ze iritzi daukazue aparkalekuak gehitzeko norabide aldaketen inguruan?

2  Ze alternatiba proposatzen dozue?

iker aldazabal
EAJko zinegotzia 

1.  Zirkulazino alda- 
ketak ez dittugu uler-
tzen. Hauteskunde 
kanpainan Errege-
txian aparkaleku pu-
blikuak egingo zirala 
esan zeben eta “U”-ko 
orubean bi-hiru solai-
ruko aparkalekuak. 
Hitza betetzeko zain gare ondio. Oposiziñuak 
zeukan desadostasunaren gainetik eurak baka-
rrik lortutako akordixua izan da norabide alda-
ketena. 
2.  Hauteskundietan gure proposamena plantea-
tu genduan: Erregetxian 120 aparkaleku pribatu 
egittia, Udalak zehaztutako prezio tasekin. Lu-
rrazpixa lur patrimonial bihurtu, saldu eta lor-
tutako diru horrekin oin faltan daguan eguneko 
zentru bat egitteko erabili ahalko litzake.

“Oposiziñuan desadostasunan gainetik  
hartutako erabakixa izan da”

“Alkarrekin jarritta topatu  
bihar da urtenbidia”

  bergara - eibar

• Errekalde kalea 25  
   (garai batean zegoen leku berean).

• Errabal kalea 8 (Amutxastegi).

• Baltegieta 28,  
   (SAPAko atezaindegia).

  AUTOBUS GELTOKI BERRIAK

A
rt

xi
bo

ko
 ir

ud
ia

• Saiatu bagara be, Alderdi Popularreko adieraz-
penik ezin izan dogu jaso.
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zer irizten dotSazu?
Zirkulaziño araubide barrixak astebete daroia funtzionamenduan. Herritarrak pixkat 
nahastuta dabiz, oin arteko informaziñua burutik borratu eta barrixa sartu biharko dogu 
oingo araubidera ohittu artian.

Zela bizi dittuzu norabide aldaketen  
lelengo egunak?

8 kale inkesta

roSa gonzalez
Etxekoandria

txiSko aSenSio 
Ikaslia

Javier garcia
Ikaslia

oihana uribe
Autonomua

Nik kanpuan ikasten 
dot eta ez neukanez 

aldaketen barririk oso 
galduta ibili naiz. Sarre-
ran nahastu egin naiz, gero 
errotondetan… Oin etxe-
ra juateko kriston bueltia 
emon bihar dot.

Nik ez dot gidatzen eta 
ez doste larregi eragin 

aldaketak. Autobus gelto-
kixa lehen baino urrinago 
daukat baina danon onera-
ko bada, ez dosta inporta.

Guztiz galduta ibili 
naiz. Lelengo kale 

batetik saiatu naiz baina 
ezin. Gero beste batetik 
juan naiz baina hortik be 
debekatuta zeguan. Gora 
eta behera ibili eta gero 
aparkatzia lortu dot.

Neretako hau zoramena 
da. Araubide barrixa 

aparkalekuak gehitzeko 
dala esan dabe baina oin 
geltokixetan eta ezin leike 
aparkau. Oso galduta ibili 
naiz.

k
o
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Hori! Hori!
Harrapatu horko
txikitero hori!

Baina hortik ez! 
Kontrako norabidian 

zoiaz eta!

Bai zera! Trafikua barriro aldatu 
doskue barren! Oin ustekabian 

harrapatzen dittut!

Ez dittuzu bihar beste 
txikitero harrapatu.  

Zure trafikuan  
planifikaziñua desastre  

bat izan da.
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9 kultura

Trikitixa egunerako  
logotipo lehiaketa
2010. urteko Trikitixa Eguna Sora-
luzen ospatuko da. Musika Eskolako 
arduradunek egun honetan erakutsi-
ko den logotipoaren lehiaketa jarri 
dute martxan. Lehiaketa irekia da 
eta edonork hartu dezake parte. Par-
te hartzeko oinarriak eta informazio 
gehiago: www.plaentxia.com

Aitor Etxeberriaren margoak 
Oreka Art aretoan
Azaroaren 14tik 22ra bitartean Ai-
tor Etxeberria margolariaren lanak 
ikusgai egongo dira Oreka Art are-
toan (Gabolats kalea 28). Aretoa, 
astelehenetik barixakura 18:30etik 
20:30etara eta zapatu eta domeke-
tan 12:00etatik 14:00ra bitartean 
egongo da zabalik. 

Gaztañerre Eguneko afaria 
hilaren 16an
Urtero moduan, euskara ikas-
ten dihardutenek, berbalagunek 
eta Pil-pilean Euskara Elkarteko  
kideek Gaztañerre Eguna ospa- 
tzeko kantu-afaria egingo dute 
hilaren 16an Ibai-eder elkar-
tean. Izena eman nahi duenak,  
koordinazioa@pilpilean.com  
helbidera mezu bat bidali behar du. 
Arduradunek jakinarazi dute norbe-
rak bere afaria eraman behar duela.

Abesbatzaren kontzertua 
eliza atarian
Hilaren 21ean, Santa Zezilia bez-
peran, Soraluzeko abesbatzak kon-
tzertua eskainiko du arratsaldeko 
20:00etan eliza atarian. Ondoren, 
afaria egingo dute Txurruka jate-
txean eta antolatzaileek abesbatzan 
ibilitako kide ohiak gonbidatu nahi 
dituzte bertara.

“Ate Joka” 
antzeslana

Musika Eskolakoen 
XX. urteurreneko lehen 
ospakizuna azaroaren 21ean

Azaroak 22 Santa Zezilia  
eguna da, musikarien pa-

troia. Musika Eskolakoek Santa 
Zezilia bezpera aukeratu dute, 
azaroaren 21a, beraien XX. 
urteurreneko jaia ospatzeko. 
“Santa Zezilia festa” deitu dio-
te ekitaldiari. Goizeko 11:00etan  
Musika Mundua izenburupean 
jolasak egingo dituzte Kukumi-
xokoen eskutik, herriko fron-
toian. Eguerdiko 12:15ean esko-
lako ikasleen kontzertua izan-
go da Parrokiako aretoan eta  
bazkal aurretik, 13:00ean kale-
jiran ibiliko dira herriko kale- 
etan zehar trikitixa taldeak  
lagunduta.

Bazkari herrikoia  
eta disko festa
Tripa bete eta indarberritzeko, 
bazkari herrikoia antolatu dute 
Musika Eskolako arduradunek. 
Bazkaria eguerdiko 14:30ean 
izango da kiroldegiko frontoian. 
Bazkarirako txartelak, Musika 
Eskolan eta Iratxo goxodendan 
daude salgai. Eguna amaitu eta 
ospakizuna biribiltzeko, herriko 
txikienek disko festa izango dute 
arratsaldeko 17:00etan. Datorren 
ospakizunak urtean egingo di-
tuzte. d

Antzerki zikloak euskarazko lan 
bakarra izango du

Udalak antolatutako antzer-
ki zikloa abenduaren 4ean 

hasi eta 18ra arte iraungo du. 
Barixakuro ikusgai izango dira 
gabeko 10:15ean kiroldegiko  
Zinean.

Abenduaren 4ean “Ate joka” 
lana eskainiko dute Iker Galarza, 
Joseba Usabiaga eta Sara Coza-
rrek antzeztuta. Antzezlan honek 
bi lagunen elkarbizitza konta-
tzen du, egoera komiko eta barre-
garriak, tristeak eta mingarriak 
azaleratuz. Euskaraz eskainiko 
den obra bakarra da.

Abenduaren 11n “Marika de 
playa” antzezlana izango da. 
Ana Perezek zuzendutako lan 
hau, Patxi Perez eta Mila Espiga 
aktoreek antzeztuko dute. Victor 
banandu zenetik ez du bakarrik 
egon nahi. Halako batean Mar-
ta iritsiko da. Bakarrik egoteko 

nahiak eta aldamenean norbait 
edukitzeko desioak parez-pare 
egingo dute topo.

Abenduaren 18an “Digaselo con 
Valium” eskainiko dute. Udale-
ko Emakume Batzordeak antola-
tu du antzezlan hau eta Josema 
Langara da zuzendaria. Gaizki 
ulertuak eta abenturak oina-
rrian dituen eta ezarritako orde-
na behin eta berriz apurtzen duen 
komedia da. d
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10 kirola

11 soraluzetar korrika 
Behobia-Donostian

Karate ikastaroa Arane kiroldegian
Arane kiroldegiak bere eskain-
tza handitu du. Ikasturte berrian, 
Body balance eta Body combat 
izan ziren eskaintzara gehitu zi-
tuztenak. Hil honetan Karateko 
eskolak ematen hasi dira. Irakas-
lea, Josu Duran elgoibartar gaz-

tea da eta eskolak martitzen eta 
eguenetan ematen dituzte, ilun-
tzeko 20:00etatik 21:30etara bi-
tartean. Izena emateko kirolde-
gira jo edo 646 161 739 telefonora 
deitu. d

Domekan jokatu zen Behobia
-Donostia lasterketaren 45. 

edizioa. Herriko hamaika kirola-
rik hartu zuten parte. Mutiletan 
azkarrena Anartz Mujika izan 
zen, 1:17:03-ko denbora eginda. 
Emakumeetan ordezkari bi izan 
ziren; lehenengoa Maialen Gala-
rraga izan zen 1:41:29ko denbora 
egin da. d

Hamabost 
herritar 

Antxintxika 
krosean

Urriaren 31n 
egin zen Bergara 

eta Soraluze 
batzen dituen V. 

Antxintxika krosa. 
Guztira 424 

korrikalari izan 
ziren. Soraluzeko 

korrikalari 
azkarrena Zigor 

Esnaola izan 
zen, 32. postuan 

sailkatua; 
hurrengoa 
Iñaki Ruiz 

(47. postuan) 
eta hirugarren 

azkarrena Juanar 
Izagirre (61. 

sailkatua).

It
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EMAITZAK

FUTBOLA
Elgoibar - Sora (Erreg.) ........... 7-0
Sora (Kad.) - Lagun Onak ........ 0-8
Urki - Sora (Jub.) .................... 2-2
Sora (Erreg.) - Lagun Onak ...... 0-0
Bergara - Sora (Jub.) ............... 2-5
Kadeteek ez zuten partida jokatu

PELOTA
Xala - Laskurain ....................... 22
Aritz Lasa - Pascual .................. 16

AGENDA

FUTBOLA
Zapatua 14, 16:00etan Estalan
Antzuola K.E. - Sora (Erreg.)

Domeka 15, 12:00etan Mintxetan
Elgoibar C.D. – Sora (Kad.)

Zapatua 14, 09:30ean Estalan
Sora (Jub)-Eibartarrak F.T.

Karakatera igoera
Bihar, hilak 14, Morkaiko Mendizale 
Elkarteak antolatutako Karakateko 
igoera egingo da. Irteera goizeko 
11:00etan izango da eta izen ematea 
doakoa da.

Ibilbidea ez da markaturik egongo.

SAILKAPENA

395. postuan Anartz Mujika  1:17:03

1349. postuan Jose Anjel Gamazo 1:22:57

7454. postuan Unai Ormazabal 1:39:49

7707. postuan Asier Rodrigez 1:40:17

8159. postuan Maialen Galarraga 1:41:29

8689. postuan Aitor Leturiondo 1:42:50

9281. postuan Alberto Arizaga 1:44:25

9616. postuan Jesus Uzin 1:45:22

9910. postuan Mikel Elizburu 1:46:12

11029. postuan Moises Arantzeta 1:49:20

13819. postuan Olatz Larreategi 2:02:51
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11 zerbitzuak

lehiaketa
Zein ageri 

da argazki 

honetan?

Saria:
Baserriko produktuz beteriko  
saski eder bat!!

aurreko aleko erantzuna

Irabazlea:
Maria Pilar Agirrebeña

Ezozi Larrañaga,
Plaentxi LHko ikastetxeko irakaslea da pasa dan 
aleko argazkixan agertzen zan soraluzetarra.

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

zorion agurrak

Maite Narbaiza
Azaroaren 3an 
urtiak betetzen dituzulako.
Zorionak amama!!
Patxo handi-handi bat, 
Oxel eta Lur-en partez!

Ane Moreno Oya
Azaroaren 16an 9 urte!
Zorionak eta muxu asko
familia guztiaren partez!

Naroa Gil Ayora
Azaroaren 8an 6 urte!
Zorionak eta muxu eta 
besarkada goxo asko
etxekoen partez!

Mayara eta David
Zorionak azaroaren 2an eta 16an 
7 eta 4 urte betetzen dituzuelako! 
Familiakoen partez  
muxu haundi bat.

Zorionak Nahia!
Azaroaren 23an 3 urte 
bete dituzulako. Musu 
haundi bat aitatxo, amatxo 
eta Eukenen partez.

Oxel Artolazabal
Azaroaren 4an 4 urte!
Zorionak txapeldun!!
Ondo pasa eguna 
ikastolan laguntxoekin! 
Musu handi bat etxeko 
guztion partez!

Manex Osinaga Arantzeta
Azaroaren 21ean 6 urte!
Zorionak familiakoen partez eta
beti bezain jator jarraitu!

Irati Atxa Oregi
Urriaren 30ean 
jaio da Arrasaten. 
Ondo etorri etxekoen 
partez!

Billy yanguas
Urriaren 28an 
Alain yanguas
Uztailaren 20an 

Leire Iturbe
23 buelta eguzkixari! 
Zorionak Leiretxu! 
Pil-pileaneko zure 
lagunen partez.

Haizea Makinai
Azaroaren 19an 2 urte!!
Zorionak maittia!!

Marko Akizu
Urriaren 26an 5 urte!
Muxu handi asko
etxeko guztion partez!

Unai yanguas
Azaroaren 26an 
Juani yanguas
Azaroaren 28an 

Jose Manuel Heras
Abenduaren 12an 
Zorionak bereziki 
Nanaren partez!

hildakoak
Josefina feiJoo Cid

JaCinto Milikua aMesti

jaiotakoak
nerea arriaga fernandez
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argazki zaharra

Goienetxeko udalekuak

12 harpasuak

Argazki hau 1964. urte ingurukua da. Lau mu-
tiko honek, eskolatik, uda partian Donostiako 

Goienetxeko udalekuetara egindako urteera baten 
etaratakua, oin dala 45 urte. d

Koldo lizarralde zubizarreta

urriaren 23an hil zen

Gure senitartean
zurea zen grina
lagun artean berriz
maiz atsegina
aurkitua zenuen
zeure erregina
bi seme zoragarri

izan alajaina
aitatxo bikaina
hau da hau samina
joan zara baina
ahaztu ezina
barnean daramagu 
zure imagina

Makurtuta: 
Juan Jose Arrieta
Ezkerretik eskumara:
Ander Epelde, Jose Agustin Moro  
eta Jesus Mari Moro
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1- Etxebizitza

Salgai:

- Soraluzen, Errabal 
kalean etxea salgai. 
Hiru logela, bainugela, 
jangela, eta sukaldea. 
Berrituta dago eta 
bizitzera sartzeko 
moduan. 80 metro 
karratu.

- Gabolatz kalean etxea 
salgai. Bi logela ditu, 
sukaldea, jangela eta 
bainu gela. Oso argitsua 
eta bizitzeko moduan 
dago. Prezio oso ederra. 70 metro karratu

- Baltegieta kalean etxea salgai. Hiru logela 
ditu, jangela, sukaldea eta bainugela. Oso 
argitsua da eta bizitzera sartzeko moduan. Oso 
prezio interesgarria du. Deitu lasai eta galdetu.

- Zeleta auzoan etxea salgai. Bi logela, 
sukaldea eta bainugela ditu etxe honek. 
Gasdun berogailua de eta etxea berrituta dago. 
Bizitzera sartzeko prest dago. Eskaintza ona.

- Baltegieta 17.ean etxea salgai. Etxe honek 
hiru logela, sukaldea, bainugela eta despentsa 
ditu. Igogailu berria dauka eta oso argitsua da. 
Oso prezio onean dago. Deitu eta galdetu.

- Serafin Atxotegi kalean etxea salgai. Etxe oso 
polita, hiru logela ditu, bainugela bat, sukaldea 
eta jangela. Etxe guztia berrituta dago eta 
altzariekin. Bizitzeko prest.

- Kalonje kaleko 4.ean etxea salgai. Etxe hau 
hiru logela, jangela, bainugela bat eta sukalde 
batek osatzen dute. Balkoi eder bat du eta 
oso argitsua da. Berehala bizitzera sartzeko 
aukera dago. Interesatuek deitu 649 759 078 
mugikorrera (Ainhoa).

3- Garajeak:

- Garajea errentan. Interesatuek deitu  
669 145 893 telefonora.

2- Lana:

- Larunbat goizetan garbiketa 
lanak zein pertsona nagusiak 
zaintzeko prest nago.  
666 815 008 - 679 878 676

- Modistak era guztietako 
konponketak egiten ditu 
Gabolatz kalea, 29, 1 
Telefonoa, 666 815 008 /  
679 878 676

- Udaldirako lan bila nabilen 
neska euskaldun gaztea naiz 
(28 urte); fruta eta barazkiak 
jasotzen lan egingo nuke, 
baita zerbitzari moduan 

ere, edota beste lan ezberdin baten. Taberna eta 
jatetxeko zerbitzari moduan lanean ibilitakoa naiz, 
baita “dendari” eta inkestatzaile. Gida baimena 
daukat. 665 239 665
 
4- Denetarik:

Salgai:

- Bizikleta saltzen dut. Duela bost hilabete “Puesta 
a punto” eginda duena. Prezio oso interesgarria. 
943 75 14 91

- Lau eta sei urte bitarteko aurrentzat arropa salgai. 
Berokiak, galtzak, oinetakoak eta beste hainbeste. 
Prenda guztiak euro bat eta hiru euro artean. 
Interesatuek, 649 318 385 telefonora deitu.

Hartu:

- Ordenagailuko kañoia erosiko nuke.  
Interesatuak: 628 233 464

- 6.0, 6.1 luzerako surfeko ohola erosiko nuke. 
Olatuan maniobrak egiteko moduko ohola  
eta egoera onean dagoena. Telf.: 655 721 190  
eta emaila: tatxus@gmail.com. IKER

- Hirian ibiltzeko moduko bizikleta merkea erosiko 
nuke. Ez du inporta zaharra izatea. 100 euro 
ordainduko nituzke gehienez. Telf.: 655 721 190  
eta emaila: tatxus@gmail.com IKER

- Guatemalara bidaltzeko ordenagailu eramangarri 
bat behar dut. Eskola xume bateko irakasle 
batentzat. Internetera konektatu daitekeena. 
Egoera onean dagoena.

Atal honetako iragarkiak doan dira. 
Iragarki guztiak,  

soraluze.iragarkilaburrak.com 
helbidean daude eta baita,  

www. plaentxia.com helbidean. 
Kontaktuak bertan.

Iragarkiak jartzeko:
943 75 13 04 telefonoan

www.plaentxia.com
soraluze.iragarkilaburrak.com



20 urte musikari lotuta eta beste hainbeste betetzeko prest!
Eskerrik asko lagundu diguzuen guztioi!

Helbidea: Frontoi kalea 1, 20590 Soraluze (Gipuzkoa)
Telefonoa: 943 75 15 44
E-posta: soraluze@musika.e.telefonica.net

ATE JOKA
(Euskaraz)
abEnduarEn 4an,
barixakua gauEko

10:15Ean, kiroldEgiko zinEan

MARIKA DE PLAYA
(gaztElEraz)
abEnduarEn 11an,
barixakua gauEko

10:15Ean kiroldEgiko zinEan

DÍGASELO CON VALIUM
(gaztElEraz)
abEnduarEn 18an,
barixakua gauEko

10:15Ean kiroldEgiko zinEan

AntolAtzAileA:  
UdAleko BerdintAsUn sAilA

Antolatzailea:
Soraluzeko

udaleko kultura 
Batzordea


