
EH Bildu Udal Taldea osa tzen dugu
nok Ge txoko Udalak ematen dizki
gun gabon otarrak auzokideen artean 
bana tzea erabaki dugu. Zergatik?
Pribilegiorik nahi ez dugulako. Behin 
baino gehiagotan adierazi dugu kargu 
publikooi ez dagokigula gabonota
rrik, ge txoztar guztion diruarekin or
daindutako opariak dira eta. 
Oinarri juridikorik ez dagoelako. Foro 
ezberdinetan galdetu izan dugu ea 
zein den “opari” hau ahalbide tzen 
duen araua eta udal gobernua ez da 
eran tzuteko gai izan.

Elkartasuna norberak ordaindu be
har duelako. EAJk, PSEk, Csk eta 
PPko zenbait ordezkariek pribilegio 
hau mante tzeko argudia tzen dute 
euren otarrak dohain tzan ematen 
dituztela. Hori ez da irtenbidea, ez 
da zilegia Ge txoztarron diruarekin 
bakoi tzaren elkartasunirudi ekin
tzak ordain tzea. 
Horregatik guztiagatik, Abenduaren 
29an, gerturatu zaitez dagokizuna 
eskura tzera: Areetako Xake plazan 
11:00etan eta Algortako Telle txe pla
zan 12:30etan.

HERRIARENA, HERRIARENTZAT! 

BAZEN BEHIN...

Egun gu txi barru amaituko dugu 
2017a. Espero dugu urte ona izan dela 
guztion tzat, eta, hura aztertuz gero, 
gure bizi tzako alderdi guztiak hobetu 
ditugula: per tsonala, familiakoa, la
nekoa, soziala, eta abar. Azken egun 
hauetan dagoeneko gozatu ahal izan 
dugu Gabonetako lehen lagun eta fa
milia bilerez, eta, orain, gero eta ge
hiago ari gara hurbil tzen urte honen 
amaierara, laster gure bizi tzaren ziklo 
berri bati hasiera emateko esperan
tzarekin.
Ge txok aurrera egiten jarrai tzen du 
espazioak, ekipamenduak eta gure 
kaleak, plazak eta parkeak moderniza
tzeko eta hobe tzeko prozesuan; eta, 
balan tzea egiteko garai hauetan, 
EAJPNVtik eskertu egin nahi dugu 

Ge txoko herritar askok proiek tu es
trategikoetarako helarazten digu
zuen babesa. Proiek tu horiek 2018an 
erreferen tzia bilakatuko gaituzte 
kultura arloan, sustapen ekonomiko 

arloan, herritarrekin batera egindako 
lan arloan, ezberdinen arteko akordio 
eta batera tze arloan, eta gure kale eta 
plazetako jasangarritasun eta bizi ka
litate arloan. 

Ge txoztarrekin hartu ditugun 
konpromisoak bete tzen ari gara, Eus
ko Alderdi Jel tzaleak bere bizi tza eta 
historia luzean egin izan duen bezala. 
Eran tzukizuna eta zorroztasuna dira 
gure arduraren eta gure lan politi
koaren oinarri, Euskadi, Biz kaia eta 
Ge txo direlako gure herria, eta herri 
horretarako ari baikara lanean. 65 
urte beranduago, gaur egun, Agirre 
lehendakariaren hi tzek oraindik ere 
zehazten jarrai tzen dute Eusko Al
derdi Jel tzalearen bidea.
Urte honen azken egunak zorion-
tsuak izan daitezela opa dizuegu, eta 
2018a izan dadila urte ona gure bizi
tzako alderdi guztietan. ZORIONAK 
eta 2018 Urte Barri Oparoa izan dai
gula!!!

Lerro hauek baliatu nahi ditugu zuei 
guztiei Eguberri ona eta urte berri ona 
opa tzeko. Urte berri bat hasi behar 
dugu, i txaropenez eta proiek tu berriz 
betea, eta etorkizuneran tz begiratu be
har dugu. Gure helburuak bete tzeko 
lan egingo dugu, eta borroka egingo 
dugu gure desioak bete daitezen. 
Horregatik, zuen eskaerak helarazte
ko eska tzen dizuegu: 2018rako gure 
zereginak, alegia. Guk, geure aldetik, 
hi tza ematen dugu ahal dugun guz
tia egingo dugula horiek errealitate 
bihur tzeko. Horrela, gure ahalegina
rekin eta zuen babesarekin, gure hel
buru guztiguztiak bete tzea lortuko 
dugu, gu guztion artean.

Gabonetako festen hasierak kon
tsumorako garai egokia ekarri ohi 
digu. Hain zuzen ere, ezohiko ezta
baida bat izan dugu osoko bilkuren 
aretoan azken egun hauetan, Ge txoko 
merkatari tzari eragiten dioten arazoen 
inguruan. Talde guztiek, salbuespenik 
gabe, gure kezka eta konpromisoa 
adierazi genuen: horiek hezurmami
tu egin dira lan mahai bat sor tzeko 
akordioan; bertan adituek eta alderdi 
politikoek parte hartuko dute, Ge txo 
Enpresatik eta Eusko Jaurlari tzatik 
abian jarritako neurriak hobe tzeko 
proposamenak egiteko helburuarekin. 
Hala ere, deigarria da PPk gai horren 
inguruan egiten duen planteamen
dua. PPk honako hau proposa tzen 
du: egoera zail hori konpon tzeko, be
raien esanetan beren jarduera “nabari 
jai tsi duten” dendetan diru publikoa 
txerta tzea, ez beste ezer. Hori guztia, 
noski, bizkarra emanez Estatu osoan 
kon tsumoak jasan duen a tzeraldiaren 
arazoei. Arazo horrekin badute lotura
rik langabeziaren, ezberdintasunaren, 
lan prekarietatearen edo pobreziaren 
datuek. Ez da ahaztu behar, gai horri 
lotuta, kon tsumoa zergape tzen duten 
zergen igoera orokorra, Rajoyren go
bernuaren zerga politika inprobisa
tuak ekarri duena. Inprobisazioa eta 
adabakiak, argazkia atera tzeko.

Gabonek distira berezia izan ohi dute 
Ge txon: Gabonetako argiek gure au
zoak kolorez eta zoriontasunez bete
tzen dituzte. Kaleek a tsegin handiz 
har tzen dituzte oinezkoak, eta hau
rrak seguru joan ohi dira eskolara, 
oinez. Bidegorriek Ge txo lo tzen dute, 
bazter batetik bestera. Haien sarearen 
trazatuak, gainera, modu abegi tsuan 
lo tzen ditu inguruko gainerako he
rriak. Andra Mariko bara tzeak ez ditu 
zementuak inbaditu oraindik ere, eta 
Kandeluk bertan bizi den faunaren 
bizi tza berma tzen du. Ge txolandian, 

gozamena da ikustea haurrek nola 
disfruta tzen duten, aterpean eta epel
epel. Olen tzerok ez die zirarik ekarri, 
eta Erregeek ez diete katiuskarik 
ekarri beharko. Guk, emakumeok, ba
dakigu zer den seguru senti tzea, eta 
ez ausart. Adinekoek beren jarduerez 
goza tzen dute beren beharretara ego
kitutako lokaletan, beraiek aukeratu 
dituzten tokietan bertan. Gure udal 
eraikinak irisgarriak dira, baita gure 
edukion tzi berriak ere: jada inor ez da 
kexa tzen pedalik ez dagoelako! Den
detako salmentak gora doaz urteko 

garai honetan, obrarik gabeko herri 
batean dauden iristeko eta aparka
tzeko erraztasunei esker. Hara! Aben
duaren 28a! Zeinen ederra li tzatekeen 
egia bali tz! URTE BERRI ON!

Ciudadanos Cs Ge txo 
udal taldetik Gabon 
zorion tsuak eta 2018 

urte berri ona opa 
nahi dizuegu herritar 

guztioi. @Csge txo

Udal talde politikoen iritzia
ZORIONAK ETA URTE BARRI ON!! 

INPROBISAZIOAREN ETA 
ARGAZKIAREN ALDERDIA

JAI ZORIONTSUAK!

EGUBERRI ON!


