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KAIXO HERRIKIDE!!!

Negua ate joka dugun honetan, pasa berri dugun

urtaroari errepasoa egitea dagokigu. Aurten ere

ez dugu zer kontatu handirik udazkeneko hego

haizeaz, baina bai udazkenaren aitzakian herrian

ospatutako jai giroaz. 

Ostiraletik hasi eta igandea bitartean

izan genuen zer ikusi, entzun eta dastatua. Jaiari

hasiera suaren inguruan eman genion, izan gine-

na gogoratuz, garena aldarrikatuz eta izango

garenari ateak irekiaz. Nahi ez ditugun proiek-

tuak sutara bota eta nahi duguna ozenki adiera-

ziz, parrilla eta sagardo kupela izan genituen

ondorenean bilgunearen zentru. Nahiz eta giro

frexkoa izan, sardina usaiak jende pixka bat era-

karri zuen. 

Udazken Jaiari aurkezpen ekitaldi berezia egin zitzaion

Donostiako Udalaren plan orokorra salatu zen.

Nahi adina sardina izan zen. Hau bai mutil fina!

Erloju eta irrati zaharren erakusketak zur eta lur utzi zuen bat edo beste

Haurrek artisautzan esku ona dutela erakutsi zuten

Bolibar eta Arratzukoek desanexioaren aldeko borrokan jarraitzeko

animoak helarazi zizkiguten.

Larunbatean, herriko txikienek hainbat eta hain-

bat eskulan egin zituzten. Gogor aritu ziren lanean eta

egindako lanak igandeko azokan ikusteko aukera izan

genuen.

Iluntzean Bizkaiko Bolibar eta Arratzu herriko

kideak izan genituen beraien esperientzia kontatuz. Bi

herri hauek, urtetako borrokaren ondorioz, herri izatea



3

Erloju eta irrati zaharren erakusketak zur eta lur utzi zuen bat edo beste

Herriko produktuez osatutako azokara jende asko hurbildu zen

Urtero bezala Zaharren Eguneko bazkaria arrakastatsua izan zen

Martina eta Patxi Olasagasti anai-arrebak izan ziren omenduak

Emakume talogileak talorik gabe geratu arte aritu ziren lanean

Jai giroak igandeko azken orduetaraino iraun zuen

lortu dute eta beraien ibilbidea kontatuaz, guri ere

borrokan jarraitzeko deia egin ziguten, asko baita

lortzeko duguna! 

Gauean, iaz bezala, Ander Lipusek nahiko

barre eginarazi zigun, sarrera ordaindu beharra

ahaztuz. Esan beharra dago hala ere, Donostiako

Kultura saila ez dela askorik akordatzen

Igeldorekin eta horren ondorioz gure kontura aur-

kitu eta ordaindu behar izan genuela antzerki saioa.

Igandean berriz, urteroko legeari jarraituz,

herriko zaharrenek hartu zuten protagonismoa. 

Goizean bertako produktuen azokan zer erosia

izan zen, baita gure baserrietako ganadua ikusteko

aukera ere. 

Eguerdian, Din-Din elkarteak prestaturiko baz-

kari goxoa dastatuz herriko aiton-amona zaharrenei

omenaldi xumea egin zitzaien eta arratsaldean, errome-

ri giroan taloak jan eta dantza egiteko aukera ere izan

zen.  
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Elkarrizketa: Fermin Zinkunegi erlezaina

T
amalez, erleekiko  jarrera ezkorra dugu gizakiok. Ez dugu ahaztu behar, ordea, erleek, eztia eta

argizaria egiteaz gain, bizidunon biziraupenerako funtzio garrantzitsua betetzen dutela. Izan ere,

loreak polinizatzen dituzte. Erleen garrantziaz jabetuta eta euren lan ikusgarriak erakarrita,

Igeldon ez dugu erlezainik falta. Besteak beste, Joxe Mari Uranga, Ander Zubeldia, Joseba Arrilaga eta

Fermin Zinkunegik dihardute zeregin horretan. Guk azken honengana jo dugu herrian erleak zaintzen hasi

zen lehenengotarikoa bera izan zelako. Erleen lana aztertzeko urteko sasoi onena izan ez arren, Ferminek

gogotsu azaldu digu erleekin bizi duen esperientzia. 

“Gizakiak erleak bezala biziko bagina, hobea litzateke mundua”

Kontaiguzu, zenbat denbora daramazu erleen

zaintzan? Nola bururatu zitzaizun?

30 bat urte izango dira jarri nituela. Usurbilgo lagun

batekin ehizera joaten nintzen eta erleekin fijazioa

nuen. Euren bizimodua ezagutzeko jakinmina nuen.

Hala, erleak jarriko genituen galdegin eta baiezkoa

erantzun zidan. Antsoteneko Asintsio arotzari 100

kutxa egiteko enkargua eman eta Arratzain baserri

inguruan jarri genituen. Dena dela, betidanik eraka-

rri izan nau mundu honek. Nire osaba mutilzaharra,

aitaren anaia, oso zalea zen eta 8 urterekin dagoene-

ko laguntzen nion hari erleak zaintzen.

Zer dute erleek hain erakargarri izateko?

Erleek niretzat lana eta elkarrenganako errespetua

irudikatzen dute. Gizakiak erleak bezala biziko bagi-

na mundua beste modu batekoa izango zen. Baina

hitzez azaltzeko zaila da. Euren lana ikusi egin

behar da. Martxotik aurrera, astean ordubete erleei

begira egon eta orduan ulertu daiteke nola egiten

duten lan. Oso polita da.

Azalduko zeniguke nola lortzen den eztia?

Erlauntza funtzioa betetzen duten kutxa hauetan,

martxoan, eztia egiten hasteko garaian, sare bat jart-

zen zaie tartean. Erregina eta erlamandoak beheko

aldean geratzen dira euren tamaina dela eta ezin

dutelako sarea zeharkatu. Erle langileek bai, ordea,

eta eztia egiten dute goiko aldean. Iraila inguruan

goiko zatia kendu egiten zaie eta bertan dagoen eztia

biltzen dugu. 

Ezti asko lortu al duzu

aurten?

Aurtengoa oso urte

txarra izan da, ez da

eztirik izan. Eurentzako

ere ez dute atera eta zen-

bait erlauntza hil egin dira.

Nik jaten eman diet. Jarabe

bat egiten dut azukrearekin eta elkartean erositako

jan berezia ere eman diet. 28 kutxa dauzkat orain

martxan, baina denboraldi onenetan 40 bat inguru

izan ditut. Aurtengoa bezain urte txarra ez dut seku-

la ezagutu.

Orduan, martxora arte ez dute ezer egiten?

Berez, otsailean eguraldiak laguntzen badie lanean

hasiko dira. Sagatsa oso aberatsa da sasoi horretan.

Guztia ondo badoa, 15-20 kilo ezti sortzera irits dai-

tezke. Ezti hori, ordea, eurentzat izaten da, eurak

indartzeko. 

Lortzen duzun eztia nola moldatzen duzu janga-

rri izateko?

Usurbilgo erle elkarteak duen egoitzara eramaten

dut. Han, elkartean daukagu horretarako tresneria.

Bazkide bakoitzak txanda hartu behar izaten du.

Gero etiketatu eta herriko dendara eta Antiguako

Mikel harategira, besteak beste, eramaten ditut salt-

zera.

Eta jakin al daiteke dituzun 28 kutxa horiek zer-

gatik dituzun bi zonaldetan banatuta?

Hasiera hasieratik jarritako kutxak zuhaitz azpian,

itzaletan daudenak dira. Lagunak, ordea, eguzkitan

jartzea hobe zela esan zidan eta orain dela hiru urte

beste aldean jarri nituen 15 bat kutxa. Eta gezurra

Kontu kontari



badirudi ere, itzaletan ditudan erleek ezti gehiago

egiten dute. Izan ere, negua denean, agerian dauden

kutxetako erleak edozein eguzki izpiren eraginez

mugitzen hasten dira eta azkenean nahasi. Erleek,

berez, neguan lo eta jan besterik ez dute egin behar.

Erlauntza hiru erle motek osatzen dute. Nola

sortzen da bakoitza?

Erlauntza erreginak, erle langileek eta erlamandoek

osatzen dute. Guztiak erreginak jarritako arrautzeta-

tik sortzen dira eta arrautza guztiak berdinak dira.

Ezberdintasuna argizarizko aberasketako zuloen

tamainan dago eta bakoitzari ematen zaion elika-

gaian. Erlamandoen zuloa erle langileena baino han-

diagoa da eta erregina jaiotzeko arrautza, berriz,

zulo barnean horizontalean egon beharrean, bertika-

lean bezala egoten da. Elikagaiari dagokionez,

Jalea-real ematen diote. Gainerakoei polena. Horren

guztiaren eraginez, mota bakoitza denbora ezberdi-

narekin jaiotzen da. Erreginak 16 egun besterik ez

ditu behar. Erle langileak 21 eta erlamandoak 23.

Komunikatzeko modu berezia dutela esaten da.

Udan lanean ari direnean begira egotea ikusgarria

da. Jan bila abiatzen dira eta baten batek ingurune

aberatsa aurkitzen badu, polena hanketan-eta gainez-

ka duela etortzen da eta gainerakoak aldamenean

dituela dantza modukoa egiten du hegoak astinduz.

Hala komunikatu eta gainerakoek badakite nora joan

behar duten janari bila.

Beti jakiten al dute non duten euren etxea?

Bai ederki asko! Zentimetro batzuk mugituz gero,

zuzenean lehen zegoen lekura joaten dira.

Usurbilgo erle elkarteko kide zara. Sorreratik al

zaude?

Bai. Lagunak eta biok elkartea sortu aurretik jarri

genituen erleak eta garai hartan jende gehiago hasi

zen erlezaintzan. Ondorioz sortu zen elkartea. Oso

baliagarri zaigu. Bertatik lortzen ditugu jantziak,

tresneria, erleentzako elikagaiak, botikak... Nahiz

eta nik sortutako tresnak ere izan.

Botikak zertarako erabiltzen dituzue?

Esate baterako, Barroaren aurka. Urtero, eztia bildu

ostean, derrigortuta gaude denok botika jartzera.

Barroa zorri modukoa da. Zorriak arrautza jartzen

du erleak daukan lekuan eta zorriak jaiotzeko den-

bora gutxiago behar duenez, erlea jan egiten du. Ez

du osorik jaten, baina elbarri geratzen denez, gaine-

rako erleek hil egiten dute. Hala, zorriz betetzen dira

horiek ere eta zabaldu egiten dituzte. Dena dela,

bada gaitz kaltegarriagorik. Loke deiturikoa. Erle

guztiak galtzen dira.

Eztia, propoleoa... sendagintzan erabiltzen dira.

Erleen ziztadak ere bai... Zer duzu esateko

Apiterapiari buruz?

Badut esperientzia txiki bat. Orain dela hiru urte

emakume batek deitu eta elkar ezagutzen ez baginen

ere, nirekin hitz egin nahi zuela esan zidan. Erleak

nahi zituen. Emakumea gaixo zegoen eta naturista

batek apiterapia aholkatu ziola esan zidan. Zertarako

ziren jakinda, behar zituen erleak dohainik eman

nizkion. Gainera, etorri zen lehenengo aldian, nik

neronek eman nion sesioa. Berak mina zuen lekuan

jarri nizkion erleak ziztada egin ziezaioten. Hiru

hilabetez aritu zen. Gero, atseden hartzeko esan zion

medikuak eta geroztik ez dut bere berri izan.
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Erlea Himenopteroen ordenako intsektua da (Apis mellifica). Erlamandoak, 2cm inguruko erle iletsu gize-

nak, ehundaka edo milaka batzuk izaten dira; urtaro epeletan bizi dira bakarrik; erle langileek bildutakoa

jan eta erregina ernaldu beste egitekorik ez dute. Erle langileak, 1,5 cm inguruko eme antzuak, erle talde-

an ugarienak (10.000 -60.000) dira; taldearen iraupenerako eginkizunak bere gain hartzen dituzte: argiza-

rizko aberaskak egin, jaoiberriak elikatzeaz arduratu, eta loreen nektarra, ura eta lore hautsa biltzen dute.

Lanerako aroan 4-8 asteko bizitza du, baina neguan 5 edo 7 hilabetez ere bizi izaten da. Sabel muturrean

ezten pozoiduna du, eta inori sartuz gero zaurian lotua geratzen zaio sabel-barru zati batekin batera, eta

horren ondorioz hil egiten da erlea. Erregina 2 cm inguru duen eme ugalkorra da, erlauntzan dagoen

bakarra. Hegan ari dela ernaltzen du erlamandoak. Sabel luzea du eta arrautzak egiten (50.000 inguru)

dihardu bizitza osoa (4-6 urte). Neguan, ordea, atseden hartzen du. Erregina hiltzera doanean edota tal-

dea behar baino handiagoa denean, erregin gehiago jaiotzen da. Lehenengoa jaiotzean taldea bitan

banatzen da; erregin zaharra beste erlauntza bat egitera joaten da 10.000 bat erlerekin. Erlauntzan geratu

direnak erregina jaioberriaren esanetara jartzen dira eta erreginak izan zitezkeenak hil egiten ditu.
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Igeldon bizi gara. Azkenean.

Hainbeste saltsa eta gero, lortu

dugu. Babes ofizialeko etxeak

herrian eta bertakoentzat edukit-

zea errealitate bihurtu da. Etxeak

politagoak eta hobe eginak egon

zitezkeela? Ados. Obran zehar

suertatutako hainbat arazo ekidin

zitezkeela? Ados. Kooperatibako

kide garenoi bidean pazientzia

agortu zaigula? Ados. Obraren

gestioa eraman duen enpresa ez

dela eraginkortasunaren eredu

izan? Ados. Baina finean, Igeldon

eta prezio eskuragarriagoan, etxe-

bizitza dugun pribilegiatuak gara;

eta hori ez da kasualitatearen

ondorio izan, urte askotan zehar,

hasieran Auzolanek eta ondoren

Herri Kontseiluak, egindako lana-

ren emaitza zuzena baizik. Garai

hartan, Donostiako udalak eginda-

ko plan orokorrari alegazioak

egin izan ez balitzaizkio, eta ber-

tan aurreikusitako babes ofiziale-

ko etxeak igeldotarrentzat izan

behar zutela zuzentzea lortu ez

balitz, akabo! Ez ginen Igeldon

biziko. Horregatik, Igeldo bere

hortan mantentzeko hainbeste lan

egin eta egiten duen orori...

MILA ESKER!

Nire ustez, azken urteetan,

Igeldon herri giroak hobera egin

du; eta hori igeldotar askok egiten

duen lanaren eta lan hori egiteko

garaian jartzen duen ilusioaren

ordaina da. Bai horixe! Gazte, ez

hain gazte eta helduen indarra.

Igeldotarren indarra. Herriko fes-

tak, Eskiak, Udazkeneko festak,

Udaberridko festa eta San Isidro,

Din- din elkartea, ikastaroak,

korua, ludoteka, gazte lokaleko

afariak, herri-batzarrak, orri infor-

matiboa, mus-txapelketa, Itsas

aurre...ilusio eta energiaren adie-

razle. Horrek guztiak izugarrizko

balioa dauka eta gure bizitza kali-

tatean zuzenean eragiten du. Bizi-

eredu propioak sortzen ari gara,

ohitura zaharrei jarraituz batzue-

tan eta gauza berriei ateak irekiz

bestetan. Jende mordoxka da,

telebistari begira egon ordez, bere

denbora herria eraikitzeari

eskaintzen diona, gogoz eta ilu-

sioz. Eta ilusioa eta energia

beharko ditugu aurrerantzean ere,

garena izaten jarraitzeko. Donos-

tiako udalak herrian dituen planei

(ehundaka etxebizitza kaskoan)

aurre egiteko eta diputazioak

Igeldoren desanexioa erabaki

dezan presionatzeko. Horixe baita

garai honetan dugun erronkarik

handiena. Herri bat gara, zalant-

zarik gabe, baina herri izatearen

onarpena eta onarpen horrek eka-

rriko dizkigun ondorioak, hots,

ditugun bitartekoak kudeatzeko

aukera, falta zaizkigu. Izan ere,

baliabideak gure esku izatea ezin-

bestekoa da garena izaten jarrait-

zeko. Gure burua geronek baino

hobe ez du inork zainduko. 

Etorkizunari begira, ezin

etorkinen gaia aipatu gabe utzi.

Adin Txikiko etorkinen gaia pil-

pilean dago... Diputazioak hala

erabakita, adin-txikiko etorkinent-

zat etxe bat egokitu dute Igeldon

eta urtarrilean gaztetxoak bertara

ekartzeko asmoa omen dute.

Instituzioek gai honetan darama-

ten polítika zein den badakigu.

" Harrera etxeak inauguratu eta

argazkiak ateratzen dituzte baina

gero, gazte hauek benetan hemen-

go herrietan integratzeko ez dituz-

te inondik inora beharrezko diren

bitartekoak jartzen" esaten zidan,

lehengo batean, tankera honetako

etxe batetan lan egiten duen lagun

batek. Erakundeen ildoa hori

bada, zein ote da gurea? Nire

barrura erantzunen bila abiatu eta

galderak topatzen ditut: nolakoak

izango dira gaztetxo horiek?

Nolakoak beraien bizitzak? Nola

iritsiko ziren hona? Nola sentitu-

ko dira bere etxea inork ez duela

ondoan nahi jakiten dutenean?

Nola eragingo die gure gizarteak

gai honetan duen moral bikoit-

zak? Nola erreakzionatzen dugu

pertsonok baztertuak sentitzen

garenean? Zer da arrazakeria eta

zer ez? Posible al da gure burua

ez arrazistatzat jo, eta gure por-

taerak arrazakeriak kutsatuak ego-

tea? Nola da posible ezagutzen ez

ditugun haur batzuei beldurra iza-

tea? Aurreiritziek ez ote dute

gehiegitxo eragiten? Nola adierazi

gaztetxo horiei beraiekin gaudela?

Posible litzateke harrera ona egin

eta beraiek gure herrian gainont-

zekoak bezala bizitzea? Eta suer-

tatu daitezkeen arazoei denen

artean aurre egitea? Beste gai bat-

zutan, herritarrok administrazioa-

ren hutsuneak gure lanaren bidez

bete behar izaten ditugu, gai

honetan planteatu genezake horre-

lakorik? Eta gaztetxo hauei auke-

ra bat emango bagenie?

Ez dakit auzi hau zertan

bukatuko den, baina ni gaztetxo

hauek herrian integratu daitezen

lan egiteko prest nago. Konfidan-

tzaren aldeko apostua egingo dut.

Horretarako, erakundeei beraien

lana behar bezala bete dezatela

eskatzeaz gain, igeldotarron arte-

an harrera antolatu beharrean gau-

dela iruditzen zait. Munduko ara-

zoak munduan bizi garen guztion

ardura direla uste dut, eta elkarta-

sun sentimendu batek horrela jar-

durtea eskatzen dit. Eta nork daki!

Agian, hemendik aurrera, Kantau-

ri itsasertzean, Donostia eta Orio

artean kokatutako herri txiki poli-

ta,  Gizpuzkoako 89. udalerria,

elkartasunaren eredu bilakatuko

da...

LIBE

IGELDON BIZITZEA...

ZE PLAZERRA!

Bota puntua
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HIRUTXULOKO HITZA ETA BERRIA

IGELDON

Zuetariko askok jakingu duzuen bezala, egun,

Hitzako eta Berriako harpidedunek Igeldon

ez dute egunkaria etxeetan jasotzeko aukera-

rik. Hori dela eta, zenbait harpidedun Hitzako

ordezkari batekin bildu ziren eskaera horren

inguruan hitz egiteko. Diotenez ez zaie eko-

nomikoki bideragarria ateratzen. Arazoari

konponbidea eman nahian, Txapela tabernan

edota herriko dendan eskuratzea proposatzen

dute. Hemen duzue eurek azaldutakoaren

laburpen bat.

Ez banatzearen arrazoia, kostua da.

Igeldon, etxeak oso sakabanatuta daude eta

etxez etxe egunkariak uztea garestia da oso.

Igeldo, hirigunetik urrun egoteaz gain, harpi-

dedunak, gaur gaurkoz, hiru baino ez dira.

Dena dela, ostera harpidetza kanpai-

na aurkeztea pentsatzen da. Hiru aukera

egongo dira: IRUTXULOKO HITZAren har-

pidetza bakarrik (2009an 72 €), BERRIArena

bakarrik (340 euro 2008an; 2009an gehiago

izango da) edo HITZArena eta BERRIArena

batera.

Lortzen diren harpidetzen baitan

egongo da banatzaileak egunkariak egunero

Igeldora igotzea, beti ere LEKU JAKIN

BATERA (Txapela taberna edo herriko denda

izan daitezke). IRUTXULOKO HITZAren eta

BERRIAren 35 bat harpidetza beharko lirate-

ke. Ez litzateke etxez etxeko banaketa izango,

ez dago aukerarik. Banatzaileak igoko balitu,

08:00-09:00 bitartean Igeldon egongo lirate-

ke. Edonola ere, banatzailearen ibilbidean

moldaketa batzuk beharrezkoak lirateke eta

ordutegiari da-gokionean  aldaketa txikiren

bat egon daiteke.

Beste bide bat, Txapela tabernako

Anaren edo herriko dendako Piliren bitartez

egunkariak Igeldora igotzea da eta harpide-

dun egiten direnak, leku batean edo bestean

hauek hartu. Harpidedun egin  nahi duenak

Txapelan eta dendan izango du betebeharre-

ko orria.

Hala ere, harpidedunak egunkari

hauek etxeetan jasotzearen alde borrokatzeko

prest daude, horretarako harpidedun gehiago

behar dituztela kontuan izanik.

ADIN TXIKIKO 

ETORKINEN ZENTRUA

Azaroaren 27an egindako

herri batzarrean Diputazioak

Igeldon jarri nahi duen adin

txikiko etorkinen zentrua

izan zen hizpide. Bertan,

orain artean administrazioak

izan duen jarrera txarra

nabarmendu zen. Bestalde,

Eusko Jaurlaritzak ateratako

dekretua (131/2008) aztertu

zen eta bertan zenbait hutsu-

ne agerian geratu ziren.

Besteak beste, zentru hauen

barne funtzionamenduari

buruz xehetasun asko ema-

ten ditu, baina kokatzen den

ingurunea ez du kontutan

hartzen. Beraz, integrazio

egoki baterako ez du bide

ematen. Bestetik, zentru

hauek ingurune jendetsuetan

kokatu behar direla aipatzen

du dekretuak eta Igeldoko

kasuan bezala, ingurune

bakartuetan kokatzea arra-

zoitutako ez-ohiko kasuetan

onartu daiteke soilik. Guri,

ordea, ez digute inolako

arrazoi berezirik eman.

Aipaturiko hutsune hauek

adieraziz, Artemio Zarcok

egindako idatziarekin sina-

dura bilketa egitea erabaki

zen. Honekin guztiarekin

Diputazioari bere eginbeha-

rra ongi bete dezala exigitu

nahi zaio.

HAUR TXOKOA 

ZABALIK

Haurtxokoaren proiektua

martxan da.  Heziketa

proiektua aurkeztu da

Donostiako udalean eta ber-

tan lanean ariko diren 2

hezitzaileak zeintzuk izango

diren ere erabaki da. Ainhoa

Esteban eta Hodei

Illarramendi izango dira.

Urtarrila aldean irekitzea

aurreikusten da. 6 urtetik

12ra bitarteko haurrek jos-

tailuz, jolasez, bizipenez eta

bereziki ilusioz eta ekintzez

betetako gela bat izango

dute haientzat. Larunbat

arratsaldetan zabalduko da,

17´30tatik 19´30etara eta

Kultur Etxeko azken solai-

ruan izango da. Esan bezala,

dagoeneko prest dago ia

dena eta adin tarte horretako

haurrak prest al daude

larunbat arratsaldeak lagun

artean igarotzeko? Sarrera

doan, noski! 

LUDOTEKA IPUIN 

KONTALARI

Urtarriletik ekainera, hileko

bigarren asteazkenean ipuin

bat kontatuko dute

Ludotekan, 2-6 urteko hau-

rrei zuzenduta. 18:00tan

izango da. 

Noiz: urtarrilak 14; otsailak

11; martxoak 11; apirilak 8;

maiatzak 13; ekainak 10.

LOTSATIA BAZARA,

ETORRI ETA LOTSA

KENTZEN LAGUNDUKO

DIZUGU: KONTATU

IPUIN BAT GURE UMEEI,

BOLONDRESAK BEHAR

DITUGU ETA! 

IGELDOKO BEHARREN

AZTERKETA

Donostiako udalak eskaturi-

ko ikerketa aurrera doa.

Horretarako, herriko zenbait

talderekin bilerak egin dira .

Ikerketako kideek herrita-

rrek azaldutako jarrera ona

eskertu nahi dute eta amait-

zean, ateratako ondorioak

zabalduko dituztela jakina-

razi dute.

Herrian ze berri?



Gabonetako tailerra:

Abenduaren 19an arratsaldeko 17:00etatik 19:00etara. Ludotekan izango

da.

Gabon eskeko ensaioak:

Abenduaren 13an eta 20an, arratsaldeko

16:30etan Itsas Aurren.

Gabon eskea:

Abenduaren 24an eta 31n. Irteera

14:15etan plazan.

Eskeko merienda eta afaria:

Urtarrilaren 3an. Merienda arratsaldeko 17:30etan Itsas Aurren eta afaria

urtarrilaren 10ean (15urtetik gorakoentzat) 20:00etan plazan.

OLENTZEROREN ETORRERA!!!

Abenduaren 24an, gabon eskea amaitzean (19:30ak aldera).
Nahi duenak olentzerori aurrez aurre eskutitzak emateko

aukera izango du.

Gabonak 08-09
Kixmi aisialdi taldearen egitaraua


