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Debra Sofia Zazo Tigrero
Uztailan 26xan 2 urte.
Zorionak! Etxekoak.

Eneko rz. de Luzuriaga Lamas
Uztailan 25ian 4 urte!
Zorionak polittori! Muxu haundi bat 
Lander, amatxo eta aitatxon partez!

Irati, Maren eta Itziar
Uztailan 23an eta abuztuan 14an eta 
15ean. Zorionak hirukote eta muxu 
erraldoi bat, familixa guztian partetik!

Andoni Ariznabarreta eta Bakarne Burunza
Zorionak eta urte askotarako!
Etxekoen partez!

gogoan

Zorion agurrak

MESEDETAKO JAIXAK
Irailak 19, barixakua
18:00 Txupinazoa

20:00 Umeendako jolasak (Kuku-
mixo)

19:30 Txorixo eta txokolatea

22:30 Mus txapelketa

Irailak 20, zapatua
12:30 Kilimon taldea: erraldoi, buru-
handi eta gaiteroa

13:00 Toka txapelketa

14:30 Paella jana

16:30 Tute txapelketa

17:30 Jolasak edozein adinetakoen-
dako, trikitilariekin

19:00 Gorriti eta bere animaliak

22:30 DJ Musillo

23:00 Argazki emanaldia (aurreko 
urteetakoak)

23:30 Su festak

Irailak 21, domeka
12:00 Txorizo eta lehiaketako patata 
tortila dastaketa

12:30 Herri-jolasak

13:00 Patata-tortilla lehiaketako sari 
banaketa

13:30 Jubilatuen zozketa

15:00 Jaien amaiera

GALTZAGORRIEN ZOZKETA
Zenbaki sarituak:
1.go saria: 0234.
2.en saria: 0503.

Motzean
Argentinako hartz deprimituaren laguntzaile txit agurgarriak:
Barkatu baina beste lehentasun batzuk ditut.

Duela pare bat minutu iritsi zait zuen e-maila Argentinako Arturo hartzaren 
egoeraren berri ematen, eta nire laguntza eske. Nazioarteko kanpaina bat mar-
txan jarri duzue hartz honi laguntzeko. Milaka pertsona mugitzen ari zarete mun-
du osoan, deprimituta omen dagoen hartz honi laguntza eskaintzeko. Kontu 
honen berri jakin dut albistegietan makina bat minutu  izan dituelako, ehundaka 
lerro egunkarietan eta zer esanik ez sare sozialetan. 

Hartz gaixoa, etzazue pentsa hartzaren egoerak ez nauenik hunkitzen, eta ez 
diodala errukirik ditxosozko hartzari baina beste lehentasun batzuk ditut.

Palestinako Estatuan hildako haurrak ehundaka zenbatzen dira, eta 150.000 pert-
sonatik gora, haur eta emakumeak gehienak. UNICEF-en eskoletara etorri dira 
babes bila. Hegoaldeko Sudanen, nazioarteak ez badu ezer egiten, urtea bukatu 
aurretik 50.000 haur baino gehiago goseak hilko dira. Sirian 6.5 milloi haur arris-
kuan daude, gehienak hiru urte daramatzate inguruko herrialdeetako errefuxiatu 
kanpamenduetan egoera benetan latzak bizitzen. Afrika Erdialdeko Errepublikan 
bi milioi haur miserian eta gatazkaren erdian bizi dira. 

Zerrenda amaigabea da, Maliko hegoaldeko gatazka, Congo, Niger, Irak, Somalia, 
Afganistan… Hogeitamar estatutan emergentzi egoeran bizi dira milioika haur.

Beraz sentitzen dut hartz maitea eta zure salbaitzaile guztiak, baina munduan 
zehar haur bakar bat goseak bizi den artean niretzat lehentasuna izango du.

Espero dut berandu baino lehen zuen bazkide egin ahal izatea ze horrek esan 
nahiko du, mundu justuago batean bizi naizela eta munduko haur guztiek es-
kubide berdinak dituztela.

Bitartean, zorte on!

Maider 
Gabilondo

Gutunak






