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PARTE HARTZAILEAK 
  

Irati Aldazabal Aratz Igartzabal Aloña Murua  Marian Bidegain 

Blanka Lopez Eresti Oiarbide Iñigo Igartzabal Irati Etxezarreta 

Nekane Agirre Arantzazu Baztarrika Jon Sagarna Ezin etorria adierazi dute: 

Jokin 

Matxinandiarena 
Ane Miren Aizpuru Naiara Peñagarikano Ainhoa Arratibel 

  

ERABAKIAK 
  

GAIA 

  

EKINTZAK 

  

Altxorraren bila  

Helduen taldean 10 bat lagun gutxiago orain bi urte baino; 20 bat lagun. Maparena, iparrorratza 
erabili beharrean bidegurutzeen argazkiekin-edo egin daiteke.  

Umeena oso ondo; 4 talde, ume eta helduekin taldea bateratuta argazkirako. 20 bat ume. 
Zaharrenentzako aparteko jokoak, eta guztientzat sari bana. 

Helduen sariak: denentzat zerbait banatzea proposatu da, irabazleei sari handia eman 
beharrean. 

Euskara Eskolak Aurten ez da euskara eskolarik egongo herrian, inork ez duelako interesik adierazi. 

Liburutegiaren 
antolaketa 

Ordenagailuak kentzen dituztenean, KZgunekoak, lurrean jar daiteke Eskola Txikietarako 
erositako oihal urdina; eskolan dezente dago. 

 

Makilari 

- Di-da: Jon Sagarna, Aratz Igartzabal eta Jon Ander Larrañaga arduratuko dira. 
- Gabiria jaioterri: Aloña Murua eta Marian Bidegain. 
- Profesio txokoa: Iñigo Igartzabal. 
- Gabiriar berriak: Irati Etxezarreta arduratuko da. 
- Aimarrekin egongo gara zer daukan galdetzeko. (Berriak labur, dokumentala…) 
- Medikuaren txokoa eta elkarrizketa bat egin izan ditu Eneritzek. Berarekin egongo 

gara. 
- Sukalde txokoa: Leire Muruak egin izan du. Galdetu. 
- Eskolakoen lanak. 
- Argazkien lehiaketa: Amaia Larrañagari saria eman eta 2020koa berak prestatu behar 

duela esan. Datorren urteko alean 2019ko argazkien erantzunak jarri. 
- Endika Igartzabal eta Gorka Maiz: iaz Aztirikoei elkarrizketa egin zieten. Aurten 

Ostatukoei? Eurekin egon. 



- Agirin: taldeak erabakiko du zer idatzi. Alde batetik esku artean dauzkan lanak, eta 
bestetik Nokaldia (elkarrizketak egin diezazkiekegu noka erabiltzen jarraitzen 
dutenei…) 

- Ander Yurritarekin hitz egin argazkirik baduen galdetzeko. Gmaileko helbideetan dago. 
- Herri kirolen inguruko zerbait idatz daiteke? Endika Igartzabalekin egon. 
- Jendeari galdetu ea zerbait idatzi nahi duen: Eñaut Asurabarrena, Maialen Igartzabal… 
- Dokumentalaren argazkiren bat azalean? Amaiur batailoieko argazki zaharra eta 

berria? Aimarri galdetuko diogu. 

Lanak entregatzeko azken eguna: urtarrilak 19. 

Diseinua aldatzea gustatuko litzaiguke. Azken urteetan oso antzekoa izan da. Diseinu 
ezberdinak aurkezteko eskatu diezaiekegu. Gattikenekoekin bilera egingo dugu. 

MAKILARI izenburua alda daiteke? Logotipo moduko bat sor daiteke urtero errepikatuko dena? 
Hau ere Gattikenekoekin hitz egin.  

 

Irakurleen txokoa 

- Urtarrilaren 18an izango da hurrengoa Bernardo Atxagaren “Etxeak eta hilobiak”. 
Hurrengo bandoan jartzea komeni da, jendeak jakiteko ze liburu irakurri behar 
den; esan daiteke liburutegitik eska daitekeela.  

Bestelakoak 

 
- Nokaldiaren lehenengo formazioa ostiral honetan izango da, azaroaren 8an. 18:00etan 

marrazketa egoten da gela handian. Liburutegira pasatzeko eskatu. 
 

- Arimen gaua edo Gau beltza antola daiteke datorren urtean, urriaren 31n. Topaguneak 
prestatu duenaren lotura bidaliko du Erestik Whatsappera. 

HURRENGO BILERA: 

Urtarrilaren 29an, 19:00etan. 

 
 

 


