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AURREZ AURRE

Alex
    Ezkurdia

Elkarrizketatua:

Zurrut Show kudrillan egin zenu-
ten, eta talde hartako hiruk (Xabier 
Agirre, Kostan Iturrioz eta zuk zeuk) 
bertatik topatu duzue ogibidea; ezer 
esan nahi du horrek?

Bereziki ez, kasualitate hutsa, baina Zu-
rrut Show egin baino lehen, Orquesta 
Mondragon bi urtetan egin genuen; 
kosta zitzaigun, baina udaletxeak pro-
graman jartzea lortu genuen. A zer-
nolako nahaste-borrastea sortu zenba-
tzuek benetakoak ginela usten zuten.

Zerk bultzatu zintuen duzun lana 
zure bizitzako ogibide bezala auke-
ratzera?

Joxe
Mari 
Ezkurdia

Elkarrizketatzailea:

Zer bultzatu ninduen nire lana aukera-
tzen... hainbat gauzak: hasiera batean, 
kamera bezala hasi nintzen, pixkanaka 
konturatu nintzen gustatzen zitzaidala; 
lana utzi, eta Madrilera realizazioa ikas-
tera, bukatu eta laguntzaile moduan 
ETBn, hortik enpresa pribatura, urte 
batzuk pasatu eta gero eta hainbat 
programa egin eta gero, Goenkale-n 
hasi nintzen realizadore bezala, eta 
gero zuzendari bezala urte mordo bat.

Manifestazio batean harrapatu 
omen zintuzten zu kamera bizka-
rrean zenuela eta teknikaria zure   
atzean makurtuta; kontatuko duzu 

zer gertatu zen?
Halaxe da, kamara lanetan nenbilela, 
ETB edo notizi agentzi batentzat, Do-
nostiako Salve-a grabatzen ari nintzela, 
beste kamera batek grabatu ninduen ni 
lanean eta nire bizkarrean makurtuta 
nire laguntzailea babesturik. Esan be-
harra dago garai hartan kamera kable 
baten bitartez konektatuta zegoela, 
VTR batera, hau da, grabadore batera. 
Ni konturatu gabe nire laguntzailea, 
hasiberria zena, erabat “akojonatuta” 
zegoen gizajoa, gogoratzen dut bere  
txankletekin, Salvean beti izaten ziren 
istiluak, halaxe atera ginen informati-
boetan.
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Aurrez aurre

Zurrut? Zurrut Show? 
Zurrut show-a, ze gazteak ginen! Ta ze au-
sartak, e!

Legorretara etortzeko egun bat? 
Joateko egun bat, festetako ostirala; dato-
rren urtean sinfalta.

Aukeratu Legorretako leku kuttun bat: 
Leku kuttuna, Olaso taberna, eta garai ba-
teko Guadalupe taberna.

Zer falta du Legorretak? 
Zer falta du Legorretak... kanpotik ikusita, 
ez dakit zer esan. Benetan, zuek bertan zau-
detenok hobeto dakizue.

Zer eramango zenuke Legorretatik Madrilera? 
Zer eramango nukeen Legorretatik Madri-
lera… sentitzen dut, baina sagardoa ez zait 
gustatzen… txuleta bai! Edozein barazki 
mota eta Mikel Mujikak jasotako onddoak!!! 
Baita errotariak egindako txorizoa ere, 
Juanrramonen tripakiak... jarraituko nuke 
gauza gehiago eskatzen, baina bukatu be-
harra dago, eta gosea esnatu zait!

LABUR-LABUR

Goenkale-ko zuzendari izana zara; 
zer izan zen Goenkale zuretzat?

Niretzat Goenkale oso garrantzitsua 
izan zen; lan asko bai, baina egun 
batetik bestera konturatzen zinen 
zer-nolako harrera zuen, jendeak 
nola bizitzen zuen, nola onartzen 
zituzten hain gertu sentitzen zituz-
ten pertsonaia haiek. Fikzio arloan 
izan nuen eskolarik hoberena, ez 
bakarrik niretzat, aktoreentzat ere 
eskola oso ona izan zen, eta zer es-
anik ez teknikarientzat. Goenkale 
bizi propioa izatera iritsi zen; muga 
asko gainditu zituen. 

Badakigu Goenkale-k zeu zuzen-
dari zinela bazituela Legorreta-
rekin zerikusia zuten zertzeladak 
(Tximista izena, pertsonaia nagu-
siak izandakoak, bigarren mailako 
pertsonaiak izandakoak, estra la-
netan aritutako pertsonak…). 

Izango ez zuen ba Legorretarekin 
zerikusia... Ni Legorretakoa izanda, 
pertsonaia bezala Tximista izena, 
gure kuadrillako baten goitizena 
zen, Xabier astean behin bere per-
tsonaiarekin jolasten zen, Ikaztegie-
tako Joxe Mari... barra libre. Herriko 
zineman ere grabatu genuen. He-
rriko istorio eta xelebrekeria batzuk 
agertzen ziren gidoietan, nola ez ba!.

Badago Goenkale-n gertatutako 
xelebrekeriaren bat, esaterik ez 
dagoenik?

Goenkale-n, hainbeste urteren on-
dorioz, xelebrekeria asko gertatzen 
ziren; beste elkarrizketa luze baten-
tzat emango lukete, baina bada bat 
urtero gertatzen zena: Eguberrie-
tan jendeak telefonoz deitzen zuen 

Bogako loteria erosteko asmoare-
kin, edo herriko pertsona bati kon-
tatzen nion zer gertatu behar zen 
hurrengo ataletan: berari ezinezkoa 
iruditzen bazitzaion, inposibletzat 
jotzen zuen, eta nik esandakoa 
pantailan gertatzen zenean, berak 
beti gauza bera zioen: “Nola zene-
kien zuk?”. Pertsona hori Milagros 
da: Goenkale-n entzundako testu 
zati luzeak esateko ahalmena zuen.

Behin Benidormera joan ginen gra-
batzera, eta ia ezinezkoa izan zen 
grabatzea, bertan oporretan zeu-
den euskaldun guztiak aktoreen 
gainera botatzen ziren eta. Halere, 
esperientzia polita bizi izan ge-
nuen.

Film luze bat ere zuzendu duzu, 
Tres 60, datorren ostegunean, hi-
laren 26an, Herri Antzokian pro-
iektatuko dena;  kontatu, hor ere 
bada legorretarren presentzia.

Tres 60-n aurpegi ezagun batzuk 
agertzen dira, eta aipamen xelebre 
batzuk ere egiten dira;  pozten naiz 
oraindik ezagutzen ez dudan he-
rriko zineman proiektatuko delako.

Zertan ari zara orain?
Orain bereziki zinema produkzio la-
netan nabil, batez ere koprodukzio 
lanetan Argentinarekin.

Zer harreman duzu gaur egun Le-
gorretarekin?

Harremana Legorretarekin.... beti 
izango dut harremana, bertakoa 
naiz, lagunak, familia, erroak, oroi-
tzapenak, dena.
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Lanak amaituta, sabai berria du frontoiak. 
31.000 euroko kostua izan du, eta 15.400 di-
putazioak jarri ditu laguntza gisa.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Berdinbidean 
programaren barruan, hezkidetza saioak es-
kaintzen ari da Legorretako Udala, berdinta-
sunean sakontzeko asmoz. Eskolako irakas-
leekin eta guraso eta aitona-amonekin saioak 

Aparkaleku gehiago margotu dira herrian: Etxe-
zarretan, Bidarten… Lan horiek eginda, isuna 
jarriko zaie gaizki aparkatutako ibilgailuei. 

Banku berriak jarri dira plazan, batzuk pus-
katu egin baitziren. Hortik kendutako batzuk 
herrian falta dagoen beste toki batzuetan 
kokatuko dira.

LABUR - LABUR

Nuevo tejado para el frontón
Con un coste de 31.000 euros se acaba de cam-
biar el tejado del frontón; ha tenido una ayuda 
de 15.400 euros de parte de la Diputación.

Gracias al programa Berdinbidean de la 
Diputación Foral de Guipúzcoa Amelia 
Barquin, profesora de la Universidad Mon-
dragón, ofrecerá dos sesiones (16 y 23 de 

Nuevas plazas de aparcamiento
Se han pintado nuevas plazas para aparcar en 
los barrios Echezarreta, Bidarte… en adelante se 
multarán aquellos vehículos mal estacionados.

Nuevos bancos en la plaza
Debido a su mal estado, se han colocado nue-
vos bancos en la plaza.

Sabai berria du
frontoiak

Berdintasunean sakontzen begiraleekin
eta eskola kiroleko entrenatzaileekin

Aparkaleku berriak

Banku berriak
plazan

egin ondoren, udalekuetako begiraleekin, 
dantzako irakasleekin eta eskola kiroleko entre-
natzaileekin egingo dira beste bi saio, Amelia 
Barquin Mondragon Unibertsitateko irakasleak 
gidatuta. Maiatzaren 16an izango da lehena, 

eta 23an bigarrena. Udaletxean izango dira, 
19:00etatik 21:00etara. Esparru horretatik 
kanpoko inork interesa izango balu, jar dadila 
harremanetan udaleko gizarte zerbitzuekin, 
gizarte@legorreta.eus helbidera idatzita. 

Ahondando en la igualdad, con monitores y entrenadores deportivos
mayo) en torno a la igualdad con los siguien-
tes agentes: monitores y monitoras de tiem-
po libre, profesoras de dantza y entrenadoras 
y entrenadores de deporte escolar. Si hubiera 

algún interesado (aunque no pertenezca a 
ninguno de los grupos citados) puede po-
nerse en contacto en la siguiente dirección: 
gizarte@legorreta.eus.
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Orain arte, Legorretako Udalak diru laguntza ematen zion Ordiziako 
Musika Eskolari, Legorretako umeek musika eskolak jasotzeko. Urtez 
urte, baina, gero eta kantitate handiagoa da, eta administratiboki zail-
tasunak daude diru laguntza horiek justifikatzeko. Berdin gertatzen 
da Ordiziako Musika Eskolak zerbitzua ematen duen beste herri txiki 
batzuetan ere, Itsasondon, Zaldibian eta Idiazabalen, hain zuzen. Hori 
dela eta, lau herriok hitzarmen bat sinatu dute, zerbitzu hori elkarrekin 
kontratatzeko, kudeatzeko eta finantzatzeko. Hitzarmen horrekin, mu-
sika zerbitzua era koordinatuan eskainiko da, musikan hezteko aukera 
herritar orori hedatzeko. 

Martxoaren 28ko osoko bilkuran onartu zen hitzarmena, eta apirilaren 
12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen. 

Horren ondoren, zerbitzua kontratatzeko deialdia egingo da, eta aurkezten 
diren eskolen artean aukeratuko da lau herriotarako musika eskola.

Apirilaren 13an izan zen lehen kontzertua, Hiri Galduak eta Libe tal-
deekin. Beste hiru kontzertu eta bertsoz girotutako apustu bat ere 
badira egitarauan. Oraingoan, bono bat atera da, eta eskuratu dute-
nek 15 euroan ikusi ahal izango dituzte lau kontzertu (10 euroan ikas-
le, langabe eta jubilatuek). Musika, kultura eta euskara bultzatzeko 
ahalegin bat da, bai eta herriko aisialdia bultzatzeko ahalegina ere.

Convenio para conceder
mediante contratación el servicio de Musika Eskola

El ayuntamiento de Legorreta ha subvencionado a la Escuela de Música 
de Ordizia para que los niños y niñas de Legorreta recibieran clases de 
música. Pero, administrativamente existen dificultades para justificar di-
chas ayudas económicas; otros pueblos de la comarca, así como Itsason-
do, Zaldibia e Idiazabal, se encuentran en la misma situación. Así pues, 
junto con estos tres pueblos se ha firmado un convenio para contratar, 
gestionar y financiar conjuntamente dicho servicio. Este convenio se 
aprobó en el pleno llevado a cabo el 28 de marzo y se ha publicado en el 
Boletín Oficial de Guipúzcoa el 12 de abril. 

Proximamente, se procederá a la convocatoria de dicho llamamiento y 
se elegirá la escuela de música que ofrecerá servicio en estas cuatro lo-
calidades.

En marcha la programación primaveral del Cine

El 13 de abril fué el primer concierto de la mano de Hiri Galduak y 
Libe; le tomarán el relevo otros tres conciertos y una apuesta entre 
bersolaris. Se puede obtener un bono para las cuatro actuaciones 
a cambio de 15 euros (10 los estudiantes, jubilados y parados).

Musika eskolaren
zerbitzua kontratazio bidez

emateko hitzarmena

Herri Antzokian
martxan da udaberriko

egitaraua
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AURREKONTUAK

Inbertsioak
Inversiones
146.000 e

Legorretazahar auzoko ur hornidu-
ra: Udalak 120.000 euro, eta beste 
hainbeste Ur Kontsortzioak. Lanak 
egiten ari dira, eta horrekin Lego-
rretako auzo guztiek izango dute ur 
hornidura publikoa.

Kaleko argiteria jasangarritasun iriz-
pideetara egokitzeko lanen III. fasea: 
26.000 euro. Fase honekin herrigu-
ne osoko argiteria eginda geldituko 
da. Hiru auzotakoak geratuko dira 
egiteko, datorren urterako: Beroste-
gi, San Migel eta Ola.

IN
B

ER
TS

IO
A

K
 2

01
7-

20
18

Inbertsio adierazgarriak
Inversiones significativas

O Argiteria publikoko azpiegitura
 jasangarritasun irizpideetara egokitzea: 

kontsumoa gutxitzea.
 Aplicar criterios de sostenibilidad a la infraestructura 
 del alumbrado público: Bajar el consumo.
   - I. fasea 2016: ……………….……….......…… 70.000 e

   - II. fasea 2017: ……………….……….....…… 73.000 e

   - III. fasea 2018:……………….……….....…… 65.000 e

     - IV. fasea (2019an egiteko): Ola, San Migel   
 eta Berostegi: …………… 30.000 eko aurrekontua.

  Diru laguntzak / Subvenciones: 
  EVE, urteko  ……………12.000 e batez beste.

O Lokal erosketa eta egokitzea.
 Almazenerako eta bestelako erabileratarako: 
 Acondicimiento y compra de local.
 Como almacén y otros usos: ……………… 245.000 e

O Zaborra biltzeko sistema aldatzea: 
 Cambiar el sistema de recogida de residuos 70.000 e

O Eskolako Haur Hezkuntza osoko zorua berritzea: 
 Cambiar el suelo del centro educativo: …… 15.000 e

  Diru laguntzak / Subvenciones:
  Hezkuntza Saila:   ………………………… 8.800 e

O Herri Antzokiaren atzealdea 
 irisgarritasun irizpideetara egokitzea: 
 Adaptar a criterios de accesibilidad
 la parte trasera del Herri Antzokia: ………… 20.000 e
 

O Pilotalekuko estali berria: 
 Cubrir el frontón: ……………....………………… 31.000 e

  Diru laguntzak / Subvenciones:
  Diputazioa: …………….....…………………15.400 e

O Urdanetako bidea
 Camino de Urdaneta: ………....……………… 140.000 e

  Diru laguntzak / Subvenciones:
  Diputazioa:…………...…...…………………35.000 e

Abastecimiento de agua en el barrio 
Legorretazahar: El ayuntamiento ha 
invertido 120.000 euros, y otro tanto el 
Consorcio de Aguas. Siguen con los tra-
bajos con los que se proveerá de agua a 
todos los barrios del pueblo. 

III. fase de los trabajos para instalar una 
infraestructura sostenible en el alum-
brado de la calle: 26.000 euros. Con esta 
última fase se da por terminado el ins-
talamiento de todo el alumbrado local; 
para el año que viene se espera comen-
zar en Berostegi, San Migel y Ola.

Horiek finantzatzeko
mailegura jo da
Préstamos que se han
solicitado para financiarlos

Mailegu berria: 
Nuevo préstamo: 325.000 e

O 2002-2017: 258.500 eko mailegua.  
2017an amaitu da. Urteko karga: 
22.000 e 

 Préstamo de 258.500 e.  Pagado en 2017. 
Carga anual: 22.000 e.

O 2004-2019: 280.000 eko mailegua 
2019an amaituko da. Urteko karga: 
23.500 e

 Préstamo de 280.000 e. Terminará en 2019. 
Carga anual: 23.500 e

O 2008-2023: 146.000 eko mailegua 
2023an amaituko da. Urteko karga: 
12.000 e

 Préstamo de 146.000 e. Terminará en 2023. 
Carga anual: 12.000 e

O Berria: 2017-2032. 2020tik aurrera 
urteko karga: 26.500 e

 Nuevo: 2017-2032. Carga a partir del 2020: 
26.500 e

O Maileguen zorragatik urtean bidera-
tu behar dena:

 Cantidad que se destinará por deuda por 
préstamos: 

  2017……………………………  57.300 e

  2018…………….……….………36.000 e

  2019……………………………  32.000 e

  2020-2023……………....……38.000 e

  2023tik aurrera ……………27.000 e 
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Aurrekontuak
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2018 Iaz baino

Zor publikoa: Maileguen gastuak
Deuda pública: Gastos en préstamos.

37.740 -19.760,00

Hirigintza: zerbitzuak. Arkitekto eta aparejadorearen gastuak barne.
Urbanismo: Servicios. Gastos del arquitecto y aparejador incluido

41.114 + 1.500,00

Zerbitzu orokorren eta azpiegituren mantenimendua. Kaleko langileen gastua barne
Mantenimiento servicios generales e infraestructuras

235.000 =

Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza.
Abastecimiento domiciliario de agua potable

95.000 -100.000,00

Hondakinen bilketa: Zaborraren kudeaketa / Recogida residuos: Gestión de basuras 140.000 - 8.000,00

Hilerria eta hileta zerbitzuak / Servicios funerarios y cementerio. 12.800 + 3.700,00

Kale argiteria / Alumbrado de calles 40.000 Berdin

Gizarte Ongizatea: Lehen mailako gizarte laguntza. Gizarte langileen soldatak barne.
Servicios sociales: Primarios. Se incluyen sueldos del servicio.

114.000 + 20.000,00

Osasun zentroa / Centro de salud 11.850 =

Eskola / Escuela 85.150 + 7.000,00

Haurtzaindegia 8.400 =

Goierriko eskola 11.000 =

Musika eskola 25.700 =

Kultur etxea / Casa de Cultura 24.150 =

Herri Antzokia 21.200,00 =

Gazte txokoa 5.200,00

Kultura sustapena eta liburutegia. Langilearen gastua barne
Promoción cultural y biblioteca. Incluyen gastos de personal.

107.500 - 10.000,00

Uda jarduerak. Euskara / Actividades verano. Euskara 27.500 - 2.500,00

Aldaieta jubilatu elkartea / Asociación de jubilados 3.900,00 =

Aldaieta taberna 4.000,00

Herri jaiak eta ospakizunak / Fiestas locales y otras celebraciones 60.000,00 + 5.000,00

Pilotalekua 2.500,00

Kiroldegia 6.000,00

Aralarko Mankomunitatea eta Landa garapena / Mancomunidad de Aralar y desarrollo rural 7.200,00

Goieki 18.000,00

Tolosako hiltegia / Matadero de Tolosa 1.000,00

49100 Informazioaren gizartea / Sociedad de la Información 3.250,00

Alkate eta udalkideen gastuak, ordainketak barne / Gastos de alcaldía y concejalía, sueldos incluidos 28.724,00

Administrazio orokorra. Idazkaritzako gastuak. Idazkari eta bi administrarien soldatak barne
Administración general. Gastos de secretaría. Incluidos los sueldos de secretaría y administración. 

292.435,00

Besteak / otros 27.000,00

                                                                                                                                                               2018 1.500.000,00

G
A

ST
U
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K
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EUSKARALDIA
Zertan da euskara Legorretan?

Legorretan euskara zertan den jaki-
teko, Garikoitz Goikoetxea BERRIAko 
kazetariak hitzaldi bat emango du 
hilaren 26an, arratsaldeko zazpietan, 
udaletxeko areto nagusian. Ondo-
ren, Uemako eta Eleguneko kideok 
Euskaraldia egitasmoa aurkeztuko 
dugu.

Zer da Euskaraldia?
11 egunez ahal den neurrian eus-
karaz aritzeko egitasmoa, 2018ko 
azaroaren 23tik abenduaren 3ra Eus-
kal Herriaren luze-zabalean egingo 
dena. 

Zer egin dezakegu euskal hiztunok 
euskararen erabilera areagotzeko?
Galderak hainbat erantzun ditu, bai-
na guk hizkuntza ohiturak astindu 
eta ohiko harremanetan euskara ge-
hiago erabiltzeko ariketa bat propo-
satzen dizuegu:
2018ko azaroaren 23tik abenduaren 
3ra, euskaraz hitz egiten edo uler-

tzen dugun guztion artean egin deza-
gun euskaraz. Euskal Herri osoan eta 
elkarrekin arituta, gure egunerokoan 
eragin genezake. 

Nola egingo dugu?
Ondoko bi roletako bat har dezagun 11 
egunez:

   •  Ahobizi: Ulertzen duenari euskaraz 
egingo diot, hark erdaraz erantzun 
arren. Ezezagunei lehen hitza, gu-
txienez, euskaraz egingo diet.

   •  Belarriprest: Egidazu euskaraz, nik 
ulertzen dut eta. Agian erdaraz 
erantzungo dizut, baina zuk niri eus-
karaz egitea nahi dut.

Zer lortu nahi dugu?
• Gure harremanetan hizkuntzarekin 

ditugun inertziak astintzea eta uste 
baino gehiagotan euskarazko ko-
munikazioa posible dela frogatzea.

• Euskal Herrian euskara ulertzen 
duen jendea pentsatzen duguna 
baino gehiago dela jabearaztea eta 

SA
R

R
ER
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Aurrekontuak

Udalak kudeatzen dituen 
zergak: kontribuzioa, 
enpresen jarduera, 
eraikuntza, autoena.
Impuestos que 
gestiona el Ayuntamiento: 
contribución, actividad 
empresarial, construcción, 
automóvil.

400.000

Herritarrek ordaintzen 
dituzten tasak: 
ur hornidura, zabor 
bilketaren zerbitzua, 
hilerria, ikastaroak eta 
beste jarduerak
Tasas que pagan los 
legorretarras: 
abastecimiento de agua, 
servicio de recogida de 
residuos, cementerio, 
cursillos y otras 
actividades.

178.000

Energia eta komunikazio 
enpresetatik
Empresas de energía y 
comunicación

66.000

Diputaziotik
De la Diputación

950.000

Eusko Jaurlaritzatik
Del Gobierno Vasco

30.000

Besteak / Otros 12.000

EVE: Kaleko argiteriako 
lanagatik diru laguntza
EVE: Subvención por el 
alumbrado

10.000

1.643.000
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Euskara

EUSKARALDIA
euskara gehiagotan erabili de-
zakegula ikusaraztea.

• Hizkuntza ohiturak aldatzea nor-
beraren hautua eta ariketa izan 
arren, bidea taldean eta batera, 
erosoago eta lagunduago egitea.

• Euskara erabiltzeko testuinguru 
eta egoera berriak, abegikorra-
goak eta babestuagoak sortzea.

Non egingo dugu?
Bakoitzak bere inguruan, bere ohiko 
harreman sareetan egitea propo-
satzen dugu: familian, lagunartean, 
lanean, eskolan, dendetan…

Nork har dezake parte?
16 urtetik gorako herritarrek eman 
dezakegu izena.
• Ahobizi izateko, euskaraz hitz 

egiten jakin behar da.
• Belarriprest izateko euskara 

ulertu behar da.
Irizpideak betez gero, norberak era-
bakiko du zein roletan izena eman.
2018ko azaroaren 23tik abenduaren 
3ra, Ahobizi edo Belarriprest ikurra 
soinean eraman, eta hizkun-tza ohi-
turak aldatzeko ariketa egingo dugu!

Eta, bitartean, zer egin dezakegu?
Legorretan, egon adi Elegunearen 
oharrei, eta, hasteko, zatoz Euska-
raldiaren aurkezpenera!
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ERREZETA
Aulia sagardotegia: Iñaki Begiristain Oiartzabal eta Aloña Imaz Aranburu

LAU LAGUNENTZAKO
OSAGAIAK

- Lau bakailao puska gezatu

- Lau bakailao kokotxa gezatu

- Lau baratxuri ale

- Pipermin erdi bat

- 300 ml oliba olio birjina

NOLA PRESTATU:

Lau bakailao zatiak justu sartuko diren ontzi baju batean, oliba olioa jarriko 
dugu berotzen. Baratxuri zatiak eta pipermina botako ditugu bertara, eta, ko-
lorea hartzen hasten direnean, beste ontzi batera aterako ditugu, gerorako 
gordetzeko. Olioa pixka bat epeltzen denean, bakailao zatiak jarriko ditugu 
ontzian, azala goraka dutela eta su txikian; 60-80 graduan, lau minutuz kozi-
natu ontzia astintzen dugun bitartean. Bakailao zatiei buelta eman, eta koko-
txak gehituko dizkiogu; beste lau minutuz kozinatu, betiere ontzia astinduz 
saltsa loditu arte. Platerean aurkezteko, bakailao zatiaren gainean kokotxa ja-
rri, gainetik saltsaz estali, eta gordetako baratxuri zatiak eta pipermina jarriko 
dizkiogu gainean.

On egin!

Bakailaoa 
pil-pilean

Errezeta

 @LegorretaUdala                    Legorretako Udala                    www.legorreta.eus
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Agenda

AGENDA

 21 Gure Esku Dago-ren jaia:   
  herri kirolak, pintxoak…
  18:00etatik aurrera / Plazan  

 22 Dantzari Txiki Eguna  

 23 Herriko ondarea zaintzeko   
  proposamena: bilera
  19:00 / Udaletxean    

 25 Ipuinaren Ordua: Baziren behin neska  
  abenturazaleak eta mutil ameslariak
  18:00 / Kultur Etxean  

 26 Euskaraldiaren aurkezpena
  19:00 / Udaletxean  
  Tres 60 pelikularen proiekzioa
  21:00 / Herri Antzokian  

 27 Ruper Ordorikaren kontzertua
  19:30 / Herri Antzokian

APIRILA

MAIATZA
 4 EH Sukarraren kontzertua   
  22:30 / Herri Antzokian  

 5 Karate erakustaldia   
  17:00 / Plazan

  Zumba festa   
  18:15 / Plazan

  Legorretako Elekun eta Legazpiko   
  Santikutz abesbatzen kontzertua
  20:00 / Herri Antzokian

  9-13 Azintzio jaiak

  26 Sagardo eguna eta erromeria
  

 

 2 Corpus Christi  

 8 Apustu bertsotua:    
  Odei Lopez vs Imanol Iruarriz   
  19:30 / Herri Antzokian  

 15 Zesura eta Agresión Verbal
  taldeen kontzertua   
  22:30 / Herri Antzokian  

 23 San Joan bezpera 

EKAINA
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Argazki zaharra

Garai batean, Azintzio bigarrenean, zikiroa jaten zen herri bazkarian, Bilkoin elkartean. Gerora, beste urte 
batzuetan patatak eta txuleta izan dira menuan, Sabino Fernandezek prestatuta. Urte askoan aritu ondoren, 
aurten ez du segituko zeregin horretan, eta Iñaki Gerrerok hartuko dio lekukoa. Lehen Sabinorekin aritutako 

batzuek jarraituko dute zerbitzari lanetan, eta jende berria ere batuko da lan horretara. Eskerrik asko orain 
arte aritutako guztioi, eta baita hasiko zaretenoi ere!


