
Kaixo Denoi!!! 

Harrituta?? Olentzeroren gutuna jasota... nola aldatzen diren gauzak…  
aurten, Mari Domingik, Astotxok eta nik, Olentzerok, lehenago idazten 
dizuegu, beste gauzen artean, berri bat eman nahi dizuegulako. 

Baina aurretik zuei buruz jakin nahi dugu, urte bitxia izan da hau eta ziur 
ondo moldatu zaretela, behintzat gu baino hobeto, ez da bat ere erreza izan 
eta, geroxeago kontatuko dizuet zergatik, baina orain, zuen eskutitzei buruz hitz eta, geroxeago kontatuko dizuet zergatik, baina orain, zuen eskutitzei buruz hitz 
egin nahi dizuegu, gogo handiz itxaroten ditugu eta zain gaude jasotzeko, idatziak 
nahiz bidaltzen dituzuen marrazki politak, benetan gustukoak ditugu eta gure 
baserria pilo bat apaintzen dute eta urtean zehar berrirakurtzeko aukera ditugu, 
mendian oso luzea baita urtea... 

Honi buruz gauzatxo bat, belarritik tira egin behar dizuet, hirurok badakigu, gehienok 
euskara dakizuela eta hala ere pilo bat gutun jasotzen ditugu gazteleraz... guk kontran, ez 
dakigu ia gaztelera eta izugarrizko esfortzua egin behar dugu ulertzeko, batzuetan ez dugu dakigu ia gaztelera eta izugarrizko esfortzua egin behar dugu ulertzeko, batzuetan ez dugu 
lortzen eta ezin izaten ditugu irakurri, zuen nahiak eta pasabideak jakin gabe geratzen gara... beraz, aurten 
espero dugu euskaraz jasotzea. 

Ziur aurten, benetan bitxiak izango direla, pasabide asko izango dituzue kontatzeko eta gu zain egongo gara. 
Abestiak baita, nahiz eta kalean elkartu ez, ziur familian, lagunekin, ikastetxean edo baliabide teknologikoak 
erabiliz elkar zaitezkete eta guk hainbeste maite ditugun abestiak, urrunetik entzun eta gozatuko ditugu. 

Honekin lotuta, aurretik kontatu dizuet ez dela urte erraza izan, eta kontatuko dizuet zergatik, gure Honekin lotuta, aurretik kontatu dizuet ez dela urte erraza izan, eta kontatuko dizuet zergatik, gure 
eginbeharrak egiteaz gain, egun osoa ikatza prestatzen dihardugu, aurten Mari Domingi eta biok ordenagailu 
bat erosi dugu. Olentzerok eta Mari Domingi ordenagailu batekin!!!! Ikustekoa bai... eta urte osoa 
aprobetxatu dugu nola erabiltzen den ikasteko... benetan gogorra izan da, baina kriston ahalegina egin eta 
gero, oso pozik kontatzen dizuegu prest gaudela zuekin zuzenean solasaldi bat izateko!!! Bai, ondo entzun 
duzue, Olentzero eta Mari Domingiren bideo deia jaso dezakezue!!! Astotxorekin saiatu gara, baina berak 
ez ditu gauza hauek gustuko... 

Deia jaso ahal izateko, Kultur Leioako laguntzaileek lagunduko gaituzte, webgune bat prestatu dute, bertan Deia jaso ahal izateko, Kultur Leioako laguntzaileek lagunduko gaituzte, webgune bat prestatu dute, bertan 
zuen datuak sartu eta irizpideak jarraituz, elkar ikusiko dugu, benetan erraza da, geuk lortu badugu, zuek ez 
dituzue arazorik izan behar!!!
Sartu https://leioa.mirarim.es helbidean eta eman izena abenduaren 8tik 15era. 

Zuen eskutitza, abestiak eta ikustearen zain geratzen gara. Laster arte. 

Muxu handi bana zuentzat 
eta ondokoentzat.


