
ASTEKO ASMAKIZUNA
berria

Kirola
gozamen

GAZTETXOEN ASTEKARIA  730. ZENBAKIA  LARUNBATA, 2017KO UZTAILAREN 1A

Txirrist eta txirrist
eskuak garbitzen dizkit.

Zer ote da?
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Erantzuna: Xaboia.  

Asmakizunaren jatorria: Auskalo! Igarkizun eta aho-korapiloak liburutik, Xabier Olaso / Agurtzane Villate (Pamiela).
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Kaixo! Baztan ikastolako ikasleak gara. Lanean ari ginen bitarte-

an, txirrina sumatu dugu, eta lehenbailehen prestatu gara ikastolatik ateratze-

ko. Atea ireki bezala, kea ikusi dugu alde guztietan, baina, Patrik erakutsi ziguna

kontuan hartuz, lerroan elkarketa guneraino joan gara. Segituan, Oronozko par-

keko suhiltzaileak etorri dira, eta ederki egin dute beren lana. Lasai egon!!! Simu-

lakro bat bertzerik ez da izan eta.

Kaixo!!! Ines Noguerol Larreanaiz, eta 7 urte ditut. Espero dut gusta-

tzea. Muxu bat, agur!

Aupa! Arhane Artolanaiz, 7 urte ditut, eta Hernanikoa naiz. Koloretako

mundua margotu dut, ea gustatzen zaizuen!

Aupa! Goizane Goñinaiz, Elizondokoa, eta marrazki hau zuendako egin dut.

Espero dut nire andereñoak igorriko duelaMANTANGORRIra!
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ZORiON AGURRAK

Kaixo! Nahiak zortzi urte beteko ditu

uztailaren 5ean. Gure sorgin handiari, etxeko

guztion partez, muxu handiak bidaltzen

dizkiogu!
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Kaixo, Eneko Irasuegi
naiz, 4 urte ditut, eta nire pi-

rata barkuaren marrazkia bi-

daltzen dizuet, muxu bat! 

Kaixo, Irati Irasuegi
naiz, 7 urte ditut, eta nire

marrazkia bidaltzen dizuet.

Muxu bat! 

Kaixo, MANTANGORRI! 

Tolosako Elur,
Eihareta Intza
gara. Ea gure marraz-

kiak gustuko ditu-

zuen. Muxu handi bat!

Aupa!!! Naianaiz. Pirritx, Porrotx, Pupu eta Lore

marraztu ditut MANTANGORRIrako!

Elur Eihar

Intza
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ERREPORTAJEA Nik Tri triatloi eskola

«Beti entzun dugu kirol gogorra
dela; badu bere zailtasuna, noski,
baina udalekuak, eskolak eta aba-
rrak sortzen ditugunean oso kon-
tziente gara 8 eta 14 urte bitarte-
koentzat dela, eta egokituta dau-
kagu». Ondo pasatzearekin batera,
ohitura osasuntsuak sustatzea
dute helburuen artean. 

Udan, astebetez

Ikasturtea bukatu duten arren, as-
tebeteko eskolak prestatu dituz-
te udarako. Orioko (Gipuzkoa) Txu-
rrukako txandarako postu guztiak
beteta daude, baina oraindik izena
eman daiteke Etxarrirako (Nafa-
rroa). Abuztuaren 7tik 12ra egingo
dute, Arotz-Enea aterpetxean, 9
eta 14 urte bitartekoentzat. Etxe-
berriak nabarmendu duenez, uda-
leku batetik bestera aldatzen
dena lekua eta data dira; gainon-
tzean, jarduerak, hezitzaileak, an-
tolatzaileak eta abarrak berdinak
dira. Horregatik, Orioko itxaron ze-
rrendan daudenak Arotz-Eneara
apunta daitezen animatu ditu.

Nik Tri eskolaren egoitza Zarau-
tzen dagoen arren, udalekuetara
Euskal Herri osoko haurrak joaten
dira, eta, Etxeberriaren ustetan,
oso aukera ona da jendea ezagu-

Zarauzko Nik Tri taldeak haur eta gaztetxoentzako triatloi eskolak
ematen ditu. Helburua triatloia eta euskara uztartuz kirola egitea da, 
eta, batez ere, ondo pasatzea. Udan geldialdia egingo duten arren,
udalekuak ere prestatu dituzte, probatu nahi duenarentzat. 

I
gerian aritzea, bizikletan
ibiltzea edo korrika egi-
tea. Nork ez du horrela-
koren bat probatu? Badi-
ra etenik gabe hirurak
egiten dituztenak ere.

Izan ere, triatloia deituriko kirolak
hiru modalitateak batzen ditu. Ho-
rixe adierazten du, hain justu, gre-
zieratik datorren triatloi hitzak:
hiru lehiaketa. Lehia alde batera
utzita, ordea, Zarauzko (Gipuzkoa)
Nik Tri triatloi eskolak ondo pasa-
tzeko aukera eman nahi die haur
eta gaztetxoei; kirolaz gozatuz,
eta euskaraz. Ikasturte osoan, 8
eta 14 urte bitarteko 25 haur aritu
dira Zarautzen eta Donostian, jolas
giroan, bizikletan, igerian eta korri-
ka. Oporrak hartu berri dituzte,
baina, hurrengo ikasturterako,
ateak zabalik dituzte, parte hartu
nahi duten guztientzat. 

Maddi Etxeberria hezitzaileak
azaldu duenez, «esperientzia oso-
oso ona» izan da eskolarena. Izan
ere, orain arte batez ere udale-
kuak egiten zituzten, eta, aurten,
lehenengoz, triatloi eskola egin
dute. Ibon Arangurenen eta bien
artean eraman dute eskolaren
martxa, eta igande goizetan elkar-
tu dira haurrekin, hamabostean
behin, Zarautzen eta Donostian.

«Bi astetik behin eginda, haien ar-
tean laguntasuna sortu dute». Kur-
tsoa bukatzeko, Zarauzko eta Do-
nostiako gazteak elkarrekin aritu
dira, eta pastelari ginga jartzeko,
Zumaiako eta Zarauzko hainbat
probatan parte hartu dute. 

Kirol gogorra?

Etxeberriari eta kideei betidanik
gustatu izan zaie kirola, bereziki
triatloia, eta gaztetxoen artean
hutsune bat sumatzen zuten:
«Ikusten genuen helduentzako ba-
zegoela, baina ez zegoela harrobi-
rik, eta, bereziki, ez zegoela esko-
larik triatloian hasteko». Etxebe-
rriak dioenez, beste kiroletan
txikitatik hasten dira umeak, baina
triatloian ikusten zuten denak bat-
batean hasten zirela, adin batetik
aurrera eta hutsetik. Halaxe sortu
zuten Nik Tri elkartea, 2013an, Ara-
zi enpresak eta Hektor Llanos tria-
tletaren Fitgune enpresak. «Helbu-
ru nagusia triatloia eta euskara uz-
tartuz kirola egitea da, eta, batez
ere, ondo pasatzea». Gehienbat
umeei zuzenduta lan egiten duten
arren, helduen klub bat ere badau-
kate. Eskolan antolatzen dituzten
ekintzekin, jendeak triatloiari dion
«beldurra» ken diezaion nahi dute:

Ondo pasatu,
euskaraz



Hamabostean behin elkartzen dira haurrak, eta horrek laguntasuna sortzeko aukera ematen die. Haur eta gaztetxoak kaskoa jantzita, bizikletan ibiltzeko prest.
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tzeko: «Euskara helburu izanik,
euskalki ezberdinak lantzeko au-
kera ere bada. Asko daude ama
hizkuntza erdara dutenak, eta
udaleku hauetan, behintzat aste-
betez, euskara praktikatzeko au-
kera dute, kirolaren bitartez eta
ondo pasatuz». Triatloiaz gain,
beste zenbait ekintzatan ere ariko
dira: «Goizetan, modalitate bat
lantzen dugu, eta, arratsaldeetan,
aisia: igerilekura joan, arraun surfa,
txangoak...» Etxeberriak argi dio ez
dela lehiaketa bat, helburua ondo
pasatzea dela, eta edonor joan
daitekeela udalekuetara: «Berdin
du kirolaria den, aurretik triatloia
praktikatu duen ala ez... ez dugu
eskatzen ez mailarik ez ezer».
Urrian berriz ere triatloi eskola
martxan jartzekotan dira, eta,
udalekuen bitartez, «bultzadatxo
bat» eman nahi diote eskolari, hu-
rrengo kurtsorako jende gehiago
anima dadin. Bien bitartean, uda
gozatzeko aukera izango dute
Oriora eta Etxarrira doazenek, iaz
Orioko udalekuetan egondako
haurrek abestu zuten bezala: 
Triatloiaz gozatuz 
joan dira egunak
korri, igeri, saltoka
pasa ditugunak
ume batzuk arinak
besteak astunak�
baina izango gara
betiko lagunak
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ARGAZKIAK: NIK TRI
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DENBORA-PASAK

1. 
Margotu eta asmatu.
Arrebarekin jolasean aritu da Iker,
eta marrazki bat egin dio.
Margotu lauki
bakoitza dagokion
kolorez, Ikerrek zer marraztu
duen jakiteko.

Berde argia1 Marroia2

Berde iluna3 Horia4

Gorria5 Urdina6

Arrosa7 Laranja8

Urdin iluna9

2.
Bikiak. Futbolean aritu ondoren,
epailearen irudia egin dute haurrek,
eta bik irudi berdina egin dute.
Zeintzuk dira berdinak?

A B C D

F G H I
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Erantzunak: 2.-C eta F. 3.-Bixik: Hemezortzi.

ARGI BIXI TINKO

3. 
Batuketak. Gosetuta zeuden
pirañak, eta hainbat arrainkume harrapatu
dituzte. Nork hartu ditu
arrainkume gehien? 

Leire Bilbao
IDAZLEA

«Jarrera bat
jasotzeko gogoa
neukan» 

Gerra hartu duzu gaitzat.
Aurretik landua zenuen gaia?
Maite Mutuberria ilustratzailea-
rekin egina daukat beste liburu
bat gerraren inguruan, Gerrak ez
du izenik; album ilustratu bat da,
oso laburra. Kasu honetan ere,
gerra agertzen da paisaia bezala,
eta gerrako epoka edo garai bat
bizi dute pertsonaiek.
Hamar urtetik gorakoentzat
jarritako liburua da, baina
helduagoentzat ere aproposa
izan daiteke, ezta?
Hori esan didate, irakurle heldua-
goek ere irakurtzeko modukoa
dela. Nik jarrera bat jasotzeko go-
goa neukan. Kasu honetan, pro-
tagonista, Lukas, zuhaitz batera
igotzen da, zuhaitz hori pikondo
bat da, eta erabakitzen du ez
dela bertatik jaitsiko. Lukasek ja-
rrera bat hartzen du bizitzan, ja-
rrera kontenplatibo bat, hau da,
begiratzen du barrura, eta baita
kanpora ere; introspekzioa ere
egiten du. Lukasek erabakitzen
du hausnartzea bizitzaz zer nahi
duen; erabaki bat hartzen du, eta
bereari eusten dio. Horren ingu-
ruan daude etxe bat, non etxe
horren inguruan dagoen zuhaitz
bat, horren inguruan dago familia
bat, eta pertsonaia batzuk.
Martinak kontatzen du
istorioa, Lukasen ilobak.
Zergatik hautu hori?
Istorioa iraganetik kontatzen du
Martinak, berak jada hausnartuta.
Bere ahotan kontatzen du bere fa-
miliako historia, eta familia horre-
tan pertsonaia nagusiak dira osa-
ba, pikua bera, etxea —Pikuenea—,
eta etxean bizi diren edo bizi izan

ziren aitita, amama, bere aita eta
ama.
Kopla batzuk tartekatu
dituzu liburuan. Nondik atera
dituzu?
Oso kopla zahar zalea naiz, asko
gustatzen zaidan kontua da, eta
liburu honetan badago transmi-
sioaren ideia ere. Osaba Lukasek
nahi dizkio Martinari transmititu
ideiak, balioak, kultura eta litera-
tura. Kopla zahar hauetatik ba-
tzuk daude jasota Baladak-en,
beste batzuk Xabier Amurizaren
Bizkaiko bertsogintzaren 1 eta 2
liburukietan, eta besteren ba-
tzuk handik eta hemendik entzu-
nak nituen. 
Maite Mutuberriak egin ditu
ilustrazioak. Nolakoa izan da
elkarlana?
Maiterekin aurretik argitaratu di-
tugun beste bi liburuetan estua-
go egin dugu lan, bidea elkarrekin
eginez, baina kasu honetan, nik
jada aurkeztua nuen liburua Li-
zardira, eta, behin saritua zela ja-
kinda, ez nuen zalantzarik eduki
mesedea Maiteri eskatzeko: po-
zik hartu zuen, eta nahi izan zuen
ikuspegi pertsonal bat eman,
bere interpretazioa. Uste dut
beti bezala oso lan ederra egin
duela. 

AZOKA
LIBURUA

d Izenburuak: Pikondoaren

balada.

d Testuak: Leire Bilbao. 

d Marrazkiak: Maite Mutuberria. 

d Orrialde kopurua: 72 orrialde.

d Adina: 10 urtetik aurrera. 

d Argitaletxea: Elkar. 



Jaiak gozatu,
eta dantzatu!

H
erri eta auzo txikietako jaiak, zer
ederrak diren! Euskal Herrian hasi
da jai giroa! Udako solstizioarekin
batera, uda iritsi zaigu, eta auzo

eta herrietako jaien maratoian sartuak
gara jada! Ziur zuek ere izan duzuela festa-
ren bat inguruan, eta gozatu duzuela pa-
rrandatxoa eginez. Izan ere, Euskal Herriko
txoko ugarik hartu dituzte jaiak: Hernanik,
Mungiak, Barañainek, Zaldibarrek, Arbizuk...
San Joan bezperan, dantzatu eta salto egin
al zenuten suaren inguruan? Urteko gaurik
motzena izaten da ekainaren 23a; laburra
bai, baina baita magikoa ere, eta usadioz
betea.

Orain arte bezala, hemendik aurrera ere
trikitilariak, euskal dantzak, erromeriak,
kontzertuak, haurrentzako ikuskizunak, jo-

lasak, bertsolariak, apar festak, puzgarriak
eta parrandak datoz! Herritar guztiek goza-
tzeko moduko jaiak izaten ditugu, eta euskal
kulturaren aldarria egiten da horietan. 

Herriz herri ibiltzen diren artista guztiekin
gogoratu nahi dut: musikariak, antzezleak,
bertsolariak, dantzariak.... Herrietan eta
auzoetan dena ematen dutenekin, azken
finean. Kaleak animatu eta jendea pozik
egon dadin lana egiten duten soinu eta argi
teknikariak, arduradunak, antolatzaileak,
auzoetako eta herrietako jai batzordeak eta
boluntarioak ere gogora ekarri nahi ditut.
Eman eta eman, jaso eta jaso!!! Haien denen
ahaleginik gabe ezinezkoa litzateke horrela-
ko jaiak edukitzea. Horiek guztiak dira kolo-
rea ematen diotenak kulturaren ostadar
zabalari! 

Goazen ba denok batera poz-pozik dan-
tza eta algara betean auzo eta herrietako
jaietan parte hartuz ongi pasatzera! Behin
baino gehiagotan errepikatu dizuedan beza-
la, mundua eta hitza, dantzan dabiltza, eta
jarrai dezatela horrela!
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Haurrak buruhandi eta erraldoiekin aritu dira jolasean,

Zarauzko San Pelaio jaietan (Gipuzkoa). A. VENTAS / UK HITZA


