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Lastoa jaten du, eta lastoa esanda
erantzuna emanda.

Zer ote da?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: Astoa.  

Asmakizunaren jatorria: Auskalo! Igarkizun eta aho-korapiloak liburutik, Xabier Olaso / Agurtzane Villate (Pamiela).
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Ezerezetik,
jolas parkea
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ZORiON AGURRAK

Zer gisa udako oporretan? Gu aski ongi ari
gara.pasatzen. Santioetan Nahia
Alzugurunen urtebetetzea ospatu genuen,
eta, ikusten duzuen bezala, Elizondoko moña-

moñak ere zoriondu zuen. 28 muxu pottolo
Izurde Gelakoen partetik!

Zorionak Kattin! Abuztuaren 5 honetan 5 urte
bete ditu gure etxeko neska ederrak! Egun polita
pasako dugu zure inguruan familia osoa elkarturik.
Muxuak etxeko guztien partez!

Kaixo Mantangorriko lagunak!�Nire izena
Saoirse da (Xirxa ahoskatzen da) eta
Askatasuna esan nahi du gaelikoz.�Jada 5 urte
bete ditut! Iupiiii!!!�Gustatzen nere trentzatxoak?
Txokomarrubizko muxuak denei!

Zorionak Orhi!!! Gaur 5 urte betetzen dituzu.
Muxu pila bat etxekoen eta lagunen partez!

Zorion agurrak 
argitaratu ahal izateko, gogoan izan
mezuak astearte arratsaldea baino
lehen jaso behar ditugula. Asteartetik
aurrera jasotzen diren mezu guztiak
hurrengo asteko zenbakian
argitaratuko ditugu.

Zorionak Haize!! Etxeko dantzari alaiak 5 urte
bete ditu. Muxu erraldoi bat txirrindulari
sorginari. Muuuuuak!!!

Auza haunditzen ari zaigu, eta gaur urtebetetze
eguna dauka. AUNITZ URTEZ Auza
Iparragirre!!
Gaurko merendutxora joango gara. Ongi pasatu
eguna eta segi beti bezalakoa izaten.
TYRANOSAURUS REX gela

Argazkia aspaldikoa da; oroitzen zara egun
horretaz? Xarmanki ibili ginen ezta?
Muxuak polite!
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ZU ERE ARTiSTA
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Kaixo Mantangorri! Ondarroako Zubi Zahar herri ikastolako haurrak gara. Orain

hilabete batzuk marrazki hauek egin genituen. Guri asko gustatzen zaizkigu. Eta zuei?

Irati Solabarrieta

Irene Aranbarri Izaga Etxaburu

Aner Bakeriza
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ERREPORTAJEA Hirutxulo jolas parkea

E
dozein espazio izan
daiteke haurren jola-
serako gosea asetze-
ko leku aproposa. Hel-
buru horretarako es-
presuki eraikitako

guneetatik kanpo ere aurki daite-
ke halakorik, irudimen apur bat
erabilita. Hala egin dute Donostia-
ko Egia auzoan. Orain gutxira arte
erabilerarik ematen ez zitzaion be-
lardi bat eraldatu, eta auzoko

Maria Reina ikastetxeetako lehen
hezkuntzako haurrek erabakita,
itxura hori hartu du guneak. Izan
ere, eraiki arteko prozesu luze eta
parte hartzailean haurrak eurak
izan dira protagonista nagusiak,
Irati Seijo proiektuaren koordina-
tzaileak azaldu duenez. Haurrekin
batera, auzoko hainbat elkarte eta
eragile aritu dira elkarlanean, Egia
Hezitzailea proiektuaren aterkipe-
an: Antxeta Ttan-ttakun aisialdi el-

hainbat eragileren artean labirinto
bat eraiki dute bertan. Hirutxulo
plazan dago kokatuta jolas parkea,
eta bertan egongo da, oraingoz,
hurrengo urteko maiatzera arte.  

Gurpilen eta tutu handien arte-
an ezkutatuta nahiz soken eta
egurren gainean ibil daitezke,
egun, jolas parkera hurbiltzen di-
ren haur eta gazteak. Halako egitu-
rak ez dira ohikoenak jolas parkee-
tan, baina Egiako Aitor ikastola eta

kartea, Egia Bizirik auzo elkartea,
Tabakalera... «Hainbat eragilek par-
te hartu dute, eta umeen begirada
kontuan hartu da. Baina ez da
umeen proiektu bat bakarrik izan.
Gurasoak eta ikastetxeak ere mur-
gildu dira. Auzo proiektu bat izan
da, finean», dio Seijok. 

Jolas parkea ez da ezerezetik
sortu. Aitzitik, egun duen itxura
hartu aurreko prozesuak hainbat
fase izan ditu. Haurren eta gazteen
ikuspegia kontuan hartzen duen
auzoa eraikitzea du helburu Egia
Hezitzailea lantaldeak, eta, helbu-
ru horri jarraiki, auzoan seguruak
ez ziren espazioak identifikatzetik
hasi ziren. Haurrekin kalera irten,
eta haien iritziak jaso zituzten
Egiako hainbat espazioren ingu-
ruan. Horiek nola eraldatu pentsa-
tzen hasi ziren ondoren, «ideia za-
parrada» batetik tiraka. Hirutxulo
plazakoaz gain, beste bi proposa-
men ere baziren, baina egingarrie-
na Irutxulokoa zela iritzita, aldake-

Auzoko hainbat eragile eta elkarteren artean belardi bat eraldatu, eta
jolas parke bilakatu dute Donostiako Egia auzoan. Haurren ikuspuntua
kontuan hartu dute horretarako, eta eurak izan dira parkearen diseinua
egin dutenak. Printzipioz, urtebetez egongo da espazioa eraikita.

m a n t a n g o r r i4

Haurren
begiradatik,
hutsa betez

Haurren
begiradatik,
Haurren
begiradatik,
Haurren
begiradatik,
Haurren
begiradatik,
Haurren
begiradatik,



berria LARUNBATA, 2017KO ABUZTUAREN 5A

tak diseinatzeari ekin zioten. Arki-
tekto finen gisara, maketak osatu
zituzten haurrek, M-Etxea arkitek-
to kolektiboaren aholkuek lagun-
duta. Haurren gustuak eta intere-
sak nola, haiek egindako maketak
ere oso desberdinak izan ziren el-
karren artean. Baziren, ordea, as-
kotan errepikatzen ziren hainbat
osagai, hala nola, altuera duten to-
kiak eta ezkutatzea ahalbidetzen
dutenak. eta horiek mantenduta,
azken maketa bat sortu zuten M-
Etxeako arkitektoek. Zer material
beharko zuten pentsatu, eta hura
biltzea izan zen hurrengo lana. Gur-
pilak, eskaladako sokak, enbo-
rrak... era askotako material berre-
rabilgarria bildu zuten, batetik eta
bestetik. Azkenean, ekainaren 17an
eraiki zuten labirintoa. 

Behar bati erantzuna

Auzoan seguruak ez ziren espazio-
ak identifikatzea izan zen lantalde-

IRATI SEIJO

aren lehen egitekoa, baina, hau-
rren begirada kontuan hartzean,
proiektuaren sustatzaileak ohartu
ziren umeek beste zerbait zutela
buruan. Hala onartu du Seijok:
«Haiek hutsune bat nabari zuten,
eta zen labirinto bat edo jolasteko
leku bat, baina beraiek diseinatua.
Horretara bideratu genuen proiek-
tua». 

Zirkuitu baten itxura du parke-
ak, eta bertaratzen denak zirkuitu
hori osatu dezake, baina ematen
zaion erabilera haur bakoitzaren
esku dago. Haurrek ere badakite
hori, eta askotariko erabilpenak
ematen hasiak dira guneari. Eraiki
eta gutxira, nabaria izan zen zen-
bat haur gerturatu ziren jolasera
parkera, Seijok dioenez. Musika es-
kola alboan du, gainera, eta, zen-
tzu horretan, estrategikoa izan
daiteke kokapena. Jolaserako es-
pazio ezin egokiagoa izateko osa-
gaiak baditu Hirutxulok, baina hura
sortzeko bezala, mantentzeko ere
lan egin beharra dago. Momentuz,
uztailean, Antxeta Ttan-ttakun ai-
sialdi elkartekoak egin dira kargu,
eta udalekuak aprobetxatu dituz-
te mantentze lanak egiteko. Ikas-
turtea hastearekin batera, ikaste-
txeek hartuko dute erreleboa, eta
gainerako eragileen txanda etorri-
ko da atzetik. 

Dagoeneko, gidaren
barne

Hirutxuloren moduan, Euskal He-
rrian badira beste hamaika jolas
parke ere. Baita, jolas parkeak izan
gabe, jolaserako egokiak izan dai-
tezkeenak ere: belardiak, plazak,
frontoiak... Guztiei lekua egin nahi
die berriki sortu duten Euskal He-
rriko jolas parkeen gidak. Mapa bat
osatu dute, eta bertan markatuta
ageri dira parkeak;  atarian topatu
daitezke. Hirutxulo. Txatxilipurdik,
Olgetak eta Goienak jarri dute
martxan proiektua, baina nahi
duen orok bere ekarpena egin de-
zake, mapa elikatuz.Labirintoaren muntaketa eguneko irudi batzuk. IRATI SEIJO 
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DENBORA-PASAK

10 - 9 = Gorria

2. 
Itzalak.

Dragoiei buruzko
film batek
liluratuta utzi
du Aitzol. 
Itzal hauetatik, zein
da dragoiarena?

1. 
Koloreztatu.

Margotu ezazu
marrazkia, zati
bakoitzari dagokion
kolorea emanez.
Ea zer irudi
geratzen zaizun
amaieran! 

A B

D

C

E F

1 +2 = Laranja

3 x 2 = Urdin argia

7 - 5= Horia

5 - 1= Beltza

13 - 6= Urdin iluna

20 : 4= Grisa
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‘On egin!’ 
Gabon gauean, presazko batzar batera dei-
tu zituen oilarrak baserriko animalia guztiak.
Gauza garrantzitsu bat zuen haiei esateko.
Eguberri egunean, gizakien moduan, otordu
eder bat antolatzea proposatu zien. In-
txaur-saltsa, turroia, xanpaina... ez zen ezer

faltako. Pozez hartu zuten guztiek proposamena, eta azkar ba-
tean hasi ziren hurrengo eguneko bazkaria prestatzen. Osagaiak
aukeratzeko orduan, ordea, hasi ziren komeriak eta tirabirak el-
karren artean. 

Enric Larreula / Daniel Jimenez

Argitaletxea: Ibaizabal

‘Pizza’ 
Gaur egun, edonon aurki daiteke pizza, eta gutxi
dira italiar jatorriko jaki borobil hori atsegin ez du-
tenak. Baina non du jatorria pizzak? Eta, nori otu zi-
tzaion hura osatzen duten osagaiak elkartzea? Ita-
liako Napoli hiriko sukaldari batek egin zuen esperi-
mentua lehen aldiz. Horretarako, baina, ordura arte

Italian ezezaguna zen osagai bat erabili zuen: tomatea. Ordutik,
era askotako pizzak agertu dira; baita anana zatitxoak dituzte-
nak ere. Eta zuk, nolakoa duzu gustukoen?

Raphael Fejto

Argitaletxea: Ttarttalo

AZOKAErantzunak: 2.-E. 3.-Contador, Froome,

Wiggins, Indurain, Merckx eta Pantani.

K
ostaldean, itsasoak
itsaslabarra higatzean
sortzen da eta izenak
dioen moduan, itsas gora

eta itsas beheraren artean geldi-
tzen den zabalgune harritsuari
esaten zaio marearteko zabalgu-
nea. Honela, lautada harritsu hau
itsas goran urperatuta dago eta
itsas beheran agerian geratzen
da, itsasoak alde egitean harri artetan putzu
ugari utziz. Beraz, egunean bi aldiz urperatuta
eta bitan agerian egoten da. 

Itsas beheran bertan egoteko moduko le-
kua da, baldin eta bertara iristeko erarik ba-
dago. Izan ere, marearteko zabalguneak
itsaslabar zuzenen azpialdean sortzen dira
eta orokorrean ez dira iristeko leku errazak

izaten. Baina benetan bertara
hurbiltzeko moduko lekuak di-
ra, gune zail hauek altxor abera-

tsa eta ikusgarria gordetzen bai-
tute: karramarroak, itsas iza-
rrak, olagarroak, anemonak, izki-
rak, muskuiluak, algak eta beste
izaki  mordoa bizi dira bertan.
Guzti hauek, itsas gora tokatzen
denean itsaspean fresko-fresko

egoten dira, baina marea jaistean eguzkipean
agerian edo putzuetan harrapatuta geratzen
dira, eta aldaketa bortitz hauei aurre egiteko
gai izan behar dute. Ez dute meritu makala! 

Gurean Bizkaian hasi eta ia Baionarainoko
kosta tartean, marearteko zabalgune ederrak
dauzkagu: Ogella, Armintza, Sakoneta, Algorri,
Loia… Ezagutzen dituzu?

Natur txokoa

Marearteko
zabalgunea

A Z B G Y E U E O M G I
Z O P A N T A N I E A S
Z R R P C T S K Z S A R
A I O G P I G A I E T O 
I T B C L E M E R C K X
N X I O M E L O I T I G
D A S N R R H I A I T A
U R I T F A I Z N P X M
R R G A W A N T X O A X
A K U D X I J R G N R I
I E A O Y U G T O M R O
N T G R U N S G S G O B
S A H E G A L U I E A A
T T O N M E R C D N M L
A U B C X A L O U I G O
X T B A I E R L M Y R S
H M A R R A Z O A O R S
H A U T E F R O O M E B

3. 
Hizki salda. Frantziako
Tourraren jarraitzaile fidela da
Lur. Hizkien artean, sei irabazle
daude. Ea aurkitzen
dituzun!

Contador
Froome
Wiggings

Indurain
Merckx
Pantani
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JOLASA

ABESTIA 

Serafin mokofin
aizto eta maratxin
ttuntturruntena,
Xabin koxk,
aitona kaxkamotx
pipa motx!

DATUAK
Partaide kopurua:

Gutxienez, 3 lagun. 
Baliabideak:

Audioa eskuragarri
atarian.
Espazioa: edozein.
Iturria:

Euskal Jolasen Bilduma
(Urtxintxa). 
Webgunea:

www.urtxintxa.eus

1
Goma ipurdi parean
jarri, eta abestiaren

amaieran hankekin eta es-
kuekin heldu behar diote
gomari beteek.

2
Sortu den sare naha-
si horretan azaldu

diren zuloetatik pasatu be-
har dira jokalariak, goma
ukitu gabe.

Serafin
mokofin


