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Hezurduraren pean bueltaka bi gurpil,
gurpilen gainean gustura nabil.

Zer ote da?

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

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

Zorionak, Peio eta Unax! Ondo-ondo pasa, eta besarkada eta
muxu demasak Soraluzeko familiaren partez. Batez ere, Sugoiren

partetik. Gora bizitza!

Zorionak, Irati! Abuztuaren 13an, 7 urte beteko dituzu! Primeran

ospatuko dugu eguna. Muxu handi bat etxekoen partetik.

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.

Sofia Astefanki

Ana Tan

Oier Yartza
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Haizea Iturbe

Leiane Lopetegi

Ionel Anchinfin

Keith Schimmel Inhar Zubeldia

Kaixo Mantangorri! Irurako Ikastolako Lehen

Hezkuntzako ikasleok orain del aste batzuk gure marrazkiak

erakutsi genizkizuen Mantangorrin. Egindako guztiak horiek

zirela uste bazenuten, oker zineten, gehiago ere baditugu-eta

zuei erakusteko. Ederki igaro uda!
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ERREPORTAJEA Txernobylgo haurrak Euskal Herrian

U
dako oporraldia
etxetik kanpo goza-
tzen dute haur as-
kok, motibo des-
berdinak direla tar-
teko. Guztiak ere

herrian falta dutena herritik kanpo
aurkitzen saiatzen dira. Zoritxa-
rrez, Ukrainako Txernobyl hiriaren
inguruan bizi diren haurrei, beste
ezeren gainetik, bizi baldintza ego-

Haur horien osasuna hobetzea.
Horixe da, nagusiki, haur horiek
Euskal Herrira eramatearen helbu-
ru nagusia. Hala dio Nerea Albisu
Txernobil elkarteko kideak. «Osa-
sunaren Mundu Erakundearen ara-
bera, eskualde kutsatuetan bizi di-
ren haurrak handik ateratzen badi-
ra 40 bat egunez lau, bost edo sei
urtetan jarraian, heldutasunera
iristean osasuntsu egongo dira.

kiak falta zaizkie. Batzuek baldin-
tza osasuntsuagoetan igarotzen
dute uda urtero, kutsadura maila
hain handia ez duten inguruetan.
Txernobil elkartearen bidez, Euskal
Herria ere ezagutzen dute. Aurten,
205 haur iritsi dira Arabako, Bizkai-
ko, Gipuzkoako eta Nafarroako fa-
milietara. Ekainaren 25ean heldu
ziren, eta, bi hilabete igarota,
abuztuaren 28an itzuliko dira.

Gure kasuan, bi hilabetez ekartzen
ditugu». 31 urte dira Txernobylgo
zentral nuklearrean istripu larria
gertatu zela. Erreaktore nuklear
bat lehertu, eta horrek eragindako
hodei erradioaktibo kutsagarriak
inguruan hedatu ziren. Istripuaren
ondorioak gaur egun ere nabari di-
tuzte. Lurrak kutsatuta daude
oraindik, eta lur haiek ematen diz-
kieten jakiak ahoratzen dituzte,
esaterako. Haur horien «garapene-
an» kalteak eragiten ditu horrek.
Gaixotzeko ere ohi baino errazta-
sun handiagoa izaten dute. Haien
inguru naturaletik aterata soilik,
haur horien osasuna nabarmen
hobetzen dela dio Albisuk: «Ez
dugu ez medikura eraman beha-

Urtero bezala, aurten ere Txernobyl inguruko ehunka haur ukrainar Euskal
Herrian ari dira uda pasatzen, harrera familietan. Inguru osasuntsu eta
alai batean uda pasatu eta gero, hemendik gutxira sorterrira itzuliko dira,
bizkarrean oroitzapen alaiz eta aberatsez beteriko motxila dutela.

TXERNOBIL ELKARTEA
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Arnas berri bila
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rrik, ez inolako pastillarik edo hala-
korik eman beharrik. Hemengo ja-
kiak jatearekin eta hemengo airea
arnastearekin bakarrik izugarri in-
dartzen dira».

Begiak zabalik

Familia behartsuetatik etorri ohi
dira haurrak. Hango eta hemengo
kultura ere erabat desberdinak
dira; baita hizkuntza ere. Hori ho-
rrela izanik ere, oro har, «oso ondo»
moldatzen dira kontrastera hau-
rrak, Albisuk dioenez. Gauza be-
rriak ezagutzeko, ikusteko eta
ikasteko gogoz etortzen dira, eta
ezaguna dutenetik harago begiak
zabaltzeko primerako parada iza-
ten dute Euskal Herriko egonaldia.
Gainera, Txernobil elkarteko bolun-
tarioekin batera, era askotako jar-
dueretan parte hartzeko aukera
izaten dute. Mendiko txangoak, jo-

lasak, Aquariumerako bisita... De-
netarik egin dute, baina elkarteak
taldeka egiten diren ekintzak lehe-
netsi dituztela azaldu du Albisuk:
«Beraien artean harremanak egite-
ko aukera ematen die».  

Jarduera horietako askotan
izan da Timur, 7 urteko mutikoa.
Besteak beste, Zugastietan (Biz-
kaia) izan zen, Txernobil elkarteko
beste haur eta begiraleekin bate-
ra. Altxorraren bila jolasean aritu
ziren han. Urdaibaiko biosfera ber-
tatik bertara ezagutzeko aukera
ere izan zuen, beste egun batean,
Busturiko (Bizkaia) Madariaga do-
rretxean. Lehen urtea du Euskal
Herrian Timurrek; Gernikako fami-
lia batekin ari da igarotzen bi hila-
bete hauek, baina denborarik
gehiena Lekeition eman dute. Fa-
miliako kide Itziar Gabikagogeas-
koak uste du «oso ondo egokitu
dela» inguru berrira. Hala ere, oso

bestelako errealitate batetik da-
torrela nabari zaio, hark dioenez.
Landa eremuko herri txiki batekoa
da, eta hango bizi erritmoa he-
mengoa baino lasaiagoa dela dio. 

Gabikagogeaskoak argi du pro-
gramaren helburu nagusia haurren
osasuna hobetzea dela. Dena den,
gehiagorako ere balioko duelakoan
dago; haien ikuspegia herrialdean
dutenetik harago zabaltzeko, esa-
terako: «Beste bizimodu eta erre-
alitate bat badela konturatzeko
balioko die. Ez dut esan nahi hobea
edo okerragoa denik, baina balioko
die ezezaguna zaien hori ezagu-
tzeko».

Zama handia motxilan

Errenteriako (Gipuzkoa) Sorkunde
Etxeberriak eta haren senarrak ba-
daramatzate urte batzuk Txerno-
bil elkartearen programan parte
hartzen. Aurten, bigarrenez ja-
rraian ekarri dute Diana neskatoa.
Erradioaktibitatearen ondorioak
bere azalean sufritu ditu Dianak;
mandibularik gabe jaio zen, eta,
horren ondorioz, hiru ebakuntza
eginak dizkiote dagoeneko, 7 urte-
rekin. Hori gutxi balitz bezala, fami-
lian izan dituen bestelako arazoei
ere aurre egin behar izan die. «Haur
hauek motxilan gauza asko dakar-
tzate», azaldu du Etxeberriak. Ha-

ren osasuna hobetzeko ahalegin
handia egiten dute, egonaldiak
iraun bitartean: txertoak eman,
dentistarenera eraman, fruta asko
eman...

Neska «oso irekia» da Diana,
Etxeberriak dioenez, eta irekita-
sun horrek eramaten du inguruko-
ekin erraz erlazionatzera. Oliteko
(Nafarroa) kanpinean izan dira
egun batzuk pasatzen, eta gustura
ibili da, igerilekuan jolasean nahiz
bizikletarekin batetik bestera. Kul-
tura desberdintasunak direla eta,
ohiturak ere desberdinak ditu, eta
hemengo ohitura batzuetara ego-
kitzea kostatu zaiola onartu du
Etxeberriak: «Otorduen kontua da
borroka gogorrena». 

Timurrek eta Dianak ez bezala,
Ukrainako beste ehunka haurrek
ez dute izan aukerarik ez Euskal
Herria, ez beste herrialderik eza-
gutzeko, haiek etxean hartuko zi-
tuen nahikoa familia ez zegoelako.
Harrera familiako kide moduan
aurkezteko gonbidapena egin die
Etxeberriak. Haurrarentzat ez ezik,
haiek hartzen dituztenentzat ere
esperientzia oso onuragarria da,
haren esanetan: «Haurrak ematen
dizun energia eta indarra sekula-
koa da». Bat dator Gabikagogeas-
koa: «Izugarri ikasi dugu; bai berak
gugandik, eta bai guk berarengan-
dik».
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Zugastieta ingurua bisitatu, eta altxorraren bila jolasean ibili ziren. TXERNOBIL ELKARTEA

Goian, Urdaibai inguruak ezagutzen. Behean, Donostiako Kristinaenea parkean. TXERNOBIL ELKARTEA
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DENBORA-PASAK

2. 
Eragin buruari. Uztailean,
Iñakik matematikako ariketak egin
behar izan ditu eskolarako. Zein
eragiketa egin ditu
emaitza horiek
lortzeko? 

4 6 4 =6

70 6 8 =8

3 9 3 =24

1. 
Apaindu
marrazkia.
Luki etxeko txakurraren bi marrazki
egin ditu Ainhoak. Hartu
koloretako marrazkia
eredu gisa, zuri-
beltzekoa apaintzeko. 
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Erantzunak: 2.-4+6-4=6, 70-6/8=8, 3x9-3=24

3. 
Bikote jokoa.
Era askotako
ordenagailuak daude
informatika gelan. 
Hiru ordenagailu mota bi
aldiz daude. Bilatu! 

‘Hodeietan’ 
Galaxiako umerik zoriontsuena zen,
txoria eta txakurra, biak, lagun baitzi-
tuen. Armairu bana zuten euren jantziak
lagatzeko; arrautza itxurakoa txoriak,
eta hezur formakoa, berriz, txakurrak.
Zorigaiztoko goiz batean, armairuz kon-
funditu, eta haurrak txoriaren jantzi lu-
maduna hezur formako armairuan utzi
zuen, eta arrautza itxurakoan, berriz,
txakurraren traje iletsua. Txoria zela si-

netsita, hegan ihes egin zuen txakurrak, eta, txakurra zelako-
an, auto baten gurpilean pixa egin zuen txoriak. 

Txabi Arnal / Enrique Morente

Argitaletxea: Elkar

‘Lagun bila’ 
Uda da, baina asperturik da Batita. La-
gun guztiak oporretara joan zaizkio, eta
ez daki zer egin. Azkenean, erabaki du
herriko okindegian afitxa bat jartzea.

Dei egin die bere lagun egin nahi duten guztiei etxe horira joa-
teko. Zain egon da denbora luzez eteko atarian, baina ez da
inor azaldu. Halako batean, norbait hurbildu da. Ezagutzen du,
ordea; Joana da, bere auzokidea. Lagun berriak nola erakarri
pentsatuko dute biek, irri eta  jolas artean. 

Steve Stevenson / Mario Pasqualotto

Argitaletxea: Mezulari

AZOKA

BAI BITXIA!

Zergatik ari da
txikitzen Aral itsasoa?
Kazakhstan eta Uzbekistan artean dago
Aral itsasoa. Itsaso deitzen bazaio ere, ain-
tzira handi bat da, izatez; ur gazia duena, bai-
na aintzira. Munduko handienetariko bat da, gai-
nera. Haren azalera, hala ere, nabarmen txikitu da;
1960an, 68.000 km2 zituen, eta, 2004an, berriz, 17.160 km2. Lehorte-
aren arrazoia da aintzirara iristen diren ibaietako urak desbideratu
egin dituztela, aintziraren inguruko lurrak ureztatzeko. Sobietar Bata-
sunaren garaian hasi ziren ura desbideratzen, eta, horrela, arroza,
meloia, zerealak, eta, batez ere, kotoia ekoizten hasi ziren. Herrialdea
munduko kotoi ekoizle nagusia bihurtu zen. Gaur egun, Uzbekistan
munduko kotoi esportatzaile nagusietako bat da. 
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JOLASA

ABESTIA 

Sokaz beheraka zingili-zangala,
matxinsaltoa bagina bezala,
trebukatzen ez bazara berehala,
hurrengo laguna sar dadila,
bai… orain!

DATUAK
Partaide kopurua:

Gutxienez, 4 lagun. 
Baliabideak:

Audioa eskuragarri atarian.
Espazioa: Kalea edo gela
zabal bat.
Iturria:

Euskal Jolasen Bilduma
(Urtxintxa). 
Webgunea:

www.urtxintxa.eus

1
Soka beheraka eman
behar da, olatuen

antzera.

2
Saltaria bakarrik ari-
tuko da saltoka, ha-

rik eta abestiari jarraituz
hurrengoa sartzen den
arte.

Sokaz
beherako
olatuena


