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Errautsa mutur batean
eta mutur bat erretzen beste muturrean.

Ezetz igarri bat-batean!
Zer da?

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

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

Kuku, MANTANGORRI!

Orokieta Herri

Eskolako ikasleak

gara; marrazki polit-

politak egin ditugu

zuentzat.

Aprobetxatu uda!

Zorionak, politt hori!! 4 urte dagoeneko; ondo pasatu, Labrit!!
Zorionak, Intza!! Bi urte handi jada gure
neska motzak! Munduko muxu eta

besarkada erraldoienak zuretzat, pitusi!!

Segitu orain arte bezain maitagarri eta

txintxurri. Ilargiraino eta bueltan maite

zaitugu, bonboitxo. Etxeko guztien

partetik.

Judith

Baruk Olivia

Arkaitz

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.
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Kaixo, lagunok! Irura eta

Anoetako lagunak gara.

Ederki gabiltza oporretan,

baina hartu dugu marrazkiak

egiteko tartetxoa ere. Hemen

dituzue horietako batzuk, ea

gustatzen zaizkizuen.

ZU ERE ARTiSTA

Aupa! Kenyatik besarkada bat MANTANGORRIko irakurle guztiei eta

Baztan ikastolari, Benat eta Ioritz Barberenaren, Naroa eta Irati

Iparragirreren eta gure familien partetik.

Iepa, MANTANGORRI! Anizko haurrak gara; ikusten duzuen bezala, udan,

jostetan aritzeaz gain, lanean ere aritu gara. Handiak auzolanean bideak

garbitzen aritu diren bitartean, gure auzolana frontoia garbitzea izan da. Aski

gustura aritu gara mangerarekin eta isatsarekin harat eta honat!!
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B
este etxe bat», hori-
xe da Errezil (Gipuz-
koa) Aleksandra Bi-
gotskarentzat.
Ukrainarra da, eta
bosgarrenez etorri

da udan Errezilera, Urdalleta Lete
familiaren etxera. Ozman Lfater
sahararra, berriz, lehenengo aldiz
etorri da Euskal Herrira: Leitzan
(Nafarroa) igaro ditu azken bi hila-
beteak, Bereau Mujika familiarekin.
Haien egonaldia esperientzia «go-
gorra» bezain «ederra» izan da, bi
familien iritziz, eta datorren urtean
ere errepikatzeko asmoa dute.

Bigotska Ivankivekoa (Ukraina)
da; Lfater, berriz, Aaiunekoa, Tin-
dufeko saharar iheslarien kanpale-
kuan (Aljeria) bizi bada ere. Leitzan
ezagutu zuten elkar abuztuaren
6an; baita haien harrerako familiek
ere. Txernobylen Lagunak elkartea-
ren bidez etorri da Bigotska Errezi-
lera, Rosa Lete, Martzel Urdalleta
eta haien alaben etxera. Lfater, os-
tera, Nafarroako Sahararen Aldeko
Lagunen Elkartearen eskutik heldu
da, eta Eneritz Mujika, Asier Bereau
eta haien seme Alex izan ditu fami-
liako kide.

«Esperientzia berri bat proba-
tzeko asmoz ekarri dugu haurra»,
azaldu du Bereauk. Gurasoek ez
ezik, haien semeak ere bazuen go-
goa horretarako: Alexek 7 urte ditu,
eta «anaia bezalakoa» izan da ha-
rentzat Lfater, 10 urteko mutikoa.
Arrazoi bertsuek bultzatu zituzten
Lete eta bere senarra ere: «Hauek
[alabak] koskortu zirenean anima-

Aleksandra Bigotska
ukrainarrak eta Ozman
Lfater sahararrak
Errezilen eta Leitzan
pasatu dute uda,
familia banatan; egun
gutxi barru itzuliko
dira euren herrietara.

ERREPORTAJEA Uda Euskal Herrian

Oporrak
baino
gehiago



m a n t a n g o r r i 5berria LARUNBATA, 2018KO ABUZTUAREN 18A

dugu haiek horretara egokitu be-
har direla. Hori ez da horrela; berari
ere lekua eman behar diozu».

Zailtasunak zailtasun, familiek
argi dute egonaldia errepikatuko
dutela: «Bost urteren ostean, sei-
garrenean ere etorri beharko
duzu!», esan dio Letek Bigotskari.
Irribarrez erantzun dio. Neskatoa

haienean ez ezik, errezildarrak ere
izanak dira haren etxean, iazko
udaberrian: «Han hobeto ikusten
duzu zein den euren errealitatea».
Txernobylgo istripuaren ondorioak
hurbiletik ezagutu zituzten, beste-
ak beste. Leitzarrek ere bertatik
bertara ezagutu nahi dute Tindu-
feko kanpalekua.

Bi familiak azken egunak apro-
betxatzen ari dira; gaztetxoek
egun gutxi barru hartuko dute
itzulerako hegaldia, eta oroitzapen
ugari eramango dituzte maletan.
Beste horrenbeste geratuko dira
Leitzako eta Errezilgo etxeetan
ere. Esperientziak gogobeteta utzi
ditu bi familiak; badakite egonal-
dia oporrak baino gehiago dela:
«Handik kanpo beste mundu bat
dagoela ikusteko balio die», azaldu
du Bereauk. Letek, berriz, azpima-
rratu du osasuna hobetzeko balio
diela. Horregatik, haiek bizitakoa
zabaltzea desio du Mujikak: «Jen-
dea animatzea nahi dugu, gazteak
bereziki».

tu ginen; neska ukrainar bat etorri
zen herrira, eta eurek ere nahi zu-
tela esaten ziguten». Urtebete ge-
roago iritsi zen Bigotska euren
etxera, 8 urte zituela, eta urtero
etorri da ordutik; 13 urte ditu egun.

Lfater ekainaren 25ean iritsi zen
Leitzara, eta gustuko du herria,
«festak eta igerilekua», bereziki; Bi-
gotskak ezagunak ditu jadanik
Errezilgo parajeak, baina ez du za-
lantzarik: «Parranda eta hondar-
tza» maite ditu gehien. Letek barre
egin du, beti zerbait egiteko eta
norabait joateko gogoz egoten
omen baita; ados daude leitzarrak
ere. Haatik, herriko udalekuetan
eta eskolako tailerretan ere ibili di-
ra harrerako haurrak. Lagunak egin
eta ondo pasatzeaz gain, bi gazte-
txoek egonaldia baliatu dute ige-
rian eta euskaraz ikasteko ere.

Oporraldia gustatuagatik, haien
egunerokoa ez da beti erraza izan,
hizkuntza eta kultura ezberdinak
tarteko: «Han ez dira kalean baka-
rrik ibiltzen; bigarren urtean joan
zen lehenengo aldiz bakarrik herri-
ra», azaldu du Letek. Garazi Urdalle-
ta haren alabak adierazi duenez,
neskatoari hasieran arraroa egiten
zitzaion kalean gauez ibiltzea. Lfa-
terren kasuan ere agerikoak dira
kulturen arteko ezberdintasunak,
Bereauren arabera: «Mutilak eta
neskak bereizita daude han: ezin
dute elkar ikusi, ezta ukitu ere. Ha-
sieran, harritu egin zen igerilekura
joan eta Alex neskekin jolasean
ikustean». 

Joan-etorriko bidaia

Familien kasuan ere esperientzia
«polita bezain gogorra» izan da;
Mujikak gogoan ditu lehenengo
egunak: «Gauetan, maindire artean
ezkutatu eta negar egiten zuen».
Letek ere antzera oroitzen du:
«Lehenengo aldiz etorri zenean,
beldurra pasatu zuen; bigarren ur-
tean kontatu zigun». Pazientzia
izatea eta haiek ulertzea da gakoa,
Mujikaren iritziz: «Askotan, guk bi-
zimodu bat daukagunez, uste

Leitzan ezagutu zuten elkar Bigotskak eta

Lfaterrek, baita haien harrerako familiek

ere. JAGOBA MANTEROLA / FOKU
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DENBORA-PASAK

1.
Margotu eta
asmatu.
Oso gustuko duen animalia bat
ikusi du telebistan Gurutzek.
Margotu forma
bakoitza
zehaztutako
kolorez. Zer da?

Gorria1

Horia2

Laranja3

Beltza4

Berdea5

Urdina6

2.
Moztu eta osatu.
Markel auzokideen
balkoietara begira dago;
arropa koloretsuz beteta
daude. Lotu zati
bakoitza
dagokionarekin!

1A

B

C

D

2

3

4
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Erantzunak: 1.-Tigrea.2.-1-B, 2-A, 3-D eta 4-C.

3.20 : 2 - 6 = 4, 23 + 2 - 8 = 17 eta 16 - 2 - 7 = 7.
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Miriam Peña
EGILEA

«Ipuina jolas
interaktibo bat
da: irakurleak
ekintzak egin
behar ditu»

Nor da Txirlo?
Txirloa, berez, bolo jokoko pieza
bat da. Partida baten hasieran,
hamar txirloak prest egoten dira.
Bola jaurtitzean, ordea, erori
egiten dira, eta mundu beltz
batera jausten. Txirlo da
protagonista, erori diren hamar
piezetatik bat, eta galduta dago.
Bidaia bat duzue kontakizun.
Txirloak jausi egingo dira bolak
jotzean, eta protagonista galdu
egingo da. Irakurleak bidea
bilatzen lagundu beharko dio.
Beste pertsonaia batzuk ere
agertuko dira bidaian.
Irudimenarekin jolasten duzue.
Bai. Txirloak jausten direnean, ez
dakigu zer gertatzen zaien, eta
galdera hori hartu dugu abiapuntu
gisa. Mundu magiko baten
modukoa da erori ostekoa, eta
edozer gauza gerta daiteke hor.
Irakurketaz gain, ekintzak ere
proposatzen ditu liburuak.
Ipuina jolas interaktibo bat da:
irakurleak ekintzak egin behar
ditu orriak pasatu ahala;
esaterako, Txirlo orraztu beharko
du, edo kili-kili egin beharko dio.
Umeentzako moduko ekintzak
dira, oso errazak. Horrela, magia
kutsua dauka txikienentzat.
Kolore eta formak dira nagusi
orrietan.
Oinarrizko forma geometrikoak
eta koloreak agertzen dira, eta
horiekin jolasten gara; adibidez,
liburua bertikalean jarrita gortina
bat ikusiko dugu, eta

horizontalean jarriz gero, berriz,
bide bat.
Taldean sortutako lana izan da.
Nolakoa izan da sortze lana?
Bilboko Hezkuntza Fakultatean
sortu zen kimua. Irakaslea naiz,
eta ipuin jolas interaktiboa
lantzen ari ginen, eta bi ikaslek
txirlo baten istorioa sortu zuten.
Argitaletxeari aurkeztu genion
ideia, gustatu zitzaion eta
garatzen hasi ginen. Aldi berean,
Eider Eibar ilustratzailearekin
irudiz jantzi genuen.
Erantzungo al dio irakurleak
izenburuko galderari?
Bai, baina ez da ohiko bukaera bat
izango: bi irakurketa edo erantzun
izango ditu aukeran. Ilusiozko
munduarekin eta benetakoarekin
jolasten gara, nolabait esateko.
Zein da ipuinaren mezua?
Ez du balio zehatzik lantzen;
alegiazko mundua haurrengan
bizirik mantentzea nahi dugu.
Helduok jakinak diren gauzen
inguruan mugitzen gara sarri: «Hau
horrela da, horrela delako». Baina
gauza asko ez dakizkigu: txirloei
erortzean zer gertatzen zaien,
esaterako.

AZOKA
LIBURUA

d Izenburua: ‘Non dago Txirlo?’. 

d Egileak: Miriam Peña, Irene

Fernandez, Eneritz Sanchez eta 

Eider Eibar. 

d Orrialde kopurua: 60 orrialde,

koloretan. 

d Prezioa: 14 euro. 

d Adina: 4 urtetik aurrera. 

d Argitaratzailea: Denon Artean

argitaletxea.

3. 
Buruari eragin
Matematikako irakasleak etxeko
lanak eman dizkie ikasleei. Jarri
dagokion eragiketa
ikurra. 

20 2 6 = 4

23 2 8 = 17

16 2 7 = 7
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1
Jolasa hasi aurretik, zotz egite-
ko jolas baten bidez aukeratu-

ko da bete nor izango den. Jokalari
hori pareta baten kontra jarriko da,
besoekin begiak estaltzen dituela.
Beste jokalari guztiak paretatik ha-
mar bat metrora jarriko dira jolasa
hasteko. Horien helburua paretaraino
iristea izango da.

2
Bete-ren rola egiten duenak
«bat, bi, hiru, eguzki» esango

du, eta bira emango du beste jokala-
riei begiratzeko. Beste guztiak aurre-
ra mugituko dira, bete denak «bat, bi,
hiru, eguzki» esaten duen bitartean.
Baina esaldia bukatutakoan, gelditu
egin beharko dute betekmugitzen
ikus ez ditzan. Mugitzen ikusiz gero,
atzera itzuli beharko dute. Paretara

iritsitako-
an, «eguzki!»
esan beharko dute,
eta pareta ukitu.

3
Denak paretaraino iritsi direne-
an, bete-rena egiten ari denari

hatzetatik helduko diote. Hark «eguz-
ki!» esango du, eta, hori entzundako-
an, beste guztiek korrika alde egingo
dute. Bete denak bidean norbait ha-
rrapatuko balu, horixe bera izango da
bete hurrengo txandan.

JOLASA

1,2,3, eguzki

DATUAK
Partaide kopurua: gu-
txienez, 2 (gehiago, hobe).
Espazioa: edozein.
Iturria: Euskal Jolasen
Bilduma (Urtxintxa).
Webgunea:
www.urtxintxa.org

m a n t a n g o r r i

Jolas hau euskara lantzeko erabil
daiteke. Horretarako, paretan dagoen
lagunak norbait mugitzen ikusiz gero,
ezingo du jokalari horren izena esan
atzera bidaltzeko. Beraz, jokalariaren
deskribapena egin beharko du: «ile
horia duen mutila», «galtza zuriak eta
zapata gorriak dituen neska»…


