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Lepo luzea,
luma zuria,

uretan dabilen
hegaztia. Zer da?

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

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

Irailaren 10ean

Zugarramurdiko

Markelek
urteak bete

zituen. Guk, anaia

Martinek, arreba

Janirek eta

lehengusina

Angelak anitz

urtez erran nahi

diogu

MANTANGORRItik.

Hemen gaude Katu

gelakook, berriz

ere!! Ikasturte

hasiera ederra

daukagu,

asteartean,

Junes
Alzurik ekarri

zigun gosaria, eta

asko poztu ginen,

nahiko jatunak

baikara! Anitz urtez,

Junes! Segi gurekin

ongi pasatzen eta

lagun ona izaten.

Zorionak, Unax! 6 urte! Bizitzan

ez da beti jai, inoiz triste ere bai,

baina badugu mila motibo zurekin

egoteko alai. Maite zaitugu,

etxekook. Biba, zu!

Zugarramurdiko Markelek
urteak irailaren 10ean bete ditu.

Elizondoko zahar etxera maiz

etortzen da, eta lagun anitz egin

ditu. Aitatxik eta amatxik anitz

urtez erran nahi diogu gure partetik

eta zahar etxeko lagun guzien

partetik. Aupa, Markel! Ongi

pasatu zure eskolako lagunekin.

Aupa, MANTANGORRI! Ikasturtea hasi da, eta hementxe gaude Katu gelako guztiok.

Joan den igandean Aitor Alemanen urtebetetzea zen, eta gosari

goxoarekin agertu zitzaigun ikastolan astelehenean. Guk marrazkia eta koroa

oparitu genizkion. Jada 2. mailan gaude, handitzen ari gara, eta errazago egingo

zaigu zuei idaztea. Muxuak denei, eta anitz urtez, Aitor, gelakoen 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.



m a n t a n g o r r i 3berria LARUNBATA, 2018KO IRAILAREN 15A

ZU ERE ARTiSTA

Bidali zure gutunak helbide hauetara Helbide elektronikoa: mantangorri@berria.eus. Egoitza nagusia: BERRIA. MANTANGORRI. Gudarien etorbidea, z/g. 20140 Andoain.

Argitaratzailea: Euskal Editorea SM    Lege Gordailua: SS-616/05    Zuzendaria: Martxelo Otamendi     Koordinatzailea: Izaro Zinkunegi Barandiaran.
Egoitza: Martin Ugalde kultur parkea. Gudarien etorbidea, z/g. 20140 Andoain   Harpidetzak: (0034) 943-30 43 45 ISSN: 1699-728x

Udako oporretan indarberritu ostean, Zaragueta eskolako
ikasleak irailaren 7an itzuli ginen ikastetxera. Bigarren
Hezkuntzakoak, Lehen Hezkuntzakoak eta Haur Hezkuntzako 3, 4 eta

5 urtekoak, lagunak ikusteko eta gela eta irakasle berriak

ezagutzeko irrikan geunden. Hamaikak aldera, frontoian elkartu

ginen, ikastetxeko irakasle eta ikasle berriei ongi etorria emateko

eta ikasturteko lehen kantu saioa egiteko. Eskolako gaztetxoenek, 2

urteko ikasleek alegia, astelehenean hasi zuten ikasturtea.

Naroa Arrozpide

Ikastolara itzuli gara,

eta, lehenbiziko

egunean, argazkia atera

dugu. Baztan
Ikastolako
Lehen
Hezkuntzako
ikasleok
ongietorria eman nahi

diegu 3 urteko ikasle

berriei. Eta ongi hastea

opa diegu Lekarozko

institutuan hasi direnei.

Gu hemen gaude,

badakizue!

Kaixo, lagunok!

Naroa
Arrozpide
naiz, 12 urte ditut

eta Hernanin bizi

naiz.

Ortzadarraren

koloreekin

apaindu dut

marrazkia, ea

gustuko duzuen.

Animatu zuek ere

MANTANGORRI

koloreztatzera!
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ERREPORTAJEA

Familia lagunak dira Dumitruren eta Zabalaren sendia. GORKA RUBI0 / FOKU

‘Ongi etorri eskolara’

Kulturak
hurbilduz 
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B
eso zabalik hartu du
Kora Calderonek Fa-
vio Mustafa, hura
jangelatik atera de-
nean; korrika joan
zaio bila, panpina

eskuan duela. Zarauzkoa (Gipuz-
koa) da Calderon; Mustafa erruma-
niarra da jatorriz, baina Zarautzen
bizi da hura ere duela bi urtetik.
Orokieta ikastetxean ikasten dute
biek, baita Nahiak ere, Calderonen
ahizpa bikiak: 6 urte dituzte gazte-
txoek, eta lagunak dira; lagunak,
eta, ia-ia, familiakoak.
Lagunak dira Nerea Zabala eta

Sofiana Dumitru ere, Calderon
ahizpen eta Mustafaren amak,
hurrenez hurren. Familia lagun
programako bidelagunak dira
haiek eta haurrak; Ongi etorri
eskolara proiektuaren ataletako
bat da programa. «Eskola komuni-
tatean kulturartekotasuna lan-
tzea du helburu proiektuak, fami-
liak oinarri hartuta», azaldu du
Dorleta Mikeo proiektuaren koor-
dinatzaileak. 
Mikeok azaldu duenez, duela lau

ikasturte inguru sortu zuten
proiektua Donostiako Egia auzo-
ko Aitor Ikastolan: «Jatorri atze-
rritarreko haurren matrikulazioak
gora egin zuen; guraso batzuek
ikusi zuten bazterkeria jarrerak
zeudela patioan-eta, eta lanean
hasi ziren egoerari buelta emate-
ko». Pixkanaka, hiriko ikastetxe
gehiagotan jarri zuten martxan
proiektua, eta, iaz, Zarauzko bi
ikastetxek ekin zioten.
Kulturak eta familiak ditu jomu-

gan proiektuak. Oihane Aisa
proiektuaren Zarauzko bultzatzai-
leak azaldu duenez, familia lagu-
nak sortzen dituzte, gela bereko
bi haur eta haien familiak elkartuz:
«Bata jatorri euskaldunekoa izaten
da, eta bestea, beste herrialde
batekoa». Haietako bat da Zabala-

ren eta Dumitruren kasua; Zabalak
azaldu duenez, aurretik ezagutzen
zuten elkar: «Guraso bileran aur-
keztu ziguten proiektua, eta parte
hartzea erabaki genuen».
Iaz egin ziren familia lagun Zaba-

la eta Dumitruren sendiak, eta bi-
garrenez ari dira parte hartzen aur-
ten proiektuan. Pozik dago Zabala:
«Familia bat bagina bezala gara», ai-
tortu du; bat dator Dumitru ere:
«Lagunik onena egin dut proiektua-
ri esker», gehitu du. Izan ere, bes-
tearen kultura ezagutzeaz
gain, harremanak sortzea ere
badu xede proiektuak. Bi
amek azaldu dutenez, hau-
rrak lagun-minak egin dira,
eta sarri joaten da Mustafa
Calderon ahizpen etxera, bai-
ta haien familiarekin egun-
pasak egitera ere. 
Mikeok azaldu duenez,

jatorri euskalduneko familiak
harrera familiaren lana egi-
ten du hasieran: eskolako
kontuetan lagunduz eta.
Baina eskolaz kanpoko
planak ere egiten
dituzte zenbaitzuek.

«Askotan, harreman estuak
sortzen dira», eta horren isla da
programa bukatzean jasotzen
duten erantzuna: «Familia askok
esaten digute bigarren urtearen
ondoren: ‘Nola kenduko didazu
familia laguna?’. Ez diegu kentzen,
lagunak dira jada». 

Eskolatik kalera

Lau urteko ibilbidea egin du jada-
nik Ongi etorri eskolara proiek-
tuak, eta emaitzak «ikusgarriak»
dira, Mikeoren arabera: «Kulturar-
teko harreman horiek modu natu-
ralean egiten dira orain patioe-
tan». Bestalde, jatorria beste
herrialdeetan duten haurren eus-
kara maila hobetu egin dela adie-

razi du. Aisak gehitu duenez, joera
bera da gurasoen kasuan ere:
«Euskara ikastaroetan izena
emandako gurasoen kopurua ere
handitu egin da». Halaber, jatorria
beste herrialdeetan duten gura-
soen harreman sarea zabaltzea
ere ahalbidetu du proiektuak, bul-
tzatzaileen arabera.
Pixkanaka-pixkanaka, lau urteko

ibilbidea egin du proiektuak, eta
izandako erantzunarekin pozik
daude bultzatzaileak: iaz, esatera-
ko, 182 sendi izan ziren familia
lagun Donostian, sei ikastetxetan.
Zarautzen, berriz, hogei familia
bildu zituen Antoniano eta Orokie-

ta ikastetxeetan. Beste herrietara
zabaltzen ere ari da proiektua;
Mikeok aurreratu duenez, Ordizia-
ko eta Andoaingo zenbait ikaste-
txetan jarri dute martxan aurten.
Eskola komunitatean ernatu da

Ongi etorri eskolara proiektua,
baita familia lagunak ere. Ez da
eskolan bukatzen ordea, Mikeok
azpimarratu duenez. «Eskolan egi-
ten den lana, hura kokatuta dago-
en auzo edo herrira atera nahi
dugu». Horretarako, herriko ekin-
tzetan parte hartzen dute; esate-
rako, Egiako Porrontxo jaietan pin-
txo lehiaketa eta trivial jolasa egin
dituzte aste honetan. «Hango era-
gileekin elkarlanean aritzea, eta
antolatzen diren jardueretan kul-
turartekotasuna lantzea da
asmoa».

Euskal Herriko eta atzerriko hainbat familia kulturartekotasuna lantzen
ari dira elkarrekin, Donostiako eta Zarauzko zenbait eskolatan

Oihane Aisa da Ongi etorri eskolara proiektuaren

Zarauzko bultzatzailea; Dorleta Mikeo, berriz,

proiektuaren koordinatzailea. G. RUBIO / FOKU
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DENBORA-PASAK

2. 
Lotu bikoteak.

Harkaitz izozki dendako kartelari

begira dago.Begiratu
marrazkiak, eta lotu
bikoteka berdinak. 

1. Puntuak lotu. Etxe ondoko putzura joan da Katixa, eta
animalia bat ikusi du. Zein den jakiteko, lotu puntuak! 

A

E

F

G H

B
C D
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Erantzunak: 1.-Igela. 2.-A-C, B-H, D-F eta E-G.
3.-1-E, 2-D, 3-F, 4-B, 5-C eta 6-A

Leire Bilbao
IDAZLEA

«Irudimena
erabiltzen du
derrigorrezkoa
den lan bat
gustura egiteko»

Zein da Maialen?
Neskato bat da Maialen,eta ama-
rekin bizi da; biek osatzen dute fa-
milia. Irudimen handia duen nes-
katoa da, eta begiratzea asko gus-
tatzen zaio; gustuko du kanpora
begiratzea, baina baita barrura
ere.
Zein da neskatoaren egunero-
koa?
Ama eta biak bizi direnez, amari la-
guntzen dio Maialenek etxeko la-
netan, bere modura. Gehien gus-
tatzen zaion zeregina arropak es-
kegitzea da. Patiora ematen duen
esekitokian ibiltzen da galtzer-
diak, prakak, kamisetak eta abar
eskegitzen. Arropak eskegitzera-
koan aprobetxatzen du bizilagunei
begiratzeko, baita haien etxe ba-
rruetan zer dagoen asmatzeko
ere.
Nolakoak dira Maialenen auzo-
kideak?
Auzokide arruntak dira;
bosgarrenean, amona bat bizi da,
bere katuarekin; bestean,
emakume bikote bat dago, umea
eduki berri duena; bestean,
etorkinen familia alai bat bizi da;
ondokoan, aita eta semea bizi
dira. Edozein herritako bizilagunen
etxebizitza batean egon
daitekeen jendea bizi da.
Arropak esekitzea abentura
bat da, ezta?
Bai. Arropak esekitzen ditu, eta
haiek sikatzeko, besteak beste,
haizearen laguntza behar du,
baita pintzena ere. Elementu

horiek pertsonifikatu egiten ditu
Maialenak. Irudimena erabiltzen
du derrigorrezkoa den lan bat
gustura egiteko; munduko erre-
mintarik merkeena eta onena da
irudimena.
Zer da leihoa Maialenentzat?
Mundura zabalik dagoen lekua da
leihoa; kanpora begiratzeko toki
bat da, baina baita barrura begira-
tzekoa ere. Maialenek amesteko
eta pentsatzeko erabiltzen duen
geltoki bat da leihoa. 
Ipuinaren izenburuak dioenez,
leiho bat baino gehiago daude
istorioan.
Bai, ipuinaren amaierari egiten dio
keinua liburuaren izenburuak.
Leiho bat dago kontakizunean, eta
han dago Maialen. Baina beste bi
leiho ere baditu, eta bere begiak
dira bi leiho horiek.
«Bizitzaren alderik ederrena»
ikusten du leihotik Maialenek.
Zergatik?
Eguneroko kontu arruntetan jar-
tzen du fokua neskatoak, eta hori
da garrantzitsuena. Horiek baitira
eguna, hilabetea eta bizitza osa-
tzen dutenak.

AZOKA LIBURUA
d Izenburua: ‘Leiho bat 

eta leiho bi’. 

d Testua: Leire Bilbao.

d Marrazkiak: Alex F. 

d Orrialde kopurua: 48 orrialde,

koloretan. 

d Prezioa: 8,35 euro. 

d Adina: 6 urtetik aurrera. 

d Argitaratzailea:

Zubia-Santillana: Begiko zigilua.
1 alemaniarra A irragnim

B okniaj

C iraloiarrag

D iralaztnukzih

E arrainamela

F tobor

2 hizkuntzalari

3 robot

4 jainko

5 garraiolari

6 mingarri

3. 
Atzekoz aurrera.
Irakasleak hainbat hitz alderantziz
idatzi ditu arbelean. Nola
idatziko zituen
ezkerreko hitzak?



1
Bi taldekidek sokari goraka
eragiten dioten bitartean,

besteek, banan-banan, abesti osoa
saltoka egin behar dute. «Ardoa» eta
«ogia» bi saltoz egiten dira, eta, «ga-
tza» esatean, sokari erritmo arina-
goz eragingo diote; beraz, saltatzen
ari denak arinago egin beharko du
salto. 

2
Sokasaltoan ari denak huts
egin arte errepikatzen da «ga-

tza» hitza, erritmo arinean. Huts egi-
ten duenean, hurrengoa hasiko da:
lehendabizi, erritmo lasaian, eta,
«gatza» esaten denetik, erritmo ari-
nean, horrek ere huts egin arte.

berria

JOLASA

Ardoa,
ogia eta
gatza

m a n t a n g o r r i
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DATUAK

Partaide kopurua: Gutxienez,
hiru. 
Baliabideak: Audioa webgunean
dago eskuragarri, Jolasgunea atale-
an. 
Espazioa: Kalea edo gela zabal
bat, nahiko altuera baldin badu. 
Iturria: Euskal Jolasen Bilduma (Ur-
txintxa).
Webgunea: www.urtxintxa.org

ABESTIA

Ardoa,
ogia
(e)ta gatza,
gatza, gatza, gatza...


