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Arian-arian
jostorratzaren isatsa;

arian-arian, konpondu du galtza.
Zer den nork igarriko?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: Haria

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

‘Lazkao-txikikeriak’
ipuinaren hamar ale oparitu
dizkigute Lazkaoko San Benito
ikastolako lagunek, MANTANGORRIko
irakurleen artean oparitzeko.
Eskuratu nahi duzu bat? Oso
erraza da: egin marrazki bat, eta
bidali urriaren 24a baino lehen
mantangorri@berria.eus
helbidera. Parte hartzaile guztien
artean zozketa egingo dugu, eta
urriaren 27koMANTANGORRIn
emango dugu hamar sarituen
izen-abizenen berri. Denok
marraztera!

Manex Bollar Eizagirre (Aulesti).
Zorionak, txapeldun! Urriaren 3an, 7 urte
beteko dituzu! Primeran ospatuko dugu
eguna. Txokolatezko muxu handi-handiak,
aita, ama eta, batez ere, Intzaren partez.

Baztan ikastolako,

Lehen Hezkuntza 1.

Mailako Brunok,
urteak bete zituen
irailaren 24an. Gosari
goxo-goxoa ekarri
zigun gelakide guztiei,
eta, hemendik,
eskermila eta aunitz
urtez erran nahi
diogu!! Mila esker,
Bruno, eta jarraitu
horrelaxe.

Heldu da zure eguna!! Jada 9 urte.
Zorionak Ihare!!

Zorionak, Katalin!!
9 urte bete ditu gure artista handiak!!
Mosu handi bat, etxeko danon
partez!

Manexek, zazpi urte;
Danelek eta Hodeik, hiru.
Bai biloba jatorrak!

Gu gara testigu.
Urtebetetze ederra
opa dizuegu!

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.

Larunbat on denei!! Guk aste hau xarmanki hasi dugu. Markel
Teiletxearen urtebetetzea zen astelehenean, eta, aldiro bezala,
Katu gelan ospatu du gurekin. Aunitz urtez, Markel!! Izan txintxoa
eta langilea!! Esker mila gosariarengatik. Katu gela.
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Aupa, txitatxo berria Baztanen!! Mikel Bidart naiz, eta

amatxiren etxean Hori-ren jaiotza ikusi genuen, eta

argazkiak atera. Begiak prest!! Ikusi argazkiak eta ezagutu

Hori : ikastolan denek ezagutzen dute. 

Aupa, lagunok! Anoetako eta Irurako

ikasleak gara, eta marrazki hauek egin

ditugu zuentzat! Zuenak ere ikusi nahi

ditugu! 

Aupa! Ni Junes Alzuri naiz, eta berri bat eman nahi dizuet. Elizondon, asteburu honetan,

piriniotar arrazako behien lehiaketa eta feria izan da. Denbora ona egin du, eta azienda arras ongi

zaindua egon da. Begira zein lasai egon diren: nik laztandu, eta bera beren lagunen ondoan trankil-

trankil. Merezi du ikustea; bertze urte baterako asteburu honetan Elizondora!!

Iune

Naroa
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ERREPORTAJEA Bizipozaren jaia

Testua: Maialen Unanue Irureta

M
unduak guztiontzat
behar luke izan». Hala-
xe uste dute Bizipoza
elkarteko kideek, eta

hala izan dadin lan egiten dute.
Gaur Errenterian (Gipuzkoa) egingo
duten jaia norabide horretan
emandako beste pauso bat izango
da, hain zuzen: hango bi elkartere-

ru, eta Bizipozan elkartzen gara
denok helburu eta nahi berberak
dauzkagulako: guztion eskubideak
bermatuta egotea nahi dugu»,
azaldu du Leire Elizegi Bizipoza el-
karteko kideak. Festa «alaitasu-
nez» egiten dute, elkarte horiek
egiten duten lanak hainbat fami-
liaren bizitza alaitzen duen bezala. 
Aurten, Mindara eta Juneren

kin batera antolatu dute, Mindara
eta Juneren Hegoak elkarteekin.
Beste 31 elkarterekin batera, Bizi-
poza elkartearen parte dira, eta
festaren helburua ere elkartearen
helburu bera da: euren eguneroko-
an egiten duten lana ezagutaraz-
tea, egiten dutena gizarteratzea.
«Elkarte hauek guztiek haurren

eta familien ongizatea dute helbu-

Hegoak elkarteekin lantalde sen-
doa osatu dute, eta oso gustura
aritu dira lanean. Dena den, Bizipo-
zaren jaian, bi horiek ez ezik, elkar-
teko beste 31 taldeak ere han
izango dira. «Elkartasuna gunean,
elkarte bakoitzak bere gunea izan-
go du, beren egunerokoaren berri
emateko eta jendearekin hartu-
emanean egoteko». Irrien Lagunek
eta Txatxilipurdik goizean egingo
duten Piko-piko jolasak eta arra-
tsaldeko dantzaldiak ere horreta-
rako aukera emango diete, guztiek
parte hartuko baitute haietan.
Bost gune izango ditu Bizipoza-

ren jaiak: Elkartasuna guneaz gain,
Irria eta Tximeleta guneak ere
izango dira Zumardian; tailerrak
eta puzgarriak jarriko dituzte Ger-
nika plazan, eta, azkenik, Merkatu-
zarren bazkariak emango dituzte.
«Aurten, gainera, gune guztiak lo-

Bizipozaren jaia egingo dute gaur Errenterian, Juneren Hegoak eta
Mindara elkarteekin; jolasak, tailerrak eta dantzaldia egingo dituzte,
besteak beste, Bizipoza osatzen duten elkarteak ezagutarazteko.

DenentzakoDenentzako
mundu bat

IDOIA ZABALETA /FOKU
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tuko dituen irratsaio bat izango
dugu: Oiartzun Irratia eta Info7 ari-
tuko dira zuzenean, eta hortik pa-
satuko dira elkarteak euren me-
zuak zabaltzeko».

Sarea, babes

Elbarritasunen bat duten ume,
gazte eta helduentzako kirol ego-
kituko jarduerak eskaintzeko sor-
tu zuten Mindara elkartea 2012an.
«Jarduera ugari egiten ditugu ume
eta gazteekin, euren behar, adin
eta interesen arabera», azaldu du
Erika Martinez Mindarako kideak.
Igeriketa, musika terapia, teknolo-
gia berrietako formakuntza eta
psikomotrizitatea lantzeko arike-
tak eskaintzen dizkiete haur eta
gazteei, eskolaz kanpoko ordue-
tan, besteak beste. Helduentzat,
berriz, euskal pilota egokituko es-
kola bat dute. «Beste elkarte ba-
tzuekin elkarlanean sustatzen
dugu eskola hori, eta partida in-
klusiboak ere antolatzen ditugu». 

Juneren Hegoak, berriz, 2013an
sortu zuten, June Sanchez Tolare-
txipi zenaren gurasoek, zenbait la-
gunekin: haurra zela hil zen San-
chez minbizi baten ondorioz. «Gu-
rasoak konturatu ziren ospitalean
egotean gabezia asko zeudela,
eta horri aurre egiteko sortu zu-
ten elkartea», gogoratu du Maite
Gartzia Juneren Hegoak elkarteko
kideak. Ez dute Errenterian edo
Oiartzualdean soilik lan egiten, Gi-
puzkoa osoan baizik. «Osakidetzak
eskaintzen ez dituen terapiei edo
bestelako gabeziei aurre egiten
diegu: boluntario sare batekin egi-
ten dugu lana, hori baita gure oi-
narria. Dirua lortzen saiatzen gara
terapiak edo aulki gurpildunak be-
har dituztenei lagundu ahal izate-
ko». Bestelako laguntza ere es-
kaintzen dute, hala ere: «Gertatu
izan zaigu kontaktuan jarri den fa-
milia atzerrikoa izatea, eta gura-
soek ez ulertzea sendagileek zer
esaten duten». Hainbat urtez antolatu dute Bizipoza jaia; Irrien Lagunak Gizartegintzaren eskutik lehenbizi, eta Bizipoza elkartearen eskutik gero. JON URBE - IDOIA ZABALETA / FOKU
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Martinezek eta Gartziak argi
daukate: Bizipozak, sarea ematen
dien heinean, babesa ere ematen
diete. «Agian, zugana datorren
familia bati ezin diozu lagundu,
baina ezagut dezakezu Bizipoza-
ko beste elkarte bat lagungarria
izan daitekeena. Azkenean, guz-
tion helburua berbera da: lagun-
tzea. Horretarako gaude», nabar-
mendu du Gartziak. Euren
elkarteen izena ez ezik, egiten
dutena ere ezagutarazteko tres-
na ona da Bizipoza, Martinezek
gaineratu duenez: «Aurten, sei
erabiltzaile berri ditugu: ez daki-
gu jaiak eman digun bozgorailua-
gatik den, baina nabaritzen dugu
jendeak gero eta gehiago ezagu-
tzen gaituela». 

Hirurak oso eskertuta daude
Errenteriako Udalak eta hainbat
eragilek emandako laguntzagatik,
eta Euskal Herri osoari egin diote
gaurko festara agertzeko gonbi-
ta, elkarteengandik bizipoza jaso
eta haiei bueltan itzultzeko. «Etor
daitezela elkarteak ezagutzera
eta ondo pasatzera». 
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DENBORA-PASAK

1. 
Apaindu
marrazkia.
Izadik argazkiak
atera ditu magia
ikuskizunean.
Koloretako marrazkia
hartu eredu gisa, 
zuri-beltzekoa apaintzeko.

2. 
Bikote jokoa.
Ekai orrazien aldizkari bat ikusten ari
da. Zenbat orrazi daude
errepikatuta?
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Zazpi aldeak. Edurnek
baratzeko lagunen marrazkia egin
du. Bilatu zazpi aldeak.3. 

Erantzunak: 2.- Hiru orrazi
daude errepikatuta.

‘Gregorio katarrino’ 
Gregorio mutil kozkorrak ispiluan bere
burua tximino katarrino bihurturik ikusi-
ko du. Hor hasiko da abenturaz beteriko
bidaia: tximinoaren lekua hartuko du
Gregoriok, eta, Alizia bezala, ispiluaz bes-
talde dagoen herrialde miresgarri bate-
ra joango da. Era berean, katarrinoak
Gregorioren lekua hartuko du, eta haren
tximinokeriek inguruko guztiak, etxeko-
ak, eskolakoak nahiz lagunartekoak,

asaldatuko dituzte, ia erotzeraino.

Kuan Kruz Igerabide eta Eider Eibar
Argitaletxea: Elkar

‘Zenbakiak’ 
Izenburuak dioen moduan, liburu honen
bidez, haurrek seira arte zenbatzen ikasi
ahal izango dute, modu atsegin eta diber-
tigarrian. Horretarako, irudi koloretsuak
eta birak ematen dituen diskoak izango
dituzte bidelagun irakurleek. Zenbakiak ez

ezik, haiek kontatzen ikasteko eta animalien izenak ezagutze-
ko ere baliagarria da liburua. Horrela, ondo pasatuz matemati-
kan barneratuko dira haurrak.

Pavla Hanackova eta Julie Cossette
Argitaletxea: Ibaizabal

AZOKA

BAI BITXIA!
Zubi amaigabea
Bi toki lotzen dituzte zubiek; errekak, men-
diak, amildegiak edo bestelakoak gurutza-
tzeko eraikitzen dira, eta material ugari
erabiltzen dira horretarako: egurra, altzai-
rua, kristala... Labur-laburrak  dira batzuk; luze-
luzeak, berriz, besteak. Baina, zein da munduko zu-
birik luzeena? Danyang-Kunshan deitzen da, eta 160 kilometro baino
gehiago neurtzen ditu! Txinan dago zubia, Shanghai eta Nanjing hirien
artean. Diotenez, 10.000 pertsona aritu ziren hura eraikitzeko lane-
tan, eta lau urte behar izan zituzten horretarako. 2011n ireki zuten,
eta abiadura handiko tren bat igarotzen da haren gainetik. Ez da ka-
sualitatea munduko zubirik luzeena Txinan egotea, hamar zubirik lu-
zeenetatik zazpi hantxe baitaude.
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JOLASA

1
Jokalari guztien artean
zozketa egin, eta bi lagun

aukeratuko ditugu: astoa eta
astozaina. Aukeratuak izan ez
diren jokalariak ilaran jarriko dira.

2
Astozainak eta astoak izen
multzo bat aukeratuko

dute, eta ozen esango dute. Adi-
bidez: hegaztiak. Horrez gain,
esan daitezkeen hegazti guztien
artean, hiru aukeratuko dituzte,
baina beste jokalariei esan gabe.
Adibidez: enara, arranoa eta
kukua. Horiek hitz debekatuak
izango dira.

3
Taldeak aukeratu ondoren,
astoa agintariaren magale-

an makurtuta jarriko da, eta
lerroan dauden lagunek banan-
banan salto egingo dute haren
gainean. Salto egiteko garaian,
aukeratutako izen multzoko izen
bana esan beharko du jokalari
bakoitzak.

4
Ezin dira izenak errepikatu.
Norbaitek aurretik esanda-

ko izen bat errepikatuz gero,
astoarena egiten jarri beharko
du. Gauza bera gertatuko da

salto egitea egokitzen zaion
batek hitz debekatua esaten
badu.

5
Jolasa behin eta berriro
errepikatzen da, baten

batek huts egin arte. Hau da,
denek salto bat egin dutenean,
berriro hasiko dira salto egiten.
Norbaitek huts egitean, ordura
arte asto zena astozaina izango
da, eta astoaren rola betetzen
jarriko da huts egin duena. Aurre-

ko txandan astozaina zena salto-
ka arituko da.

6
Txanda bakoitzean, aldatu
egingo dira izen multzo

aukeratua eta hitz debekatuak 
Hitz debekaturik gabe ere jolas

daiteke. Kasu horretan, ez da
behar astozainik. Astoak hitz
multzo bat aipatuko du, eta
salto egiten dutenek hitzak esan
beharko dituzte. Ezin dira hitzak
errepikatu, eta azkar egin behar
da salto, pentsatzeko denborarik
hartu gabe.

Asto hitz

DATUAK
Partaide kopurua:

Gutxienez, 4 (hobe, gehiago).
Espazioa: Toki zabala.
Iturria: Euskal Jolasen

Bilduma (Urtxintxa).
Webgunea:

www.urtxintxa.eus


