
ASTEKO ASMAKIZUNA
berria

GAZTETXOEN ASTEKARIA  842. ZENBAKIA  LARUNBATA, 2019KO ABUZTUAREN 24A

Hankarina, zorrotza eta burumotza,
sokatxo batek eragiten dio dantza.

Zer da?

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

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

JO
N 
UR

BE
 / 
FO

KU

Udako
arnasgunea



m a n t a n g o r r i2 LARUNBATA, 2019KO ABUZTUAREN 24A berria

ZORiON AGURRAK

Zorionak, Jare, zure hamargarren urtebetetzean.

Segi orain arte bezala, hain jator eta bihurri. Muxu

handi bat familia guztiaren partetik.

Zorionak, Nerea!! Musutxu pila-pila aita, ama eta batez ere Garaziren partez. Maite zaitugu.

Aupa!!! Gu Kloe, Luka eta Nur gara, eta gure lagun

Ainhoa Ballarenari aunitz urtez erran nahi

diogu. Gaur, 6 urte bete ditu, eta berarekin ibili gara

udako jolasetan. Ederki pasatzen dugu elkarrekin,

Ainhoa!! Hiru muxu zuretzat.

Katxiporretako lagunek ‘Familia
milakolore’ bildumako bost liburu

sorta oparitu dizkigute MANTANGORRIko

irakurleen artean banatzeko. Eskuratu

nahi duzu bat? Oso erraza da: egin

marrazki bat, eta bidali

mantangorri@beria.eus helbidera,

irailaren 11 baino lehen. Parte hartzaile

guztien artean zozkatuko dugu, eta

irailaren 14ko MANTANGORRIn emango

dugu saridunen izen-abizenen berri. 

Denok marraztera!

ZOZKETA

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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ZU ERE ARTiSTA

Aupa!! Amalur eta Izadi gara, elizondoarrak. Uda honetan, hainbat leku bisitatzen
gabiltza. Oraingoan, Pariserat etorri gara, amatxo Mirentxurekin eta izeba Elenarekin. Gure

anaia, arreba eta Zugarramurdiko lagunak ere hementxe daude. Trenean etorri gara, eta

arrunt ongi gabiltza. Notre Dame katedrala, Louvre museoa eta Eiffel dorrea ikusi ditugu.

Mikel Arrizabalaga naiz. 4 urte ditut, eta Bermeon bizi naiz.
Nire familia marraztu dut, su artifizialak ikusten. Ea gustatzen zaizuen.

Kaixo! Uxue Irastorza dut izena, eta
Gasteiztik idazten dizuet. 10 urte bete berriak ditut.

Marrazketa ikastaroan egin dudan azken marrazkia

bidaltzen dizuet. Ea gustatzen zaizuen!

Kaixo! Nahia Alzuguren naiz, eta marrazki hau zuendako egin dut.
11 urte dauzkat. Oporretan arrunt ongi nabil nire lagunekin. Arratsaldean

igerilekura joaten naiz eta goizetan denda jartzen dugu. Ongi pasatu zuek ere!
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ERREPORTAJEA Saharako haurrak Hernialden

JON URBE / FOKU

Udako
arnasgunea
Saharako hamalau haurrek Hernialdeko aterpetxean igaro dute uda,
Oporrak Bakean programaren eta Maiatzak 20 Elkartearen bidez; 
osasuna zaintzeko eta aisialdiaz gozatzeko baliatu dute egonaldia. 
Atzo itzuli ziren euren bizitokietara 10 eta 13 urte arteko gaztetxoak.

A
lfonbra zuri-morea
zabalik dago Her-
nialdeko (Gipuzkoa)
apaizetxearen ata-
rian; haurrak jolase-
an dabiltza haren

gainean. Saharakoak dira, eta uda
igarotzera etorri dira errefuxiatu

kanpamentuetatik, Oporrak Bake-
an programaren bidez. 10 eta 13
urte arteko hamalau gaztetxok
eta lau begiralek osatu dute fami-
lia. Desertuko muturreko berotik
ihesi, hondartzaz, igeritokiaz, jaiez
eta jolasez gozatu dute, baita osa-
suna zaindu ere. Bi hilabete igaro

eta gero, atzo hartu zuten itzule-
rako hegaldia. 
«Oporrak Bakean 1986an sortu

zen Gipuzkoan; Fronte Polisarioa-
ren programa bat da. Lehen urtee-
tan, Donostiako aterpetxean ego-
ten ziren 50 haur», azaldu du Eli Ei-
zagirre programako kideak;

koordinazio lanetan aritzen da,
eta Hernialdeko begiraleetako bat
ere bada. Harrera familiek hartu
zuten aterpetxeen lekukoa
1995aren bueltan. Alta, 2007an,
berriro ekin zieten aterpetxeei;
harrera familiak gutxitzen ari ziren
garaia ere bazen. «Hori ikusita,
Maiatzak 20 Elkartea sortu genuen
gazte kuadrilla batek Tolosaldean,
eta aterpetxeari ekin genion».  
Kartetan eta futbolean ibili

ostean, tea prestatu dute hau-
rrek, begiraleen laguntzarekin.
Elkarrekin hartu dute gero, boro-
bilean eserita. Han da Buzeid
Hamada, 13 urteko mutikoa: «Sei
urtetan etorri naiz». Eizagirrek
azaldu duenez, berez 12 urte arte-
koek hartzen dute parte, baina
urtebete gehiago luzatzeko auke-
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ra dute osasun arazoak badituzte:
«Iaz ebakuntzak egin zizkieten bi
ume ditugu; aurten, azterketa
medikoak egitera etorri dira».
Haietako bat da Hamada; belarritik
operatu zuten.
Osasuna zaintzeko aprobetxa-

tzen dute egonaldia haurrek, bes-
teak beste. «Medikuarenera era-
maten ditugu, analisiak egiten diz-
kiete, eta, anemia baldin badute,
hemengo elikagaiekin osasuna be-
rreskuratzen dute», esan du begi-
raleak. Baina desertuko bero itoga-
rritik ateratzea bera bada osasuna
zaintzeko modu bat: «Udan, 50
gradutik gorako tenperaturak iza-
ten dituzte; 63 gradura ere iristen
dira. Hona ekartzearekin bakarrik
babesten ditugu umeen bizitzak».

Integrazioaren aterpea

Uda ondo pasatzeko garaia ere
bada, eta ura izaten da gaztetxo-
en irteeretako osagai nagusia.
Tolosan, Anoetan, Villabonan
(Gipuzkoa) eta Lizarran (Nafarroa)
izan dira, besteak beste. Mariam
Dah-k argi esan du: «Igeritokira eta
hondartzara joatea gustatzen
zaigu». Festaz festa ere ibili dira:
ongietorriak egin dizkiete hainbat
herritan, eta Hernialdeko festetan
ere ibili dira. Donostiako Aste
Nagusian ere izan dira: «Su festak

rrenez egin dute aurten, eta 11
ume egon dira.
Rio de Oro gobernuz kanpoko

erakundearen bidez etortzen dira
haurrak Izurtzako aterpetxera. Mi-
kel del Arco GKEko koordinatzailea
da. «Aniztasun funtzionala dute
guztiek: ikusmen eta entzumen
arazoak, garun paralisiak, autis-
moa edo Downen sindromea». Hori
ez da oztopoa, ordea; gainerakoen
programa eta funtzionamendu
bertsua dute, ekintza batzuk ego-
kitzen badituzte ere. Surfa aipatu
du, adibiderako: «Sopelara joan gi-
nen surf egitera. Ezintasunak eta
beldurra izango zutela uste ge-
nuen; baina ez zen hala izan, eta
asko gozatu zuten».
Maletak egiten aritu dira umeak

azken egunetan Izurtzan. Gauza
bera egin du Cheima Mohamed En-
barek-ek Hernialden: «Arropa, es-
kolako materiala eta gozokiak sar-
tuak ditugu». Atzo hartu zuten he-
galdia Gipuzkoan egondako
haurrek eta Bizkaian egondako
zenbaitek; gaur abiatuko dira gai-
nerakoak. Bizipen ederra izan bada
ere, berriz egin beharrik ez izatea
amesten du Eizagirrek: «Errefuxia-
tu kanpamentuetan daudelako
sortu zen Oporrak Bakean, eta de-
sagertu egin beharko luke. Guk ere
joan nahi dugu Mendebaldeko Sa-
harako hondartzetara».

asko gustatu zaizkigu», esan dute
haurrek.
Hamar urte daramatza Maia-

tzak 20 Elkarteak aterpetxearen
proiektuarekin. Aurten, lehenen-
goz, Hernialde izan da udako fami-
liaren bizitokia. Brinkolan, Amasan
eta Tolosan (Gipuzkoa) egonak

Haurrak, jolasean, Hernialdeko apaizetxearen atarian. J.URBE / FOKU

dira aurreko urteetan. Aterpe
berriak ere sortu dira; Arrasaten
(Gipuzkoa), esaterako, bigarren
urtez ekarri dituzte haurrak. Ara-
ban eta Bizkaian ere badira beste
zenbait; Izurtzakoa da haietako
bat, eta urritasunen bat duten
haurrak hartzen dituzte. Zazpiga-
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DENBORA-PASAK

1. 
Kopiatu laukiz lauki. Maitena liburu bat
irakurtzen ari da; protagonistaren marrazki bat ageri da
azalean. Egingo al zenuke haren
marrazkiaren kopia?

2. 
Buruari eragin. Xabi
lehengusu-lehengusinen adinak
kalkulatzen ari da. Jarri
dagokion eragiketa
ikurra.

12 5 1 =16

16 3 23 =25

20 2 4 = 6
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Erantzunak: 2.-12+5-1=16, 16x3-23=25 eta 20:2-4=6.
3.- A, D, E, C eta B,
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Begoña Elorrieta 
IDAZLEA

«Haurraren
begiradarik gabe,
erraldoiek ez
dute bizirik»

Erraldoiak dira liburuko pro-
tagonistak. Nolakoak dira?
Hamalau erraldoi dira denera,
eta dantzarako prestatzen ari
den konpartsa baten gisan iru-
dikatu ditut. Konpartsa guztie-
tan dago zuzendari bat, eta
Tomasa egokia iruditu zitzaidan:
zaharrena da, eta garboa dauka.
Horregatik, Tomasa eta Terencio,
haren bikotea, dira protagonistak.
Erraldoiek zurrunak eta umore
txarrekoak badirudite ere, gertu-
koak eta gizatiarrak dira istorioan.
Alex Orbek istorioaren esentzia
oso ondo jaso du marrazkietan:
erraldoien aurpegieretan, dantza-
tzen ari diren momentuan... Kon-
takizunak bizia izatea lortu du.
Neba-arreba batzuk ere badau-
de istorioan. Nor dira?
Gurasoekin Euskal Museoa ikuste-
ra joan diren biki batzuk dira. As-
pertuta daude, eta beirateetatik
patiora begiratzen ari dira. Han
erraldoiak ikusiko dituzte; halako
batean, patiora jaistea erabaki-
tzen dute. Hara iristean, Terenciok
ikusi egingo ditu, eta beldurtu
egingo dira.
Aste Nagusiko desfilearen ata-
rian daude. Nola bizi dute?
Beste herrietako erraldoiak dato-
zen eguna da; 40-50 erraldoi el-
kartzen dira egun horretan. Horre-
gatik, Tomasa urduri dago; dena
ondo ateratzea nahi du.
Baina arazoak izango dituzte...
Dena prest dagoenean, buruhan-
diak faltako dira. Haiek dira bihu-
rrikeriak egiten dituztenak; erral-
doi zurrun eta zuzenen kontrakoa.

Pichichi erraldoia joango da haien-
gana, eta lortuko du taldera ekar-
tzea. Beste arazoren bat ere izan-
go du gero Tomasak. Beraz, kaleji-
rara garaiz iritsiko diren jakin nahi
duenak liburua irakurri beharko
du.
Magia kutsua dauka istorioak.
Umeek beti daukate magia euren
begiradetan. Haurraren begirada-
rik gabe, erraldoiek ez dute bizirik.
Umearen begiradak gozotasuna,
xalotasuna eta magia islatzen
ditu. 
Bildumako hirugarren lana da
Erraldoiak. Zein da sortaren
helburua? 
Bizkaiko jaietako mitologia ezagu-
taraztea da xedea; badakigu Ber-
meon lamina dagoela, Diman jenti-
lak, eta Bilbon erraldoiak, Marijaia
eta Gargantua. Ohituta gaude
horiek ikustera, baina zer esanahi
dauka bakoitzak? Haiek irudika-
tzen dutena ezagutaraztea da
asmoa; beti dute lotura herriare-
kin.
Izango al da beste libururik?
Bai, datorren urterako prestatzen
ari dira beste lan bat, baina itxa-
ron egin beharko dugu jakiteko zer
pertsonaia izango den.

AZOKA
LIBURUA

d Izenburua: ‘Erraldoiak’.
d Bilduma: ‘Ipuinak’ (3. alea).

d Testua: Begoña Elorrieta.
d Marrazkiak: Alex Orbe. 
d Adina: gurasoek haurrei
irakutzeko.
d Orrialdeak: 48 orrialde,
koloretan.
d Prezioa: .8 euro.
d Argitaratzailea: Bizkaiko 
Foru Aldundia.

3. 
Dominoa. Ikerrek eta haren lagunek domino
partida bat bukatu berri dute. Zer ordenatan
jarri dituzte piezak? 

A

B

C

D

E

3

4:2

4+4

5-2

10-2 5+4

4

3x3 10-7

6+3

11-2

2-1

7-5 8-7
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JOLASA

Altxa eskua!
Lagunek borobil bat egin behar dute, eta bat erdian
jarriko da. Erdiko laguna birak ematen hasiko da,
eta, nahi duenean, lagun baten aurrean geratu, eta
eskuz seinalatuko du, honako hau esanez: «Altxa
eskua!». Eskua altxatu behar duena ez da seinala-
tu duena; haren eskuinean eta ezkerrean dauden
lagunek altxatu behar dute. Baina mugimendua az-
kar egin behar da.

Hanka sartzen duen laguna edo azkar egiten ez
duena erdian jarriko da, eta erdikoak haren lekua
hartuko du.

DATUAK

Kontinentea: Asia, Taiwan.

Adina: 3-8 urte. 

Lantzen dituen 

alderdiak: erreflexua eta

kontzentrazioa.

Iturria: Munduko jolasak (Txatxilipurdi).

Webgunea:

www.txatxilipurdi.com


