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Txapel beltz handia
eta gainean euria.

Zer da?

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

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

Aitorren urtebetetzea pasatu

eta Junes Alzurirena
ailegatu zaigu. Junesek irailaren 2an

bete zituen, baino, ikastola hasia ez

zegoenez, gaur ekarri digu gosaria.

Esker mila, eta aunitz urtez, Junes.

Katu gela.

Zorionak, Unax!
Zazpi urte jada eta

gehiago nahi dugu!

Oso-oso berezi zara!

Maite zaitugu.

Etxekook.

Zorionak, Lore!
Irailaren 11n 7 urte bete

zenituen. Muxu handi

bat Lurren eta

etxeko beste

guztion partez.

Katxiporretako lagunek oparitutako

‘Familia milakolore’ bildumako

bost liburu sortaren irabazleak honako

hauek dira

d Maddi Garcia de Andoin

d Manex Arabolaza

d Lore Zangitu

d Elene Eizagirre

d Malen Urkizu

Mila esker zuen marrazkiak gurekin

partekatzeagatik, eta gozatu liburu

sortarekin!

ZOZKETA

Aupa, Katu gelakoak zuekin!!

Ikasturte berria hasi dugu, eta denak

txintxo -txintxo ikastolan elkartu

gara. Berehalaxe urtebetetzeak

ospatzen ere aritu gara. Aitor
Alemanek irailaren 9an ospatu

ditu, eta gosari goxoarekin agertu

zaigu. Aunitz urtez, Aitor, eta segi

urteak gurekin ospatzen. Katu gela

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. Kattalin
Arabolaza
Palomo naiz, eta 10

urte ditut. Marraztea

asko gustatzen zait,

eta marrazki hau egin

dut MANTANGORRI

apaintzeko.

Kaixo. Manex
Arabolaza
Palomo naiz, eta 

8 urte ditut. Oiartzuarra

naiz, eta gure herriko

Beloaga gaztelu nafarra

marraztu dut

MANTANGORRIrako.

Kaixo: Lore Zangitu dut izena, eta hauxe da Familia

Milakolore bildumaren zozketan parte hartzeko egin dudan

marrazkia. Eskerrik asko!

Kaixo. Zihara naiz, 5 urtekoa, eta begira zer egin dudan
aitona eta amonaren etxean.

Zaragueta Herri Eskolako
HHko eta LHko ikasleek
hasiera eman diote aurtengo

ikasturteari. Urtero egiten den bezala,

eskolako frontoian elkartu ziren

hamaikak aldera, kantu-saio bat

ospatzeko, eta ikasle eta irakasle

berriak ezagutu eta agurtzeko. Ongi

etorri aurrean dugun une aberats eta

politez beteriko ikasturteari.��DBHko

ikasleak, berriz, asteartean aurkezpena

izan ondoren, asteazkenetik aurrera

jardunaldi trinkoan ari dira.
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ERREPORTAJEA Pontx eta Erli pailazoak 

Testua: Julen Aperribai

B
arre egitea baino
zailagoa izan ohi da
barrea eragitea.
Euskal Herrian, or-
dea, badira horre-
tan aritzen diren

profesionalak. Eskarmentu handi-
ko pailazoak herriz herri banatzen
dute irria. Haiek eredu hartuta pix-
kanaka bidea egiten ari direnak
ere badira, ordea. 15 urte ditu Er-

lantz Artiguek, eta 14, berriz, Joa-
nes Etxebestek, baina pailazoen
harrobiaren osasun onaren bi adi-
bide dira. Sudur gorria jantzita, Erli
pailazoa bihurtzen da Artigue, eta
Pontx pailazoa, berriz, Etxebeste. 

Erdi jolasean hasi ziren biak,
ikuskizunaren eta umorearen
munduak erakarrita eta telebistan
eta zuzeneko emanaldietan ikus-
ten zituzten pailazoak eredutzat
hartuta. Etxeko egongela bihurtu

zuen entseatzeko leku Etxebestek
lehenik, baina urte gutxirekin egin
zuen jendaurrerako jauzia. Sarako
(Lapurdi) plazan aritu zen sei urte-
rekin, bertako ikastolaren festan.
Gogoan du euskal pailazoen ikuski-
zunak «goitik behera kopiatzen» zi-
tuela hasiera hartan. 

Geroko kontua da Pontx paila-
zoarena. 2016an sortu zuen per-
tsonaia, zehazki, eta hamaika
emanaldi eman ditu ordutik. «Pai-

lazo ia guztiak bezala, bihurria da,
baina gogotsua eta alaia ere bai»,
azaldu du. Lotsa alboratzen lagun-
tzen dio Pontxek Etxebesteri: «Ni
lotsatia naiz batzuetan, baina
Pontxek ez du pentsatzen beste-
ek zer esango duten; esan beha-
rrekoa esaten du, eta kito». Sukal-
de giroan ibili da azkenaldian
pailazoa, Ze saltsa! ikuskizunean,
baina bestelako kontuetan ere
aritua da, trebea baita edozein
saltsatan muturra sartzen. Gai
orokor batetik abiatuta, istorio
bat josten du Etxebestek. Ez da
nolanahiko lana, ordea, azaldu
duenez: «Gidoiak sortzeko proze-
sua oso-oso luzea izaten da. Isto-

Oso txikitatik eredu izan dituzten pailazoen urratsei segika, beraien bidea
egiten hasi dira Erlantz Artigue eta Joanes Etxebeste pailazo gazteak. Irrien
Lagunen laguntzari esker, bultzada eta indarra jaso dituzte haien proiektuek. 

Erlantz Artigue, Erli

pailazoaren azalean, Bilboko

Aste Nagusiko emanaldi

batean. ERLANTZ ARTIGUE

Sudur gorrien harro
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rio bat izaten da beti, ohiko egitu-
rarekin eta guztia borobiltzen
duen amaiera batekin. Tartean,
kantuak eta dantzak izaten dira». 

Antzera egiten du lan Artiguek
ere, Erli pailazoarekin. Bera, ordea,
ez da bakarrik aritzen. Erli eta Mi-
xer pailazo bikotea osatu zuen
2017an, lagun batekin. Gerora, be-
rriz, beste lagun bat ere batu zi-
tzaien, eta hirukotea dira ordutik:
Erli, Mixer eta Boby. Basurtuko os-
pitalean, Bilbon,1 egin zuen antzez-
pena izan zen harentzat publikoa-
rekin egindako lehen kontaktua,
eta bertako haurren barre algarak
entzuteko aukera izan zuen. Urdu-
ritasunak ere izan ziren, ordea. «Ur-
duri samar geunden lehen aldi har-
tan, baina oso ondo atera zen.
Dantzan egin genuen, batez ere,
eta esketx batzuk ere antzeztu
genituen». Gerora, ikuskizunak han
eta hemen taularatu dituzte. Etxe-
bestek bezala, gai baten bueltan
aritzen dira. Urruneko lekuak Eus-
kal Herriko hainbat txokotara ger-

turatu dituzte, adibidez, Mundua
ezagutzen lanean. Ikuskizun hori
leku oso desberdinetara eraman
dute. Basauriko Etxe Maitia egoi-
tzan egin zuten, besteak beste.
Azkenengoz, Bilboko Aste Nagu-
sian izan ziren.

Katxiporreta, bidelagun

Pailazoen munduan bidea egiteko,
jada bidea egina duten Pirritx, Po-
rrotx eta Marimototsen laguntza
izan dute Artiguek eta Etxebestek.

Durangoko Azoka aprobetxatuz,
institutura bisitan joateko gonbi-
dapena egin zion Artiguek Porrotxi.
Ez zuen askorik itxaron behar izan.
Handik aste gutxira, bertan zen Po-
rrotx. Elkarrekin ikuskizun bat egin
zuten biek, Artigueren ikaskideen
aurrean. Lehen aldi hori ez zen az-
kena izan, hala ere, eta aurrerago
ere Erlik, Mixerrek eta Bobyk parte
hartu dute Pirritx, Porrotx eta Ma-
rimototsen ikuskizunetan; Musua
izenekoan, batez ere. «Haiekin ikasi
dugu taula gainean segurtasuna

izaten eta, aldi berean, ondo pasa-
tzen. Lasaiago eta erosoago ari-
tzen naiz orain», aitortu du Arti-
guek.

Etxebestek ere harreman zuze-
na du aspaldidanik Katxiporretare-
kin, baina harreman horretan mu-
garria izan zen 2013an Zerainen
Irrien Lagunek antolatutako ater-
petxean egindako egonaldia. Han
ezagutu zuen Porrotx. Gerora,
Irrien Lagunak gertuagotik ezagu-
tzeko aukera izan du, eta baita
haiekin kolaboratzekoa ere.
«Haiengandik ikasi dut ez dela inoiz
etsi behar, eta aurrera joan behar
dela, gogotsu eta irribarretsu»,
dio, eskertuta. 

Eta badoa aurrera. 14 urterekin
pailazo izatea ez da ohikoena, bai-
na ez du besterik buruan oraingoz.
Pailazo gisa hazi eta sendotu nahi
du, eta proiektu berriei zabalik
egon. Erabakimen berarekin hitz
egiten du etorkizunaz Artiguek
ere: «Jarraitu nahi dut pailazo iza-
ten; maite dut mundu hau».

Pontx pailazoaren emanaldia,

iazko Herri Urratsen,

Senpereko lakuaren

inguruan. GUIILAUME FAUVEAU

ERLANTZ ARTGIUE

ERLANTZ ARTIGUE

GUIILAUME FAUVEAU

obia, sendo



2. 
Bikiak. Aretzek sukaldari bat
marraztu du, behin eta berriro.
Aldaketa txiki batzuk soilik egin ditu
zenbait marrazkitan. Haietako bi
berdinak dira. Zein?

Zazpi aldeak. Lohitzune hondartzara joan
da jolastera. Lagunek bi argazki atera dizkiote, oso

antzekoak. Zazpi ezberdintasun daude bi
argazki horien artean. Bilatu! 
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DENBORA-PASAK

1. 

A B

C D

E F

G H
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Sentsazio termikoa

Nola eragiten dio sentsazio termikoak
termometroko neurketari?

Zer egin

1 Irakurri bi termometroek adierazten di-
tuzten tenperaturak eta apuntatu.

2 Txintxetaren laguntzaz, jarri termome-
tro bat zuhaitz batean, egun hotz eta haize-
tsu batean.

3 Jarri beste termometroa lurrean, zuhai-
tzaren atzean.

4 Utzi han termometroak 10 minutuz.

5 Irakurri termometroetako tenperaturak berriro. Zer adie-
razten du irakurketa bakoitzak?

Zer gertatzen da?

Haizearen eraginpean dagoen termometroak tenperatura txi-
kiagoa jasotzen du, haizeak termometroko beroa azkarrago
urruntzen baitu aire hotz arruntak baino. Sentsazio termiko
terminoa haizeak larruazalean eragiten duen hozte efektua
izendatzeko sortu zen. Haizea zenbat eta zakarragoa izan, or-
duan eta baxuagoak izango dira haizearen sentsazio termiko-
ak emandako tenperaturak. Adibidez, kanpoko tenperatura
14ºC bada orain, baina haizeak orduko 32 km-ko indarra badu,
tenperatura –20 °C balitz bezala sentituko dugu.

Esperimentu gehiago: Zientzia haurrentzat segundo

gutxian liburuan, Jean Potter (Elhuyar, 2012). 

ESPERIMENTUA

MATERIALAK
d 2 termometro 
d Arkatz bat. 
d Koadernoko orri
bat. 
d Kronometro bat.

1

2 3

4

5

6 7

8

A B

Puzzlea. Jarek eskalada
txapelketako kartela egin du, 
eta irudia zatitxotan

moztu du gero.  Lagunduko al
diozu pieza bakoitza bere
lekuan jartzen?

C D

E F G H

3. 
Erantzunak: 2.-B eta H
3.-A-8, B-1, C-2, D-6, E-4, F-7, G-3 eta H-5.



Sai zuria

L
argabista eta Lagun
Aizkorri mendira
joan dira gaur, larun-
batetako ohiko ibi-

laldia egitera. Zegamatik
gora ari direla, gorputza
zuria eta aurpegia hori-
laranja duen hegazti bat
ikusi dute harkaitzetan: sai
zuria da.

Bertako sairik txikiena da
sai zuria. 170 zentimetrorai-
noko hego zabalera izan de-
zake, eta 55 eta 65 zenti-
metro arteko altuera. Moko
fin eta luzea du, eta lepoa-
ren bueltan, luma zorrotzak. Harkaitz laba-
rretan egin ohi du habia. Gainerako saiek be-
zala, zailtasunak ditu hegoei eragite hutsare-
kin hegan egiteko, eta, hortaz, harkaiztiak
oso garrantzitsuak dira harentzat, haize-las-

ter termikoaren indarra erabiliz gorantz joa-
teko.

Sarraskijalea izan arren, ugaztun txikiak,
narrastiak eta intsektuak ere jaten ditu, eta
jaioberriei halakoak ematen dizkie elikatze-

ko. Bere moko fin
eta luzeak sai arrea
iristen ez den lekue-
tako haragia lortzen
laguntzen dio. Beste
hegaztien arrautzak
hautsi eta jateko,
harriak erabiltzeko
abilezia du. 

Monogamoa da:
kumaldi garaian bi-
kote bakarrarekin
ugaltzen da. Urtean
behin, martxotik
maiatzera bitartean,
1-3 arrautza jartzen
ditu. Zainketaz arrak
eta emeak ardura-
tzen dira.

Martxotik irailera bitarte, Euskal Herrian
ibiltzen da, baina, gero, alde egiten du, negua
Afrika tropikalean igarotzeko. Laster ekingo
diote, beraz, migrazioari, eta, udaberria iris-
tearekin batera, gurean izango ditugu berriz!

m a n t a n g o r r i
berria
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Moko fin eta luzea du sai zuriak, eta luma zorrotzek inguratzen diote burua. IRRIEN LAGUNAK


