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berria

Irriz
betetako jaia

GAZTETXOEN ASTEKARIA  847. ZENBAKIA  LARUNBATA, 2019KO IRAILAREN 28A

Marra luzea, marra meharra, 
itsasoaren eta 

zeruaren biltzarra.
Zer ote, igarle azkarra?

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

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

Igo berri duk 

10 urteko aldapa,

baina oraino ez duk

finitu etapa.

Segi ezak aitzina

bizitzari saka

une oro gozatuz

eta ez presaka;

funtsezkoa nora gan

jakitea da ta!

Urte askoan, Unax!
Zorionik goxoenak

Hairaren, amaren

eta aitaren partez!

Baztan ikastolan ikasturte berria hasi dugu; gu 1. mailan gaude aurten!

Gure gelako Malen Huarteren urtebetetzea izan zen irailaren

12an, eta gosariarekin etorri zitzaigun ikastolara. Andereñoak denendako

ogitartekoak prestatu zituen. Esker mila, Malen, eta aunitz urtez! Segi

egunero gurekin ongi pasatzen. 23 muxu pottolo zure lagunen partez.

Gure lehengusina Eneak 3 urte bete ditu. Familian ospatu

genuen, eta ederki pasatu genuen. Guk, Nahia, Anne eta

gure amatxo Mariak, aunitz urtez erran nahi diogu

MANTANGORRItik. Baita Enearen amatxori ere: aunitz urtez,

izeba! 3 muxu gure partetik.

Zorionak, Adele! Urriaren

2an, etxeko txikienak 2 urte

beteko ditu... Oso ondo pasa

zure eguna, politta! Musu pila

Anerren, Adeiren, aitaren

eta amaren partez.

Zorionak, Ekhi! Gure

etxea hankaz gora jarri

duzun lurrikara txikia. 2 urte

jada! Musu bat etxeko

guztien partez!

Danel ta Hodeik launa

ta Manexek zortzi

orain bezain jatorrak

zaiteztela hazi.

Zorionak, eta musu piloa!



Besarkada erraldoi bat etxekoen partez,

Malen; jadanik 4 urte! 

m a n t a n g o r r i 3berria LARUNBATA, 2019KO IRAILAREN 28A

ZU ERE ARTiSTA
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ZU ERE ARTiSTA
Aupa!! Ni Aritz

Oteiza naiz,

elizondoarra.

Iragan larunbatean

eta igandean,

herrian, behi

piriniotarren feria

izan genuen. Niri

animaliak

gustatzen zaizkit,

eta behiak ikustera

joan nintzen.

Ortziralean, berriz,

ardiak zuzentzen

ibili nintzen

mendian. Ane eta

Pintto dira nire

kuttunenak, baina

haien lagun

guziekin ibili

nintzen.

Laguntzaileak ere

izan nituen: Eñaut

eta Junes.

Kaixo! Gu Urko

eta Elaia gara,

Elizondokoak.

Udazkena iritsi

zaigu, eta

naturak bere

fruituak

eskaintzen

dizkigu.

Oraingoan,

gaztainak

biltzerat joan

gara, gure

xaretoa

hartuta.

Morkotsak

poliki-poliki

ireki, eta

pikorrak atera;

gero, xaretoan

sartu, eta

etxerat! Hantxe

janen ditugu.
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ERREPORTAJEA Bizipoza jaia

H
aur eta familiarik
baztertuko ez duen
gizarte inklusibo bat
eraikitzeak batzen
gaitu». Xede horre-
kin lan egiten du Bi-

zipozak, elkarteen elkarteak; esku-
bideak urratuak dituzten ume eta
sendien 35 elkartek osatzen dute.
Haien lana gizarteratzeko asmoz
egingo dute Bizipoza jaia datorren
larunbatean, urriaren 5ean, Bara-
kaldon (Bizkaia). Elkarteak eurak
izango dira auzolanean antolatuta-
ko festako protagonistak. Haien
postuak, ikuskizunak, tailerrak,
bazkaria eta abar izango dira.
Aurten, Aspanovas Bizkaiko haur

minbizidunen gurasoen elkartea
eta Kale Dor Kayiko ijitoen Bizkaiko
elkartea aritu dira jaia antolatzen,
beste zenbait eragilerekin. Hain zu-
zen, 30 urte bete dituzte aurten
biek; hori aprobetxatu dute jaia
Bizkaian egiteko, Jennifer Perex
Kale Dor Kayikoko kideak esan due-
nez: «Aurten, gure urtebetetzea
dela eta, proposatu genuen Biz-
kaian egitea, eta Barakaldok ireki
dizkigu ateak». Bat dator Andrea
Calvo Aspanovaseko komunikazio
arduraduna ere: «Guretzat, garran-
tzitsua da Barakaldon egitea, gure
lan ia guztia bertan egiten baitugu,
Gurutzetako ospitalean». 
Leire Elizegi Bizipozako koordi-

natzaileak elkarteen ekarpena na-
barmendu du: «Elkarteak dira Bizi-
poza balioz elikatzen dutenak». As-
kotariko gaiak lantzen dituzte: gai-
xotasun arraroak, sindromeak, fa-
milia ereduak, kulturartekotasuna,
genero eta sexu identitatea...  Bizi-
pozak, berriz, oihartzuna ematen
die; elkartasuna, auzolana eta eus-
kara iparrorratz hartuta: «Elkarteen
lana eta asmoak gizarteratzen lan
egiten dugu, denok batera bozgo-
railu handi bat baikara». 
Calvoren ustez, jaiak «sentsibili-

zazioa eta ikusgarritasuna» lantze-
ko balio die elkarteei. Horregatik,
jaian bertan ere parte hartuko du-
te: Aspanovasek postu bat jarriko
du, beste zenbaitekin batera. «Gu-

Jolasak, tailerrak, ikuskizunak eta beste izango dira urriaren 5ean Barakaldon,
Bizipozaren jaian. Elkartasuna eta auzolana ditu oinarri festak, eta Aspanovas
eta Kale Dor Kayiko elkarteak aritu dira antolatzen, besteak beste.

Bizipoza 
ureztatzen
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Errenterian ospatu zuten iragan urtean Bizipoza jaia. Askotariko jarduerak egin zituzten: jolasak,

tailerrak eta bestelakoak. MAIALEN ANDRES / FOKU 

re lanaren berri emango dugu;
arreta integrala ematen diegu sen-
diei: gizarte arreta, arreta psikolo-
gikoa eta arreta pedagogikoa. He-
zur muinaren donazioari buruzko
informazioa ere emango dugu»,
azaldu du Calvok. Egun, 300 familia
baino gehiago daude Aspanova-
sen, eta ia 700 bazkide dituzte. 
Kale Dor Kayikok, berriz, palma

eta kaxoi tailerra emango du. Pere-
xek azaldu duenez, ijito herriaren
historia eta kultura zabaltzeko lan
egiten dute, hainbat eragilerekin.
Helburu argia du horrek: «Ijitoek iji-

to ez direnen eskubide eta aukera
berak izatea da gure misioa. Horre-
tarako, ezinbestekoa da forma-
kuntza, parte hartzea eta balioe-
tan heztea». Haur ijitoak eskola-
tzea izan zen haien lehenengo
erronka; egun, hori erdietsita, ikas-
ketetan arrakasta lortzen lagun-
tzea da.
Barakaldoko taldeek ere jarri

dute euren alea auzolanean sortu-
tako festan, Elizegik esan duenez:
«Nabarmentzekoa da Barakaldoko
herri eragileen parte hartzea: dan-
tzariak, kale animazioko taldeak,
tailerrak prestatu dituztenak...».
Halaber, Katxiporretak eta Irrien
Lagunek ikuskizun bat sortu dute
festarako. Bazkaria, berriz, Sim
Romi Emakume Ijitoen Elkarteak
prestatuko du; sarrerak Bizipoza-
ren webgunean eros daitezke.

Boluntario sarea

«Eskubide guztiak bermatuak di-
tuen Euskal Herri eta Euskal Irri bat
sortzea da gure xedea», esan du Bi-
zipozako koordinatzaileak. Hori iru-
dikatzeko eguna izango da urriaren
5a, bizipoza eman eta jasotzekoa.
Eta, horretarako, babesleen ekar-
pena ere behar-beharrezkoa da Eli-
zegiren hitzetan: «Batzuek denbo-
ra eskainiz eta emanaldi bidez la-
gundu dute, eta beste batzuek, di-
ruz». Haiekin batera, boluntarioak
ere ezinbestekoak ditu Bizipozak,
nola norbanakoak hala eragileak.
Boluntario sare zabala du Bizipo-

zak, baina sare hori indartzea da
asmoa. «Denbora eskainiz edo
ekarpen ekonomikoa eginez izan
zaitezke boluntario», esan du Elize-
gik. Azaldu duenez, bakoitzak nahi
eta ahal duen neurriko ekarpen
ekonomikoa egin dezake. Denbora
bidez laguntzeko, berriz, bi modu
daude: «Elkarteek dituzten beha-
rretan lagunduz, edo Bizipozak an-
tolatzen dituen ekintzetan lagun-
duz». Boluntario egiteko aukera ire-
kita dago jadanik, baina aurreratu
du udazkenean nobedadeekin
ekingo diotela kanpainari. 

EGITARAUA

Irria gunea
(Alkartu ikastola)

11:00-12:30: Pirritx, Porrotx eta Ma-

rimotots Irrien Lagunekin kantuan 

eta dantzan (sarrera guztiak salduta).
12:45-13:15:Ongietorri ekitaldia.

Piratatxo gunea 
(Alkartu Ikastola)

10:00-16:00: Athletic Club 
fundazioaren tailerrak.

Tio Manuel gunea
(San Bizente auzoko pasealekua)

10:00-16:00: Bizipozako elkarteen
postuak.
10:00-11:00: Lain zunba.
10:00-16:00: Tailerrak, hainbat 
talderen eskutik.
13:00-14:00: Ibarrakalduren dantza
erakustaldia.

Garlotxi gunea
(San Bizente auzoko 
kioskoko plaza)

14:00-15:00: Roson & Ibai Roson
raperoak.
15:00-16:00: Kale Dor Kayiko 
elkartea: palma eta kaxoi tailerra.
16:00-17:00: Go!azen.
17:00-18:00: Xaibor diskofesta.
18:00-19:00: Txokolate jana eta 
erromeria.

On Egin gunea 
(Alkartu Ikastola)

Bazkariak, 13:00etan eta 15:00etan
(txartelak  salgai Bizipoza.eus-en).
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DENBORA-PASAK

1. 
Lotu puntuak. Andekak animalia bat marraztu du;
lerro ia guztiak ezabatu dizkio gero. Puntuak lotuta,
jakingo dugu zer marraztu duen?

2. Nor ote da? Alaine
osabaren lantokira joan da, eta hango
objektu batzuei argazkiak atera dizkie.
Zein da osabaren ogibidea? 
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‘Nola bainatu martetar
bat’ 

Duela gutxi, martetar bat iritsi da Luzioren
etxera, eta esan liteke bertan geratzeko iri-
tsi dela. Martetarrarekin partekatu behar du
logela Luziok. Gainera, ez daki berak bakarrik
jaten, ezta bainatzen ere. Beraz, Luziok la-
gundu behar dio gauza horietan, nahiz eta ez
daukan oso argi ideia ona ote den martetar
batekin bizitzea. 

Franco Vaccarini eta Carlos Higuera
Argitaletxea: Ibaizabal 

‘Puka eta Mateoren
oilarra’ 

Puka artzain-txakurraren lagunak erabat as-
pertuta daude. Ondo pasatzen ari den baka-
rra Puka bera da: Kepa Piperrek errekako pu-
tzu handira botatzen dion makila harrapa-
tuz jostatzen ari da. Halako batean, ordea,
Pukak herriko okina ikusi du aiene batean.
Oilarrak ihes egin dio, eta haren kukurrukurik

gabe, ezin da garaiz esnatu herriko bizilagunentzat ogia egite-
ko. Horrek arriskuan jarriko ditu herritarren gosariak. 

Jokin Mitxelena
Argitaletxea: Elkar

AZOKA

BAI BITXIA!
Baso bat estadioan 

Txukun moztutako belar berdez estalita
egon ohi dira futbol zelaiak. Zaleak euren
taldea animatzera eta ikustera joaten dira
estadioetara. Bada, askotariko zuhaitzak
ikusiko dituzte Austriako Klagenfurt hiriko
Worthersee estadiora doazenek: urkiak, sahatsak,
makalak, astigarrak eta beste hainbat. Orotara, 300 zuhaitzek osa-
tzen dute hango basoa; horietako batzuek sei tonatik gora pisatzen
dute, eta zenbaitek hamalau metrotik gorako garaiera du! Klaus Litt-
mann artista suitzarraren lana da baso bitxi hori; klima aldaketaren
eta deforestazioaren aurkako artelan bat da. Irailaren 8an ireki zituen
ateak, eta urri amaierara arte bisitatu ahal izango da. 

Erantzunak: 1.-Dortoka. 2.-Fruta dendako saltzailea.

3.- 1-C, 2-E, 3-B, 4-A, 5-F eta 6-D.

1 infiltratu A natzal

B nusaterab

C utartlifni

D ediksida

E ozidasap

F utiagog

2 pasadizo

3 baretasun

4 laztan

5 gogaitu

6 adiskide

3. 
Atzekoz aurrera. Hitzak
eskuinetik ezkerrera idaztea uste baino
zailagoa da. Nola idazten dira

ezkerreko hitzak atzekoz

aurrera? 



Piperbeltz
iheslaria L

agunok! Esperimentu proposamen batekin
nator gaurkoan ere. Piperbeltz iheslaria du
izena, eta etxean topa ditzagun osagaiekin
egin dezakegu. Animatu esperimentu hau

etxean egitera, eta josta zaitezte zientziarekin!

m a n t a n g o r r i
berria
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ESPERIMENTUA
Materiala
d Piperbeltza.

d Ura.

d Xaboi likidoa.

d Plater zuri sakon bat.

Nola egingo dugu?
d Platera hartu, eta urez beteko dugu.

d Gainean piperbeltz hautsa botako diogu, ura estali

arte. Ez asko eta ez gutxi.

d Xaboi likidoa hartuko dugu, eta behatz baten

gainean apur bat jarriko dugu.

d Bukatzeko, xaboia duen behatza platerrean

sartuko dugu.

Zer gertatuko da?
Piperbeltzak gure behatzetik ihes egingo du, eta

plateraren ertzetara mugituko da. Hona hemen

piperbeltz iheslaria!

Zergatik?
Xaboia uretan sartzean, bertan dagoen tentsioa jaitsi

egiten da, eta, horregatik, piperbeltzak ihes egiten

du.

IRRIEN LAGUNAK


