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Badauzkat letra xeheak,
badauzkat letra larriak,

eta egunean dakarzkizut
eguneko berri guztiak. Zer ote?

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

Asmakizunaren jatorria: ‘Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak)  Xabier Olaso (Pamiela).

IR
RI
M
AR

RA

Hitzez hitz,
egunkaria sortzen
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ZORiON AGURRAK

Aurtengo ikasturtea berezia eta oso baldintzatua denez, ohiko inauterien jendaurreko agerraldia ez da egin Orioko Zaragueta IPI Eskolan.

Halere, osasun egoera kontuan hartuta, jaiari nolabaiteko kutsua eman ziezaiokeen ekintzaren bat egin dugu. Esate baterako, nahi zuen ikasle oro

mozorroturik agertu da ikastetxera. Haur Hezkuntzako ikasleak, goizeko jolas orduan, dantzan ibili dira musikaren laguntzarekin.
Lehen Hezkuntzako ikasleak, berriz, gelan mozorroturik egon dira, musika doinuek gidatuta. 

Araitzek 4 urte beteko ditu

otsailaren 23an. Handitzen,

handitzen, ari zara handitzen...

Zorionak, pittin, eta egun eder-

ederra pasa!

Zorionak, Koldo! Asteartean 
9 urte beteko dituzu. Ziur tarta

goxo-goxoa izango duzula. Muxu

handi-handi bat Errenteriako

familia guztiaren izenean.

Ea laster elkarrekin ospatzen

dugun!!

Zorionak, Mattin! Dagoeneko
5 urte handi! Muxu handi bat

etxeko denon partez.

Zorionak eta urte askoan,

Aiur!! Bihar 5 urte! Margolari
fina egina zaude. Segi alai eta

jator, maitte!! Muxu handi-

handiak familia osoaren

partez.
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Inauteri eguna Zaragueta ikastetxean 

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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2003KO OTSAILAREN
20A: ZER GERTATU ZEN?
Guardia Zibilak Euskaldunon Egun-
karia itxi zuen 2003ko otsailaren
20an, Espainiako Auzitegi Naziona-
leko Juan del Olmo epailearen
aginduz. Prebentziozko neurri gisa
itxi zuten, gaurko egunez orain
dela 18 urte. Del Olmok ETA erakun-
de armatuaren tresna izatea lepo-

ratzen zion hedabideari. Andoain-
go, Bilboko, Iruñeko eta Gasteizko
egoitzak itxi, dokumentazioa eta
bestelako materiala eraman, eta
zuzendaritzako hamar kide preso
hartu zituzten. Atxilotuetako zen-
baitek torturak eta inkomunika-
zioa salatu zituzten. 

1.

Kazetaren itxiera salatzeko manfiestazioa egin zuten Donostian, 2003ko otsailaren 22an. GARI GARAIALDE / FOKU

JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Egunkari baten
erraietan
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2. HERRI ERANTZUNA 

Kazetaren itxierak oihartzun handia izan zuen, eta itxi eta bi egunera,
otsailaren 22an, manifestazio jendetsua egin zen Donostian gertakaria
salatzeko. Milaka lagunek egunkariaren itxiera salatu zuten Egunkaria
aurrera. Bai euskarari lelopean.

3.

Euskal Herri osoan banatzen zen euskarazko egunkari bakarra zen Euskal-
dunon Egunkaria.Orain 30 urte, 1990eko abenduaren 6an argitaratu zen
lehenbiziko alea. Egunerokoan euskaraz arituko zen eta Euskal Herri osoa
kontuan hartuko zuen kazeta izateko asmoz sortu zen, eta 13 urtez aste-
an sei aldiz argitaratu zen – asteartetik igandera -. Hasi zenean, 32 orrial-
de zituen, eta itxi zutenean, berriz, 64 izatera iritsi zen. 

ZER ZEN ‘EUSKALDUNON

EGUNKARIA’?

44.000
irakurle

BERRIA-k zenbat 
irakurle dituen 
egunean, CIESen

arabera.

Lehen

zenbakia:

1990eko
abenduaren 

6an. 

Azken

zenbakia:

2003ko
otsailaren 20an
argitaratu zen
azken aldiz
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4. ‘EGUNKARIA’-REN

ONDORENGOAK
Hasitako bideari segituz, euskaraz eta euskaratik informatzeko helbu-
ruarekin sortu zen BERRIA, 2003ko ekainaren 21ean. BERRIA-k hartu zion le-
kukoa Euskaldunon Egunkaria-ri, eta Mantangorri-k, berriz, Xingola-ri. As-
teartetik igandera argitaratzen da BERRIA, eta astekaria da Mantangorri. 

5. ZER DA 

ERREDAKZIO

BAT?

Berripaperak erredakzioetan sor-
tzen dira, eta han, talde ugariren
lana uztartuz sortzen da egunka-
ria. Toki horretan osatzen da albis-
teen kontaketa; erredakzioaren
barnean jasotzen eta antolatzen
da kalean gertatzen dena. Txukun-
duta, herritarren esku jartzen da
gaurkotasuna ardatz duen infor-
mazioa. Gaur egun, paperean eta
Internet bidez zabaltzen dira al-
bisteak. 

Nork egiten du lan
erredakzioan? 

Erredakzioko lanak giza kate erral-
doi baten eran funtzionatzen du.
Talde guztiak dira ezinbestekoak
egunkaria aurrera ateratzeko.

Erredaktoreak: informazioa
batu eta albisteak idazten dituzte. 
Argazkilariak: albisteekin lotu-
tako argazkiak egiten dituzte;
hala, eduki idatziari irudia erans-
ten diote, informazioa osatuz. 
Diseinuko lan taldea: ele-
mentu guztien arteko puzzlea osa-
tzeaz arduratzen da; egunkariaren
itxura zaintzen dute. 
Euskara taldea: testuak ego-
kiak diren aztertu eta hobetzeko
moldaketak egiten dituzte. 
Inprimategiko taldea: behin
eduki guztia prest dagoenean in-
primatzera bidaltzeaz arduratzen
diren langileek osatzen dute. 
Banatzaileak: inprimategitik
egunkaria jaso eta herritarren es-
kura jartzeaz arduratzen dira ba-
natzaileak. 
Publizitateko langileak: pu-
blizitatea lortzeaz arduratzen di-
ren kideak ere beharrezkoak dira
egunkari baten lan taldean; izan
ere, iragarkiak eta publizitatea dira
egunkarien diru iturri nagusia.

Euskarazko kazeta ixteak
sortutako samina eta jasota-
ko gizarte babesa zela me-
dio, otsailaren 21etik aurrera
egunkari txikiago bat argita-
ratu zen, Egunero, euskaraz-
ko egunkari berri bat mar-
txan jarri bitartean hutsunea
bete zezan.

‘EGUNERO’

18.000 
erabiltzaile
webgunean

BERRIA-ren erabiltzaileak
egunean, 

batez beste.

Mantangorri-k ere izan zuen
bere aurrekaria. Egunkaria-
ren garaian, Xingola zuen ize-
na gaztetxoen gehigarriak.
Garai hartan 16 orri zituen
gehigarriak, eta askotariko
edukiak lantzen ziren: elka-
rrizketak, inkestak, eskula-
nak, horoskopoa, posterrak...
Egunkaria itxi eta BERRIA sor-
tzearekin batera, gaztetxoen
gehigarri berri bat sortu zen,
baina pertsonaia batzuk
mantendu egin dira: hala nola
Belardo belar metaren aben-
turek umorez jantzi dituzte
Xingolaren eta Mantangorri-
ren orriak urtez urte.

‘XINGOLA’
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DENBORA-PASAK

1. 
Osatu marrazkia. Anaia Enekoren argazki zahar bat
topatu Liherrek. Eneko ‘Xingola’ irakurtzen ari da, eta Liher
marrazki bat egiten hasi da. Oraingoz erdia egin du, baina
beste erdia falta zaio. Lagunduko diozu?

2. 
Nor ote da? Idatziz, ahoz edo
irudiz, aktualitatearen berri bertatik
bertara ematen dute ogibide hau
dutenek. Ba al dakizu zer
ofizio den?



m a n t a n g o r r i 7berria LARUNBATA, 2021EKO OTSAILAREN 20A

Erantzunak: 2.- Kazetaria. 3.-Julenek ditu egunkari gehien, 30.

‘Kazetari amerikar baten
egonaldia 2.889an’ 
2.889. urteko uztailaren 25ean, AEBetako hiriburu
berrian, Zen-tropolisen, Earth Herald egunkariko
erredakzio erraldoian, Jupiterreko berriak jaso-
tzen dituzte, hodei artifizialak sortzen dituzte ze-
ruan publizitatea jarri ahal izateko, erreportariak

aeroautoetan mugitzen dira, eta notiziak ez dira irakurtzen,
entzun egiten dira.

Jules Verne eta Iker Serrano
Argitaletxea: Denonartean

‘Gizajo baten egunkaria’
«Ospetsua izango naiz egunen batean; baina,
oraingoz, hemen nabil, institutuan, ergel nazkaga-
rri pila batek inguratuta». Nerabea izatea gauza
gogaikarria izan daiteke, benetan. Eta inork baino
hobeto daki hori Greg Heffleyk: institutuan hasi
berria da, eta mutil txakil hazi gabeak beraiek bai-
no mutil handiago, maltzurrago eta bizarra egiten

hasiekin nahasian dabiltza korridoreetan.

Jeff Kinney
Argitaletxea: Alberdania

‘Memoriaren zuhaitza’ 
Oroimenaren garrantzia azpimarratu nahi du libu-
ru honek. Gertaera historikoen oroitzapenak herri
baten bizitzan duen inportantziaren antzera, fa-
milia baten bilakaeran ere esanahi berezia du non-
dik datorren eta zer bizi izan duen gogoratzeak.

Aitonak bilobari kontatuko dio arbola berezi batek bere bizial-
dian izan duen eragina, eta ondorengo belaunaldiei transmititu
nahi die maitasun hori.

Pello Añorga eta Jokin Mitxelena
Argitaletxea: Elkar

‘Armairu barruan liburuak
irakurtzen zituen neska’ 

Anek armairu zahar bat dauka logelan. Inork mo-
lestatu gabe eta bere kasa egon nahi duenean,
bertara sartzen da. Linterna batekin eta liburue-
kin, orduak eta orduak ematen ditu haren barruan.

Baina, egun batean, etxez aldatzeko langileek etorri behar
dute etxera, bere armairu kuttuna eramatera.

Leire Bilbao eta Estibalitz Jalon
Argitaletxea: Erein

AZOKA

3. 
Batuketak. Ainarak, Julenek eta Janirek egunkari
guzti-guztiak gordetzen dituzte egunero. Nork
pilatu du egunkari gehien?

JANIREJULENAINARA
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JOLASA

Kee’an

T
aldean edo bakarka
jolastu daiteke.
Badmintonean edo

tenisean erabiltzen diren
sareen tankerako bat be-
har da. Sarearen alde bate-
an, kubo bat jarri behar da,
eta, sarearen beste alde-
an, jokalariak jarriko dira.
Aurrez zehaztuko da sare-
tik zer distantziatara koka-
tu behar diren jokalariak.
Jolasaren helburua zera
da, jokalariek dauden toki-
tik pilotak jaurti eta kubo-
an sartzea. Txandaka egin-
go dituzte jaurtiketak. 

DATUAK

Kontinentea:Ozeania
(Australia).
Materiala: Sare bat,
kubo bat eta pilotak.
Adina: 6-12 urte artean.
Lantzen dituen al-

derdiak: Punteria.
Iturria: Munduko jolasak
(Txatxilipurdi).
Webgunea:
www.txatxilipurdi.com


