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Erantzuna: Ura.  

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

GAUR
SUPERPOSTERRA

Hau ez da, ez baita hezea. Hori ez da, ez baita gardena. Hura da erantzun zuzena. Zer da?

«Erronkei
lotuta 
egon izan
naiz beti»
MAIALEN 

CHOURRAUT

berria



m a n t a n g o r r i2 LARUNBATA, 2021EKO ABUZTUAREN 28A berria

ZORiON AGURRAK

Pottoka gelakoek bertze urtebetetze baten berri

eman nahi dizuegu! Oraingoan, Ainhoa Ballare-
naren urtebetetzea izan dela erran nahi dugu. 8 urte
betetzen ari gara; gero eta gehiagok ditugu 8 urte. Gai-

nera, abuztua zortzigarren hilabetea da, eta gelako ki-

de dezente sortu ginen abuztu batean. Aunitz urtez,

Ainhoa!!!!! Ze bizkotxo gozoa jan duzuen, ezta? Potto-

ka gela.
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Zorionak, Izar!!! Dagoeneko 4 urte bete ditu etxeko
sorginak! Oso ondo pasa, eta muxu potolo pila Oinatz,

aitatxo, amatxo eta familia guztiaren partez.

Eider naiz, eta nire anaia zoriontzeko idazten dizuet.

Unaxek 3 urte bete zituen abuztuaren 22an, eta

etxekoekin ospatu genuen. Arrunt alaia da, eta pila bat

maite dugu. Aunitz urtez, Unax! Familia guztiaren

partetik, eta Bixkorren partetik ere bai. 

Kaixo, Baztan ikastolako

Balea gelatik idazten

dizuegu. MANTANGORRIn

zozketa antolatu zenutela

irakurri genuenean, gure

baleatxoak arras kontent

paratu ziren. Hona hemen

Ekhi Olondriz eta
Afrika Leizaren

marrazkiak.

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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N
ahi baino denbora
gutxiago izan du
Maialen Chourrau-
tek (Lasarte-Oria,
Gipuzkoa, 1983)
atseden hartzeko.

Tokioko Olinpiar Jokoetatik buel-
tan izan zituen Espainiako txapel-
keta, harrerak, eta beste. Lortu du
aste pare batean lasai egotea, bai-
na berriz ekin dio. Badoa berriz
Euskal Herritik kanpora. Munduko
Kopa dauka irailean.
Nolatan piraguismoa?
Udako ikastaro batean hasi nin-
tzen, Donostian. Hamabost egune-

ko ikastaro bat zen, Atletico San
Sebastianen, plastikozko piragua
batekin, eta pala batekin. Udan zer
egingo, eta ikastaro hartara apun-
tatu ninduten gurasoek.
Ondo pasatu zenuen?
Oso ondo. Uda, eguraldi ona, ura,
eta Kontxako badia. Itsasoa ongi
portatu zen, eta hurrengo urtean
ere errepikatu egin nuen. 
Maila gehiagorekin.
Hori da. Esplikatu ziguten klubean
bazegoela ur bizien modalitatea
ere, eta proposamena egin ziguten
urte osoan zehar piraguismoa egi-
teko. Askorik jakin gabe, abentura

berrira apuntatu ginen. Oso abera-
tsa izan zen. Erakusten zizkigutela-
ko, piraguismoaz gain, naturaren
zaintza, kirolaren baloreak...
Ikasketekin zer egin zenuen?
Enpresaritzan diplomatua naiz,
EHUn. Lizentziatura lortzeko arazo-
ak izan nituen, ezinezkoa egin zi-
tzaidalako azterketak eta txapel-
ketak uztartzea. Baina etxean beti
azpimarratu zidaten ikasketen ga-
rrantzia. Lehenengoa ikasketak zi-
rela, eta ondoren zegoela kirola. 
Non egon zen mugarria?
Ez zen egon. Pixkanaka-pixkanaka
hazitako piraguista izan naiz. 

Bada, emaitza ona eman dizu
pixkanaka joate horrek...
Kirol honen gauzarik politena da
egunero erronka berri bat dauka-
zula. Erronka hori, txikia izan arren,
aurrera ateratzea lortzen baduzu,
satisfazioa sekulakoa da. Erronkei
lotuta egon izan naiz beti. Beti da-
go zer hobetua.
Dominen atzean zer dago?
Dominak oso sari polita dira, eta
kanpotik gehien eskatzen dena do-
mina da, baina domina oso gutxi-
tan lortzen da. Nik domina garran-
tzitsuak ditut, baina lehiatu ditu-
dan txapelketa guztiekin konpara-
tuta, oso gutxi dira. Gehienetan es-
ku hutsik bueltatu izan naiz.
Domina lehen hirurek ateratzen
dute, eta hirurogei lagun lehiatzen
gara. Baina zer da garrantzitsua-
goa: domina bat ateratzea edo ha-
rro egotea izandako jarrerarekin
eta emandako guztiarekin? Satis-
fazioa egindako bideak ematen du.
Batez ere, zailtasunen aurrean
egindakoak. Zailtasuna, askotan,
ez da gainditzen lehiaketako egu-
nean, baizik eta lehiaketarako bi-
dean. Zailtasunak gainditzea da
dominarik onena. 
Jokoetako ze irudi aukeratuko
zenuke?
Londresko jokoetan hasi ginen ho-
rretan, eta beste guztietan egin
dugu. Nire irudirik gustukuena da.
Inaugurazio ekitaldian, piraguismo-
an elkarren kontra lehiatzen garen
emakumezko guztiak elkartzen ga-
ra, eta argazki bat ateratzen dugu
uztai olinpikoetan. Lehiakide guz-
tiak gelditu, elkartu, argazki bat
atera... une zoragarriada. Ez dut us-
te kirol askotan egiten denik.

ELKARRIZKETA eta SUPERPOSTERRA

Maialen Chourraut
PIRAGUISTA

MOTZEAN

d Kolore bat: Urdina, 
eta berdea. Urarena.
d Jaki bat: Jatun ona naiz. 
Dena gustatzen zait. 
d Zenbaki bat:Guztiekin 
jolas egiten dut. 
d Musika talde bat:Aliena.
d Animalia bat: Asko. Txiki-
tan, albaitaria izan nahi nuen.
d Piraguista bat: Jessica
Fox.

«Zailtasunak gainditzea
da dominarik onena»
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DENBORA-PASAK

1. 
Kopiatu laukiz lauki. Pelloren erretratua egin du
Maiderrek eskolan, patinete eta guzti. Marraztuko al
duzu Pello hutsik dagoen laukian? 

2. 
Itzalak.
Sorginak
arratsaldean egin
du edari magikoa,
eta ondo atera zaio.
Itzal
hauetatik
zein da
sorginarena?

A

C

E

D

F

B
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‘Besarkatzeko unea
iritsi arte’ 
Trikuak eta Dortokak ezin dute elkar
besarkatu, baina badakite batak bes-
tea maite dutela, hori erakusteko
modu asko dagoelako... besarkatzeko
unea iritsi arte!

Eoin McLaughlin
Argitaletxea:Algar editoriala.

‘Eguzkia gosaldu dut’ 
Inoiz pentsatu duzu nondik datozen go-
saritan jaten ditugun zerealak? Ba al da-
kizu zure zapaten zolako goma zuhaitz
batetik ateratzen dela? Ilustrazio ede-
rrez jantzitako naturako gertaeren bildu-
ma honetan, menda zaporeko hortz ore-
tik hasi eta kotoizko elastikora, gure bizi-
tzan nonahi presente dauden landareak
goretsi nahi dira. Gainera, landareen

munduarekin loturiko proiektu sorta dibertigarri bat dakar,
zuk zeuk egiteko.

Michael Holland
Argitaletxea: Ttarttalo.

‘3, 2, 1... ipurdiak
eguzkitan’ 
Mila oporretan dago Italian. Bere bizi-
tzan lehenengo aldiz, itsasoan igeri
egingo du! Pozik dago, eta pixka bat
beldurtuta; baina irrikan dago urpean
igeri egiteko betaurreko berriak pro-
batzeko. Asko dago ikusteko hondar-
tzan: hain berdinak baina aldi berean
hain ezberdinak diren gorputzak. 

Annika Leone
Argitaletxea:Gatosueco. 

‘Barnabek planeta
sendatzen du’ 
Barnabek irratian entzun du Plane-
ta gaixorik dagoela. Planeta senda-
tzeko erabaki irmoa du, baina bere
lagun Kasildaren eta Klararen la-

guntza behar du horretarako. Hala, haiekin batera, sendagile-
en talde bikaina osatuko du mundua bere gaixotasun beldur-
garritik salbatu ahal izateko.

Gilles Bizouerne
Argitaletxea: Ibaizabal. 

AZOKA

1 zilbor

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

A etatilausak

B aztizib

C adaleztrez

D irraksue

E nepaztikoge

F robliz

2 kasualitate

3 egokitzapen

4 bizitza

5 euskarri

6 zertzelada

3. 
Atzekoz aurrera. Markelek
mezu sekretua idatzi du. Horretarako,
hitzak atzekoz aurrera idatzi ditu.
Nola idazten dira
ezkerreko hitzak
alderantziz?



Ametsak

G
oxoak izan daitezke, sabelean kili-
kili egin eta irribarretsu iratzar-
tzen gaituztenak. Edota ilun xa-
marrak, izerditan eta oihuka esna-

raz gaitzaketenak. Begiak itxitakoan… zer
jartzen da martxan gure buruetan?

b Asko daki gure garunak. Egunean zehar
ikasitakoak ez ahazteko, gauean ordenatu
egiten ditu txukun-txukun, gu lo gauden bi-
tartean.

bHautsak kendu, balio duena gorde, eta, al-
diz, behar ez dena bota. Egunean zehar pila-
tutako zikinkeriak, kanpora!

bHorregatik azaltzen zaizkigu ametsetan
egunean zehar gertatu zaizkigun edo ikusi
ditugun pasarteak. Sarritan, ametsek ema-
ten dieten kolore eta forma bitxiekin, ordea.

bHorretarako entrenatuta eta saiatuta, per-
tsona batzuek lortzen dute nahi duten hori
amestea. Ametsei forma ematen jakitea ez
al litzateke zoragarria?
Badakizu usainek ametsetaraino bidaia

dezaketela? Egin proba, jarri burkoaren on-
doan usain goxoko zerbait. Ea zer amesten
duzun!
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