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Bi hankaren gainean leihatila bi,
errezelik gabe eta garbi-garbi.

Zer den nork daki?

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

Asmakizunaren jatorria: Auskalo! Igarkizun eta aho-korapiloak liburutik, Xabier Olaso / Agurtzane Villate (Pamiela).
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Zinemaz
euskaraz gozatzeko
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Zorionak Nagore! 3 urte hauek

zure ondoan dantza eta algara izan

dira eta aurrerantzean ere izango

dira. Patxo handi bat familian
partetik.

ZORION AGURRAK ‘HAIZEAREN MUSIKA’

A
benduan, Bilboko udaltegietan, Haizea-
ren musika antzeztutako musika ema-
naldiaz gozatzeko aukera egongo da,
Maite Bayón eta Oier Aldekoaren esku-

tik. 18:30ean hasiko dira emanaldiak, 45 mi-
nutu iraungo dute eta doan izango dira:
Haizea 7 urteko neska da, beno, ia 8! Ezin du

lorik egin, urduri dago bihar dantza emanaldia
izango duelako. Lokartzen den bitartean Hai-
zeari bere azkenengo bizipenak gogora datoz-
kio. Musikaren bidez gordetzen dituen oroi-
men garrantzitsuak dira, emozioak musika
bihurtzen baititu.

Zorionak politta!! Zure urtebetetzea ospatu duzun arren, muxu

handi bat zuretzako Annet! Asko maite zaitu zure familiak!

Datozen bi asteetan,
MANTANGORRI

ostiraletan argitaratuko
dugu, abenduaren 25a
eta urtarrilaren 1a jai
egunak direlako, eta ez
delako egunkaririk

egongo.

OHARRA

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

Kaixo, MANTANGORRIren zaleok! Zer moduz? Apala zuen marrazkiz

beteta daukagu, Lasarte-Oriako Sasoeta-
Zumaburu ikastetxeko ikasleenmarrazkiekin,

batetik, eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen
zozketarako bidali zenituztenekin, bestetik. Zuek bai artistak!

Hemen dituzue batzuk, ea guri bezainbeste gustatzen zaizkizuen!
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ERREPORTAJEA Zinema euskaraz

moari buruz mintzo delako auke-
ratu dute filma: «Urteko sasoi hau
oso egokia da gazteei horrelako
galderak egiteko: hainbeste gauza
eskatu ordez, jostailu zaharrei
beste bizitza bat ematea posible
dela ikusteko». Gaia ardatz hartu-
ta, tailerrak egiteko asmoa ere ba-
zeukaten, baina pandemia dela-
eta ezinezkoa izan da. «Kanpaina
egin nahi genuen Gabonetako
gehiegizko kontsumoaz kontzien-
tziatzeko, eta tailer batzuen bi-
dez gaia landu, baina ez da posible
izan», adierazi du.
Slim izeneko kartoi kaxa baten

istorioaren berri izango dute
filma ikustera joaten direnek.
Azokan bizi da Slim, haren adiski-
de Bubbles kola-freskagarriarekin
eta beste lagun batzuekin batera.
Dena xurgatzen duten garbiketa
makinetatik ihes egitea da bizirik
irauteko ezagutzen duten modu

bakarra. Slimek beltz ikusten
du etorkizuna, eta ez du

ezertan sinesten, ezta

J
endeak joera dauka
kaxak, botilak eta
ontziak kalean, den-
detan edo zubi az-
pietan uzteko, eta
ahaztu egiten dituz-

te berehala. Hori da Zineuskadik
itzulitako Trash, piramide magiko-
aren kondaira filmaren abiapun-
tua. «Birziklatzeari buruzkoa da fil-
ma, gauzei beste bizitza bat ema-
teari buruz hitz egiten baitu»,
azaldu du Mar Izquierdo Zineus-

kadiko arduradunak. 
Hain zuzen, Eguberrie-
tako opariei eta

gehiegizko kontsu-

‘Trash, piramide magikoaren kondaira’ zinema aretoetan dago
jada. Zineuskadik aurten euskaratu duen azken lana da, urteko
zortzigarrena. Izan ere, zinema aretoentzat urte zaila izan den
arren, ez diote utzi haurrentzako filmak euskaratzeari. 

Aurten itzulitako

filmen uzta
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piramide magikoaren kondairan
ere. Kondairaren arabera, pirami-
dea toki zoragarria da, eta zabor
guztiari bigarren aukera bat ema-
ten dio. Han, hondakinek beste
bizitza bat hasten dute, eta gal-
dutako erabilgarritasuna berres-
kuratu.

Gau batean, ordea, Spark kutxa
txiki bezain berezia agertuko da,
eta Slimen bizimodua goitik
behera aldatuko du. Abentura
dibertigarrietan murgilduta,
kutxatxoa Slimi zerbait gogora-
razten saiatuko da: batentzat
zaborra dena, beste batentzat
altxorra izan daiteke. Atzotik
ikusgai dago filma zinema aretoe-
tan, eta, tailerrak egin gabe ere,
zer pentsatua ematea espero
dute antolatzaileek.

‘OLTXIAK, ONGI ETORRI 

KIRASTERRIRA’

Oltxiak bizitzeko leku baten
bila dabiltza, baina inon ez
dituzte ongi hartzen. Usain
txarra dute, eta gizaki gehie-
nek ez dituzte nahi ondoan.
Familiaren dragoia Kirasterri-
ko zabortegian lurreratzen
denean, oltxiak berehala sen-
tituko dira etxean bezala, eta,
beraz, hantxe bizitzen jartzea
erabakiko dute. Baina gauzak
ez dira izango haiek uste
bezain errazak, eta Kirasterri-
ko herritarrei frogatu beharko
diete elkarrekin lan eginda
hiria salba dezaketela.

‘SPACE JAM: ARO BERRIA’

LeBron James saskibaloiko supe-
rizarrak Looney Tunes taldeko
Bugs Bunny, Lola Bunny eta gai-
nerako pertsonaiekin bat egingo
du, Goon Squad garaitzeko eta
semea salbatzeko.

‘MAYA ERLEA: 

URREZKO ESFERA’

Hainbat urtez fokuetatik alden-
duta egon ondoren, Maya Erlea
zinema aretoetara eraman du
berriro ere Noel Cleary zuzendari
alemaniarrak. Filmean, Maya Erle-
ak eta haren lagunik onenak, Wi-
llik, printzesa inurria erreskata-
tuko dute. Intsektuen arteko
gudu batean murgilduko dira: ho-
rrek mundu ezezagunetara era-
mango ditu, eta bi erleen arteko
adiskidetasuna neurtuko du.

‘D’ORTAGNAN ETA HIRU 

MOSKETXAKURRAK’

D’Ortagnan izeneko gazte sutsu
eta errugabearen istorioa konta-
tzen du filmak. Mosketxakur iza-
teko ametsa betetzeko, Parisera
doa. Han, lagun leial bat ezagutu-
ko du, Pom sagua; Mosketxakur
ospetsuekin bat egingo du, At-
hos, Portos eta Aramisekin; Ju-
liettez maiteminduko da; Milady
izeneko katu espioiarekin txun-
dituta geldituko da, eta Richelieu
kardinal gaiztoari aurre egingo
dio. Rofy zaldiak, berriz, behin
baino gehiagotan salbatuko du.

‘KRANSTON IKASTETXEA’

Dannyri Kranston Ikastetxean
ikasteko beka bat eskaini diote,
talentu handiko ikasleentzako
ikastetxe entzutetsuan. Dena
den, Dannyk, ustekabean, beste
dimentsio bateko munstroen
atari bat zabalduko du, eta, hala,
ezustekoz beteriko mundu bat
agertuko zaio. Handik munstro
arriskutsuak irten, eta ikastetxe
berria inbadituko dute. Dannyk
horiek garaitu beharko ditu es-
kola salbatzeko, Liz eta Motga-
mekin batera.

‘TOM ETA JERRY’

Historiako lehiarik maiteenetako
bat berpiztuko da Jerry New Yor-
keko hotelik onenera bizitzera
doanean, ‘Mendeko ezkontzarik
garrantzitsuenaren’ bezperan.
Horrek ezkontza planifikatzailea
Tom kontratatzera behartuko
du, hura gainetik kentzeko. Bali-
teke katuaren eta saguaren arte-
ko borrokak haren karrera, ez-
kontza eta, beharbada, hotela
bera ere suntsitzea. Ustekabean,
ordea, hiruren aurka egingo duen
norbait agertuko da.

‘SABLEHORTZ KAPITAINA 

ETA PIRAMIDE MAGIKOA’

Kondairak dio badela diamante
magiko bat ilbetearen argiak uki-
tutakoan bere jabearen desioak
betetzen dituena. Maga Kahn
magoak oihanetik kanpo bizitzea
du amets, ezin baitu jasan eguz-
kiaren argia. Sablehortz kapitai-
nak bere ontzia urre eta bitxiz
bete nahi du. Pinky gazteak bizi-
modu lasaia izatea du helburu,
eta, Veronicak, haren lagunik
onenak, abenturak bizitzea du
amets. Ezustean, baina, Marco
txikiak ihes egingo du diamante-
arekin, eta denak hura lortzeko
lasterketan murgilduko dira.
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DENBORA-PASAK

1. 
Ezberdintasunak. Irudian, film baten zuzendaria ageri
da, lanean. Baina bi marrazkien artean zazpi ezberdintasun daude.
Ba al dakizu zeintzuk diren?

2.
Bikote jokoa. Kartak
buruz behera jarrita, Markelek
zinemarekin zerikusia duten
objektuak ditu esku artean.
Horietako hiru bi aldiz ageri
dira. Zeintzuk dira?
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Erantzunak: 2.-Klaketa, zinta eta

kamera. 3.-Klaketa, kamera eta zeluloidea.
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3. 
Osatu hitzak. Nagorek ordenan jarri nahi
ditu desordenan dauden hizkiak, hitzak
osatzeko, baina ez du asmatzen.
Lagunduko al diozu?

TA-KE-KLA

A-LU-DE-ZE-LOI

RA-ME-KA

‘Arrautza’ 
Bost hatz, bost pertsonaia. Hitzek izena eman
ahala, eskua zabalduz doa, aldiz aldi. Maitasunez
eta aurkikuntzaz beteriko jolasean, haurrak
erritmoak eta keinuak jasotzen ditu tradizioaren
iturritik.

Elena Odriozola
Argitaletxea:Modernas El Embudo.

‘Ata Pank 
eta Ate Punky. Desioa’ 
«Udako arratsalde beroa zen, eta Ata Pank eta
Ate Punky asperduriak jota zeuden beren patio-
an, zer egin ez zekitela. Halako batean, burua al-
txatu eta zerura begira jarri ziren, ea han zerbait
bazen. Alferrik. Han ez zen ezeren arrastorik. 
—Non dira helikonteroak, Ata? Ez al zuten gaur
pasatu behar? –galdetu zuen Ate Punkyk. Heli-
kopteroari helikontero esaten zion berak». Ata

Pank eta Ate Punky bi ahate bitxi dira. Lotsagabeak, ahozikinak eta
tentel xamarrak. Haien gaiztakeriak irribarre eginaraziko dio irakurle
gazteari. Bi ahate bitxi! Bi harribitxi!

Bernardo Atxaga
Argitaletxea: Pamiela.

‘Besarkadasauroa’ 
Besarkadasauro txikia lehen aldiz atera da
beste sauroekin jolastera. Laster asko, diber-
titzen den talde bat aurkitu du, baina hasie-
ran jolasa dena haserre eta oihu bihurtuko da
azkar. Besarkadasauroak bere amak gomen-
datzen diona egingo du: besarkadak eman,
dena bere onera itzultzeko.

Rachel Bright
Argitaletxea: Ibaizabal. 

‘Ezinbesteko
nanoliburuak 3’ 
Kalandraka eta Pamiela argitaletxeek
egungo egileen ipuin ezagunenak bildu di-
tuzte kutxa batean. Zazpi liburuxka dira,
amets handiak gordetzen dituzten liburu
ttipiak. 

Zenbait egile            
Argitaletxea: Pamiela eta Kalandraka. 

AZOKA



Azalaren
azpian

L
urrazpiko sekretuen
gisan, gorputzeko
azalaren azpian mila-
ka sekretu ditugu guk

ere. Zuloetan sartu eta atera,
hazak, likidoak eta gasak…
Tuneletan barrena bor-borka
korrokak!. 
Badira autopistak eta

errepideak, munduari bi bira
emateko adina eta gehiago!
Haietan korrika dabiltza odo-
la eta bere laguntzaileak;
alde batera eta bestera, pixa eta puzkerrak
ere atera dira osteratxoa egitera!
Badira zutik eusten gaituzten zutabeak

ere. Gure hezurren erdiak eskuetan eta oine-
tan daude, horregatik dira dantzarako hain
trebe! Eta… ipurdian hezurrik ba ote?

Autoen abiaduran doazen mezu bitxiak
eta tximistak bezain arin mugitzen diren iz-
piak…. Birikak puztu-puztuta, zizpuruka, as-
tindu titiak.
Mapa zabal bat ere bada gure gorputza.

Behatza kopeta erdian jarri xut, eta eraman

ezazu oin puntetaraino. Zer lurralde bisitatu
dituzu, zein oihan zeharkatu eta zenbat al-
txor topatu?

Testua: Kati Olaizola

Marrazkia: Alex Orbe
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