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berria

GAZTETXOEN ASTEKARIA  991. ZENBAKIA  LARUNBATA, 2022KO MARTXOAREN 26A

Gosebera naiz, eta oinetakoak jaten ditut maiz. Zer da?

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

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).
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Korrika,
hitzetik ekitera
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Zorionak, Garazitxo! 10 urte! Dantza
batean pasatu dira... Atxutxon handi bat

etxekoen partez!

Zorionak, Adei!!! Urte askotarako familia

guztiaren partetik, batez ere Aner eta

Adelen partetik. Asko-asko maite zaitugu!!!

Zorionak,

Eneko!
Konturatu

orduko, 

5 urte bete

dituzu!

Muxu 

handi bat

etxeko

guztion

partez!

Zorionak, Chinyere! Belarri tiraldi
handi bat zure 8. urtebetetzean 

amatxo, Ur, Ikertxo eta familia

osoaren partez! Beti elkarrekin! 

ZORiON AGURRAK
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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.

Astelehenean, Mikel Hualde aitatxoa ikastolan izan genuen. Eguberrietan, gure ikasle ohi Azman, Mikel, eta Azmanen

Elizondoko gurasoak Saharako kanpalekuetan egon ziren. Mikel hainbat gauzaz solastatu zitzaigun: Saharan nola bizi

diren, non dagoen, nolako etxeak eta ohiturak dituzten, hango eskolak nolakoak diren, ura zein garrantzitsua den eta

hura lortzeko zer zailtasun dauden... Zenbat oztopo, eta zer gauza gutirekin moldatzen diren!! Esker mila, Mikel!

ZOZKETA
Kaixo, MANTANGORRIren

zaleok! Gogoan al duzue

duela hilabete inguru

Bizipoza 
2 CD/DVD-aren berri

eman genizuela? Bada,

lau ale oparitu

dizkigute Bizipozako

lagunek, zuen artean
banatzeko! Zozketan
parte hartu nahi baduzue,

bidali marrazki bat

apirilaren 5a baino

lehen, zuentzat BIZIPOZA

zer den esanez.

Zorte on denei!

Eta ADI!
Maiatzaren 28an, M

ANTANGORRIren urtebetet
zea izango

da, 1.000. zenbakia argita
ratuko baitu! Zer

bait

berezia prestatz
en ari gara, eta z

ozketa handi bat

ere egingo dugu.
 Beraz, hasi pent

satzen zer 

marrazki egingo du
zuen MANTANGORRI zoriontzeko!

1.000
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Bi urtez behin euskararen alde egiten den egitas-
moa da Korrika. Hainbat egunez, milaka euskaldu-
nek Euskal Herria lasterka zeharkatzen dute, goizez
zein gauez, etenik gabe. Aurten, 22. Korrika izango da:
Amurrion (Araba) hasiko da, martxoaren 31n, eta
Donostian amaituko da, apirilaren 10ean. Iazko etena-
ren ostean, nola antolatzaileak hala herritarrak «gogo-
tsu» daudela azaldu du Aitziber Balantzategi AEK-ko
Artezkaritzako kideak: «Luze jo du oraingoan; hutsunea
asko nabaritu dugu. Errepidera ateratzeko gogotsu
gaude, prestaketak amaitu eta korrika hasteko».

1.  ZER DA KORRIKA?

IRR
IM
AR
RA

Lekukoa 
eskuz esku

Lehen Korrikan, Rikar-
do Arregiren ezkutuko
mezua zeraman leku-
koak, baina galdu egin
zen. Julen Madariagak
hutsik zegoela ikusi
zuenez, AEKren dis-
kurtsoarekin amaitu
zuten. Hurrengo Korri-
kan irakurri zuten
Arregiren idatzia, Do-
nostiako amaiera eki-
taldian.

BA AL DAKIZU?
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AEK-k antolatzen du Korrika, Alfa-
betatze Euskalduntze Koordina-
kundeak; 40 urte daramatza AEK-
k helduak euskalduntzen, euskal
herritar orok euskaraz jakin eta
erabiltzea baitute helburu. Hain-
bat herritan dituzte euskaltegiak,
baina ez hori bakarrik: «Ezin dugu
ahaztu AEKn Euskal Herri osoan
jarduten garela, eta, irakaskun-
tzaz gain, normalizazioari begira
dauden gainerako jarduerak ere
badauzkagula», gogorarazi du Ba-
lantzategik. Besteak beste, Prak-
tikatu izeneko zerbitzua daukate,
euskararen erabilera sustatzeko,
eta, Ahizeren eskutik, enpresei
hizkuntza aholkularitzarako zerbi-
tzua ere eskaintzen diete.

2.  NORK
ANTOLATZEN
DU?

Euskararen aldeko kontzientziak
pizteko egiten da bi urtean behin
Korrika. Dena den, aldarrikapene-
tik harago, AEKren diru iturri nagu-
sietako bat da; izan ere, kilometro
baten ardura duten eragile, talde
eta norbanakoek kilometro hori
erosi egiten dute, AEKrentzat di-
rua biltzeko. Aurten, bereziki ga-
rrantzitsua da diru bilketa, iazko
etenaren ondorioz egoera ekono-
miko zailean baitago AEK: «Bi urtez
behin eginda, Korrikak egiten di-
gun ekarpena bi urteko aurrekon-
tuan sartzen dugu, eta urte bate-
an huts egiteak zulo handia eragin
zuen», esan du Balantzategik.

3.  ZER
HELBURU DU
KORRIKAK?

MUNDUARI ADI   22. KORRIKA

4. NOLA SORTU ZEN KORRIKA?

1979an sortu zen AEK, eta diru
premia larria zeukan, garai har-
tan ez baitzuten diru laguntzarik.
AEK-ko batzordeak erabaki zuen
dirua biltzeko kanpaina bat bul-
tzatzea. Jakin zuten Club Depor-
tivo Bilbaok lasterketa bat egi-
ten zuela Bizkaian, erreleboka.
Ideia gustatu zitzaienez, pentsa-

tu zuten horrelako lasterketa
bat Euskal Herri osoan egitea,
egunez zein gauez. Askok zoratu-
ta zeudela pentsatu bazuten ere,
dena antolatu, eta 1980ko azaro-
aren 29an abiatu zen lehen Korri-
ka, Oñatitik (Gipuzkoa); Bilbon
amaitu zen, hitzartutakoa baino
15 minutu beranduago soilik.

BA AL DAKIZU?

Egunez egun nondik pasatuko den jakiteko, 
sartu Korrikaren app-ean edo Korrikaren webgunean.

Zein da aurtengo leloa? Hi-

tzekindio aurtengo leloak, eta
euskararen alde egotetik ekitera
pasatzera dei egin nahi du AEK-k:
«Hizkuntza eta hitza beharrezko-
ak ditugu, baina ekintzak behar
ditugu errealitatea eraldatzeko.
Pasatu behar dugu alde egotetik,
egitera, eragitera eta eginarazte-
ra». Izan ere, uste dute hizkuntza
ohiturak aldatzeko eta hiztunak
aktibatzeko ekintzak beharrez-
koak direla.

www.korrika.eus/eu/ibilbidea 

Kilometroz kilometro, Korrikako parte
hartzaileek lekukoa pasatzen diote elka-
rri; barruan mezu bat eraman ohi du, eta
amaiera ekitaldian irakurtzen da. Remigio
Mendiburu eskultoreak diseinatu zuen le-
kukoa: Juan Gorritiren tailerrera joan zen,
diseinatzeko inspirazio bila. Gorritik al-
maiz bat erakutsi zion, baratxuria txiki-
tzeko erabiltzen zen tresna bat. Gustatu
zitzaion, eta hori oinarri hartuta sortu
zuen lekukoa. Dena den, Gorritik moldatu
egin zuen ondoren, hasierako lekuko hura
ez zelako harian ixten, torlojuak bezala,
eta barruko mezua galtzeko aukera zego-
elako. Gaur egun, Gorritiren harian itxita-
ko lekuko hori erabiltzen da. 

5.  NORK SORTU
ZUEN LEKUKOA?

d ‘App’-a: Aplikazio 
sortu dute aurtengo K
rako. Momentu oro jak
izango da Korrika non 
leku zehatz batetik no
satuko den.
dAbestia: Hitzekin

ko kanta Nerea Urbizu
du, eta Anari eta Ane G
rekin batera abesten 
d Dokumentala: U

6.  ZER E
DITUZTE A
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IDOIA ZABALETA / FOKU

Hasiera ez zen erraza izan, baina, gaur
egun, Korrikak berezko indarra dauka,

herriak bere sentitzen du. Azken finean, Korrika
herriarena da, AEK-k antolatzen baitu, baina
herriaren ezinbesteko laguntzarekin» 
Aitziber Balantzategi

‘‘
 bat
 Korrika-
kin ahal
 den eta

 oiz pa-

izene-
uk sortu
 Garcia-
 du.
Uhinak

izeneko dokumentala sortu
dute aurtengo Korrikarako,
Txakur Gorria
kolektibokoek.
dUnitate didaktikoak:

AEKren webgunean hainbat
unitate didaktiko daude aur-
tengo Korrikarekin lotuta,
euskara ikasleekin lantzeko:
https://www.korrika.eus/eu/
unitate-didaktikoak loturan.

 EDUKI SORTU
 AURTEN?

Urtero, pertsona edo elkarte bat omentzen du
Korrikak, euskararen alde egindako lanagatik.
Aurten, Pirritx, Porrotx eta Marimototsi egin
diote aitortza, 34 urtez haurrei euskara gertu-
ratzeko egindako lanagatik. «Guretzat pozgarria
izan da haiek omentzea, 34 urte luzez aritu di-
relako euskararen transmisioa egiten, behetik
gora eta goitik behera, guraso-ume eta ume-
guraso. Gure aurtengo leloa oso ondo gorpuz-
ten dute», azaldu du Balantzategik.

7.  NOR OMENDUKO
DUTE AURTENGO
KORRIKAN?

EGIN ZURE EKARPENA

Transferentzia bidez:
ES70 3035 0072 02 0720037810

Visa txartelaz
https://www.korrika.eus/form/
ekarpenak/webgunean

Bizum bidez: 
‘korrika’ edo ‘aek’ bilatuz.

Euskal Herritik kanpo ere
egiten da Korrika, euskal

diasporako hainbat
herrialdetan: Mexikon,

Txilen, AEBetan,
Eskozian...

BA AL 

DAKIZU?

Boiseko euskal etxeko kideak, 21. Korrikan.

Aizu! izeneko
aldizkaria argitaratzen

du AEK-k, 
hilabetero.

BA AL 

DAKIZU?
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DENBORA-PASAK

1. 
Zazpi aldeak. Korrikako lekukoa eraman zuen
Ainhoak 2019an, poz-pozik.  Atera zizkioten bi argazki
hauen artean zazpi ezberdintasun daude. Bilatu!

2. 
Matematikak. Eskolara
iritsi orduko, buruhausteekin
hasi dira haurrak. Zer
eragiketa egin behar
dituzte emaitza
horiek lortzeko? 

8 3 6 =30

6 4 5 =19

10 2 4 = 2
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A B

C
D

E F

G
H

3. 
Lotu bikoteak. Remigio Mendiburuk,
lekukoa diseinatzean, aukera bat baino gehiago egin
zituen, gero bat aukeratzeko. Lotu lekuko
bakoitza bere bikotekidearekin. 

‘ Badator korrika!’ 
Basoari urtero-urtero iristen zaio
udaberria; kukuak esnatu, elurrak
urtu, eta landareak loratzen direne-
an. Euskarari, ostera, urte bitik
behin: Korrikarekin batera. Milaka
lagunek egiten dute arineketan, gau
eta egun, Euskal Herri osoan zehar. 

Miren Amuriza

Argitaletxea: Elkar.

‘Nor joan da
korrika, oinatz
hauek utzita?’ 
Ezetz asmatu nor joan den korrika,
oinez edo jauzika? Animalien oina-
tzen eta pauso hotsen laguntzaz,
hurrengo orrialdean zer animalia
ageri den asmatu beharko dute
haurrek liburu interaktibo honetan.

Britta Teckentrup

Argitaletxea: Ttarttalo.

‘Bidean’ 
Iratik gauza piloa daki. Ikara hitza ez
da gauza horietako bat. Iratik gauza
piloa dakien jendea du inguruan.
Haiek badakite ikara zer den. Iratik
ere gauza bat gehiago jakinen du
gaur.

Garazi Arrula 

Argitaletxea: Cenit edizioak. 

‘Marimotots
euskara ikasten’ 
Behinola liluratu egin zuten euska-
raren hotsek; nola ikasi zuen konta-
tuko digu Marimototsek.

Miren Amuriza

Argitaletxea: Elkar. 

AZOKA

Erantzunak: 2.-8X3+6=30, 6x4-

5=19 eta 10-2:4=2 dira egin beharreko

eragiketak. 3.- A-F, B-G, C-H eta D-E. 



Hodei bat
opari

JO
SE
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MATERIALAK

d Plastikozko 

botila handi bat.

d Pospoloak

d Ura

Esperimentua: Ana Galarraga

G
aurkoan, opari berezi bat egite-
ko esperimentua gauzatuko
dugu. Hodei bat sartuko dugu
botila baten barruan. Heldu

baten laguntzaz egingo dugu, pospoloak
erabiliko baitugu, baina erraz-erraza da.
Beraz, animatu zuek ere egitera, gero nahi
duzuenari erakutsi eta oparitzeko. . 

Esperimentua 
bUra berotu.
bBotila ireki, eta barruan ur bero pixka bat
jarri.
bPospoloa piztu, eta azkar itzali.
bBospoloa botilaren ahora hurbildu, kea
botilaren barrura sar dadin!

bPospoloa atera, eta botila itxi.
bBotila estutu, eta ea zer gertatzen den!

Botila estutzean, hodei bat sortuko da
barruan, eta botila askatzean, berriz, de-
sagertu egingo da.

m a n t a n g o r r i
berria
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