
ASTEKO ASMAKIZUNA
berria

kilo zorion,
MANTANGORRI!

GAZTETXOEN ASTEKARIA  1.000. ZENBAKIA  LARUNBATA, 2022KO MAIATZAREN 28A

Zorriak bat,
eta zuhaitzak hainbat.

Nork daki zer den?

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

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).
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Zorionak, Leire: jada 7 urte, ze
azkar handitzen ari zaren, ene!!!
Jarraitu beti bezain alai. Asko
maite zaitugu!!! Etxekoak.

Zorionak, Sara, 8 urte
bete dituzu! Muxu pila
Paula, Beñat, amatxo eta

aitatxoren partetik.

5 badira jada... 5 URTE betetzen
dituzu, Oier! ZORIONAK eta
muxu handi bat maite

zaitugun guztion partez!

Zorionak, Amaiur, bitxilore! 
6 urte bete zenituen maiatzaren
24an. Bazoaz aurrera bidea egiten,
eta etxeko guztiak zurekin batera. 

Kaixo, MANTANGORRI! Atzo, gure gelako Beñatek
8 urte bete zituen, eta gaur ospatu dugu. Amonak
egindako bizkotxoak jan ditugu, eta guk, berriz,
marrazki polit batzuekin egindako bildumatxo bat
oparitu diogu. ZORIONAK, BEÑAT.

Kaixo, MANTANGORRItxoak!
Oiartzungo Elizalde
Herri Ikastetxekook
euskararen astea ospatu berri
dugu gure eskolan. Euskaraz
jolastu eta euskaraz irri egiten
jarraitzeko prestatu ditugu
ekintza franko. Porrotxek eta
Marimototsek oparitutako
txori-habia jaso dugu eskolako
umeok. Entzungo ditugu
euskararen txorrotxioak...

Joan den
maiatzaren 20an,
Balea Gelako
Xofik urteak
bete zituen. Bere
urtebetetzea
zela eta, arras
kontent etorri
zen Xofi
ikastolarat, eta
gosari goxo-
goxoa ere ekarri
zigun. Aunitz
urtez, Xofi, eta 
8 muxu handi
gure partetik!!!

ZORiON AGURRAK
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Egoitza: Martin Ugalde kultur parkea. Gudarien etorbidea, z/g. 20140 Andoain ISSN: 1699-728x

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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ERREPORTAJEA Mantangorriren 1.000. zenbakia

H
eldu da eguna: 19
urteren ondoren,
1.000. alea argitara-
tu du MANTANGORRI-k.
Zenbaki borobila
eta egindako bidea

ospatzeko, Txillida Lekun festa be-
rezia egingo dute gaur, 10:00eta-
tik 14:30era. 

Euskal kulturgileekin batera, egi-
tarau berezia prestatu du BERRIAk,
goiza pasatzeko. Hasteko,
09:30ean, ekintzetarako izen
ematea egingo dute Txillida Leku-
ko sarreran, Irrien Lagunak-eko Ti-
ritatxo eta Martinberrek lagundu-
ta. 10:15etik aurrera hasiko dira
ekintzak. Haurrak, adinaren arabe-

ra, jarduera batera edo bestera bi-
deratuko dituzte antolatzaileek,
eta hiru gunetan banatu.

Pilar aretoa izango da guneeta-
ko bat; 10:15ean izango da han
lehen ekintza. Juan Kruz Igerabide
idazleak ipuin kontaketako saioa
egingo du, euskal tradizioko ipuin
batzuk eta jolas-poema batzuk
tartekatuz. Hain zuzen, idazlea bi
astez behin ari da Zilartxo ipuina
MANTANGORRIren orrietan argitara-
tzen, eta «gogotsu» dago, Txillida
Lekun «edozein ekintza xumek
arnasa berezia» hartzen duela
uste duelako. Ziur dago festa
«ederra» izango dela: «Nire saiora
haurrak beren gogoz etortzen

badira, inork behartu gabe, seguru
ondo pasatuko dugula».

Haurrentzat ipuin kontaketak
«oso-oso aberasgarriak» direla
pentsatzen du Igerabidek, «bai
kulturaren aldetik, bai psikologia
garapenaren aldetik». Are gehiago,
uste du ipuinak kontatzeko ohitu-
ra zabaldu beharko litzatekeela:
«Ipuin kontalari bikainei entzuteaz
gainera, gehiago hedatu beharko
genuke kontatzeko ohitura, oso-
oso gozagarria eta mesedegarria
delako. Horretan saiatzen ari naiz».
Igerabideren ondoren, 11:00etan,
leku berean, Ameli eta xirrikituen
jostunek ipuin kontaketa musika-
tua egingo dute. 

Ordu berean, baserrian, Yogu-
rinha Borovak Meri, Mari eta Lari
antzezlan musikatua egingo du:
saioak sexu identitateari buruzko
hausnarketa du oinarri. 13:00etan,
berriz, Asier Kidam magoak ikuski-
zuna egingo du.

Haurrak, artista

Marrazten ere arituko dira haurrak
MANTANGORRIren festan. 12:00etan,
bi ilustrazio lantegi egingo dituzte,
Ainara Azpiazu Axpi eta Aitziber
Alonso ilustratzaileek gidatuta.
«Testua eta irudiak sortzeko
lagungarriak diren trikimailuak era-
kutsiko dizkiet haurrei», azaldu du
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1.000. zenbakira iritsi da MANTANGORRI, BERRIAren haur eta gaztetxoentzako gehigarria.
2003ko ekainaren 28an argitaratu zen lehen zenbakia, eta, gaur arte, jende askok egin du
lan hartan, egunkari koloretsua larunbatero kioskoetara eta etxeetara iristeko: kazetariak,
ilustratzaileak, idazleak, diseinatzaileak... Elkarrekin ospatuko dute gaur, Txillida Lekun.

‘Mantangorritzeko’

prest?
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Pilar aretoa

Baserria

Piknik
gunea

Sarrera

Aparkalekua

Baserriko
aterpea

Zelaia

Azpiazuk. Izan ere, liburuxka bat
sortuko dute tailerrean parte har-
tzen dutenek: lehenik, lauzpabost
esaldiko testu bat sortuko dute,
eta, gero, irudiak jarriko dizkiote,
testutik harago joaten saiatzeko. 

Ilustratzaileak uste du sarritan
haurrak «trabatuta» geratzen dire-
la marrazteko gogoa izan arren;
horregatik, beren kasa sormena
garatzeko tresnak eman nahi diz-
kie: «Dena bezala, marrazketa ere
ikasi egiten da, eta lagungarrien

Eduardo Txillida
nor zen eta zer
lan egin zituen

ikasteko, eta
baita museoaren

zirrikituak bertatik
bertara ezagutzeko ere.

Dena prest dago, beraz, ospa-
kizunerako. Baina lasai! Joan
ezin direnen lasaitasunerako, fes-
taren ondoren ere, astero-astero
jarraituko du MANTANGORRIk etxeak
eta kioskoak bisitatzen.

Pilar aretoa

Ilustrazio lantegia 2

13:15 - 14:15

Ainara Azpiazu ‘Axpi’
eta Aitziber Alonso

Ilustrazio lantegia 1

12:00 - 13:00

Ainara Azpiazu ‘Axpi’
eta Aitziber Alonso

Ipuin kontalari musikatua

11:00 - 11:50

Ameli eta Xirrikituen
Jostunek

10:15-10:45

Ipuin kontalaria
Juan Kruz Igerabide

Zelaia

Bisita gidatua

13:15 - 13:45

Bisita gidatua

12:00 - 12:30

Bisita gidatua

10:30 - 11:00 Baserria

Magoa

13:00 - 14:00

Asier Kidam

11:00 - 11:50

‘Meri, Mari eta Lari’ 
Antzezlan musikatua

9:30ean

Harrera
eta hainbat ekintzatarako

izen ematea IRRIEN
LAGUNAK-eko Tiritatxo
eta Martinberrekin

batera.

bidez irudi-
menean sor-
tutakoa
paperera eka-
rri daiteke;
horrek barrenak
asko ase ditzake».
Marrazketa gustuko duten haurrak
joatea espero du: «Hortik aurrera-
koa bakarrik etorriko da!».

Azkenik, museoko zelaian, hiru
bisita gidatu antolatu dituzte.
Hala, haurrek aukera izango dute

14:30ean

Amaiera
IRRIEN LAGUNAK-eko

Tiritatxo eta
Martinberrekin,

baserriaren 
kanpoaldean.

Photocall
gunea

goiz osoan
Baserriko 
aterpea
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DENBORA-PASAK

1. 
Apaindu
marrazkia.
Ane MANTANGORRIren 1000. zenbakiko festa
antolatzen ari da. Kartelerako marrazkia
egin du, baina ez du margotzeko astirik
izan. Koloretako irudia
eredutzat hartuta, margotu zuri-beltzekoa. 

A

C

E

D

F

B

2. 
Itzalak. Oihanek
astero-astero irakurtzen
zuen MANTANGORRI txikitan.
Gurasoek argazkiak
ateratzen zizkioten irakurtzen zuen
bitartean, eta haietako bi bakarrik
dira berdin- berdinak. Asmatuko
al duzu zein diren?
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Erantzuna: 2.-C.

B T E L E T R A M A
Z G L O N X M A S G
Z U R T P I S N Z S
M N O S L L G T I E
A S F M E L B E U N
N I E A G I E L I T
T T S I U D R E G I
A S T E K A R I B P
N L A T F Z I R E E
G I A Z X T A A T N
O S P A K I Z U N M
R R D A I N S A R I
R A G I C M E I D L
I G O R R O T O X A
N U B C X A L O U I

mantangorri

ospakizun

mila

maiatza

astekari

berria

txillida

festa

Hizki salda.
Maider sorginak zortzi
hitz sartu ditu lapikoan,

eta hizki guztiak nahasi ditu.
Aurki itzazu! 

3. 

‘Hankalata pirata’ 
Hona hemen pirata ausarta; 
bere izena: Hankalata.
Lotsa bazter lagata,
begian jantzi zuen txaplata.
Ezpata zorrotz bat ere badarama aldean...

Oli eta Ramon Trigo 
Argitaletxea: Pamiela / Kalandraka.

‘Maskota handiena
Mirenena’ 
Ez da toki aproposa eskola maskotentzat. Baina
Mirenen maskota daukate apartekotzat! Erri-
madun testuak ditu liburuak, eta irakurle hasi-
berrientzako Maskota Eskola bildumako lehen
zenbakia da.

Sally Rippin eta Chris Kennett
Argitaletxea: Mezulari.

‘Hanka moko eta buztan’ 
Kimu ipuin bilduma irakurtzen ikasten ari diren
irakurleei zuzendutako bilduma da. Hanka,
moko eta buztan album ilustratuaren kasuan,
Xabier Olasok eta Sandra Garayoak hitzak eta
irudiak elkartu dituzte aho korapilo, kanta, igar-
kizun eta ipuin laburrak eskaintzeko. Asmazan,
asmazak… Zer ote dago liburu honen baitan?
Animalia bitxi ugari, hanka, moko eta buztan...

Xabier Olaso eta Sandra Garayoa
Argitaletxea: Ikaselkar. 

‘Xirimiri’ 
«Haizea egiten du... Txori-ama bere zuhaitzera
itzuli da arratsaldean. Bertan bizi da lasai bere
lau txorikumeekin. Zuhaitzaren goiko adarrean
bizi da Ruth, «U» hutsez egiten du kantu...» Zori-
gaitz sinple batetik sortzen da elkarrengandik
ikasteko eta elkar aberasteko aukera euriak
bustitzen duen hegazti familia baten etxean.

Umeek batak besteagandik ikasiko dute, ama jakintsu bat izango du-
te, gainera, laguntzeko. 

Fernando Perez Hernando
Argitaletxea: Pamiela / Kalandraka. 

AZOKA
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ZILARTXO 

B
egira zer distira egiten
duen gure Zilartxok 
–esan zuen gorila
amak–. Ilargiak baino

gehiago. Ia eguzkiak adina. Ai,
Zilartxo, gure Zilartxo! Gorila
guztien artean txikiena izango
da, baina Zilartxoren bizkarrak
inorenak baino distira handiagoa
eta ederragoa egiten du.
Zilartxok, amaren titian tripa

beterik, jauzi egin zuen amaren
altzotik lurrera.
–Kontuz! –esan zion aitak–.

Oraindik txiki-txikia zara. Min
hartuko duzu.
Baina Zilartxo txikia baina bixi-

bixia zen. Hain karga gutxi
zeukan, non, lurrera jauzi egin

zuenean, pilota batek
bezala egin baitzuen botea,
eta gustatu egin zitzaion
gorilakumeari, izugarri
gustatu ere! Boteka jarraitu
zuen, gero eta bote
handiagoak eginez,
Mattinsalto bat balitz
bezala.
–Nora zoaz? Zatoz hona,

oraindik txikia zara! –deitu
zion amak.
–Obeditu amari! –egin

zion oihu aitak.
Baina Zilartxok, jaioberria

zenez, oraindik ez zekien
obeditzen. Beraz, jauzika jarraitu
zuen.
Gorilak zeuden kaiolako hesia

Testua: Juan Kruz Igerabide Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Zilartxo saltoka

Bi aste barru jarraituko du... 

oso altua zen, baina Zilartxo
erraz igaro zen haren gainetik,
eta kanpora irten zen.
–Zatoz hona! Oso arriskutsua

da! –egin zioten oihu gurasoek.


