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Emadazu ur,
emadazu tea, 

eman erantzuna
egunez betea. Zer ote?

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

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

Naroa Legarreta June Alvarez

Eihar Kolomo Trojaola

Zorionak, Adele! Bihar 5 urte handi beteko

dituzu, musu erraldoiak eta oso ondo pasa zure

urtebetetze egunean, politta!!!

Zorionak, Ian! 6 urte zoragarri zure ondoan! A ze

zortea gurea! Maite zaitugu!

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.Kaixo, MANTANGORRIren zaleok! Zer moduz zaudete? Ari al zarete

margoak astintzen? Guk oraindik baditugu zuen marrazkiak

gordeta, baina animatu, zuen lanak MANTANGORRIra bidaltzera!
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Kilometroak jaia Gipuzkoa-
ko Ikastolen aldeko festa
da. Urtero, Gipuzkoako
ikastola batek edo batzuek
antolatzen dute, ikastola-
ren beharrak asetzeko di-
rua biltzeko asmoz. Horre-
tarako, euskararen aldeko
ekintzak antolatzen dituz-
te. 1977. urtean egin zuten
lehenengoz; Beasainek eta
Lazkaok antolatu zuten,
eta bi herriak lotuz egin zu-
ten ibilbidea. Aurten, be-
rriz, Ibarrako Uzturpe ikas-
tolak antolatu du jaia, eta
bihar egingo dute Kilome-
troak «eguna», urte osoan
ekintzak antolatzen aritu
ondoren.

EREDU
ALDAKETA

Hainbat urtez jai ereduari
buruzko gogoeta bat egin
ostean, aurtengo Kilome-
troak jaiarekin gauzatu da
ikastolen jaien eredu berria.
Izan ere, lehen, egun baka-
rrera mugatzen zen festa,
baina, gaur egun, urte oso-
an hainbat ekintza antola-
tzen dituzte. Aitor Bengoa
Uzturpe ikastolako zuzen-
dariak eman ditu xehetasu-
nak: «Eredu berria moldako-
rra da. Batez ere, tailer mo-
duko ekintzak antolatu nahi
izan ditugu, jendea, ikusle
huts izan ordez, parte har-
tzera animatzeko». 

2.

ZER DA
KILOMETROAK? 

1.

Kilometroak festa,

eraberrituta



berria
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MUNDUARI ADI   KILOMETROAK 2022

3.  ZERTARAKO

ERABILIKO 

DUTE DIRUA? 

Ikastolako patioa eraberritzeko erabili-
ko dute Kilometroak jaiari esker bildu-
tako dirua. Obra bat egiten ari ziren
ikastolan, baina istripu bat gertatu zen,
eta lanak bertan behera utzi zituzten,
epaitegietara iritsi zelako arazoa. Urte
eta erdiz ikasleak barrakoietan izan
zituztela azaldu du Bengoak: «Azken
urteak nahiko nahasiak izan dira, eraikin
erdia itxita geneukalako, eta, epaia gure
aldekoa izan arren, zenbait lan bukatu
gabe geratu zirelako istripuaren ondo-
rioz». Eraikinean amaitu gabeko zatiak
bukatuko dituzte, hortaz, bildutako
diruarekin: laborategia, besteak beste. 

Ibarra herriaren izenarekin hitz joko
bat eginez aukeratu dute aurtengo

leloa: Irribarra. Baina beste mezu bat ere
zabaldu nahi dute: «Kontuan izan behar da lelo

hau aukeratu genuela pandemia garaian,
irribarreak estalita genituenean, musukoa

soinean genuela. Orain dela gutxi arte,
irribarreak tapatuta eduki ditugu»,

adierazi du Bengoak. Horregatik,
irribarre egiteko deia zabaldu

nahi dute.

BA AL DAKIZU?

Usue Sukia Zurutuza zuzendari ohia eta Aitor Bengoa egungo zuzendaria.

Irailean hartu du Bengoak postua; beraz, Sukia ere aritu da Kilometroak

antolatzen urte osoan. GOTZON ARANBURU / FOKU

EGITARAUA
Egitaraua aurkezteko modua aldatu dute

aurten: gune fisikoetan antolatu ordez, gaia-

ren arabera antolatu dute eguneko plangin-

tza. Lau esparrutan banatu dute, eta gune

bakoitzeko ekitaldiak hainbat ordu eta leku-

tan izango dira. «Gune jakin batean gelditu

ordez, jendea batera eta bestera ibiltzea da

helburua», Bengoak azaldu duenez.

Euskal Musika Ibilbidea

BADOK GUNEA

d10:45: PLAZAN. Munduko irribarreak

dantza ikuskizuna

d12:00: GUNE GUZTIETAN. Txoria txori 

d12:15: PLAZAN. Batumore

500
Zenbat ikasle dituen
Ibarrako Uzturpe

ikastolak.

MANTANGORRI

izena eramango du
bihar jolas eta

jokoekin lotutako
Kilometroaken

atalak

-
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MILIMETROAK. Bi aldiz egin
dute Milimetroak azken urtean
Uzturpe ikastolako ikasleek. Lehe-
nengoan, Tolosaldeko beste ikas-
toletako ikasleekin topaketak an-
tolatu zituzten; bigarrenean, be-
rriz, Euskal Herriko ikastolen
festak antolatu dituzten bost
ikastetxeak elkartu zituzten, Iba-
rran. Besteak beste, harremanak
sustatzeko eta euskalkiak ezagu-
tzeko aukera izan dute.

‘IRRIBARTEA’. Euskal Eskulto-
reen Elkartearekin elkarlanean,
arte erakusketa bat jarri zuten.
Lehenengo, Ibarrako kultur etxe-
an, eta, gero, Tolosan ere bai, To-
pic museoan. Bihar, berriz, Azkuen
jarriko dute erakusketa ikusgai.
Aldi berean, arte tailer batzuk an-
tolatu dituzte, ikastetxean eskul-
turekin egindako unitate didakti-
koak erabiliz, joandako jendeare-
kin hainbat lanketa egiteko. 

INFINITU IRRIBARRA. Jendea irribarretsu agertzen den argazkiak
bildu ditu Infinitu Irribarra egitasmoak, eta mapa batean kokatu dituzte,
Kilometroak webgunean. Euskal Herritik mundura zabaltzea zuen xede,
eta lortu du: 2.400 argazkitik gora lortu dituzte, gehienak Euskal Herriko-
ak, baina baita Txinatik, Argentinatik edo Frantziatik bidalitakoak ere.

4. ORAIN ARTEKO EKINTZAK

d13:00: EMETERIO ARRESEN. Xskara

d13:30: IKASTOLAN. Diablues + Bluezi-

fer

d14:00: PLAZAN. Xiberoots

d15:00: IRRIBARRA TABERNAN. DJ

Bull

d15:30: PLAZAN ETA AZKUEN. Disto-

pia elektrotxaranga

d16:00: IKASTOLAN. Gabezin errome-

ria

d16:30: AZKUEN. Andoni Ollokiegi

d17:00: PLAZAN. Nikotina

d17:00: IKASTOLAN. Go!Azen

d18:00: EMETERIO ARRESEN. Dupla

Gastronomia

dEMETERIO ARRESEN. Arrain parrilla

dIKASTOLAN. Irribarra entsalada

dIKASTOLAN. Eusko label

dPLAZAN ETA EMETERIO ARRESEN.

Ogitartekoak

dIRRIBARRA TABERNAN. Saltxitxak eta

hegaluze miniburgerrak

dPLAZAN. Pipar dastaketa

dKIROLDEGIAN. Herri bazkaria

dEMETERIO ARRESEN. Pipar ibilbidea

dXEPLA ELKARTEAN. Kantu bazkaria

dAZKUEN. Taloak

Jolas eta jokoak
MANTANGORRI GUNEA

dIKASTOLAN. Elikadura tailerra

dIKASTOLAN. Elikagaien taupadak

Erronka

dIKASTOLAN ETA IGLUAN. Ameli eta xi-

rrikituen jostunek ipuin kontalari musikatua

dKIROLDEGIAN. Txirrindularitza pista

d10:00-17:00: IKASTOLAN. Haurren

baso magikoa

dKIROLDEGIAN. Eskalada eta txirringa

trial carve patinetea

d12:00: IKASTOLAN. Irene Caminos

trial erakusketa

Sormena

d11:00: EMETERIO ARRESEN. Zirkuola

mikra emanaldia eta zirku materiala

d11:00: IKASTOLAN. Hitzaldia, Jakoba

Errekondo eta Javi «Ama»

d11:00: PLAZA TXONTXON. Hitzaldia,

Gorka Egia

d11:00: PLAZAN. Nerea Mendizabalen hi-

tzaldiak

d11:00: AZKUEN. Harituz bertso saio

parte-hartzailea

d13:00: AZKUEN. Numen dantza tailerra

d14:30: EMETERIO ARRESEN. Numen

dantza tailerra

d14:30: AZKUEN. Txikiren umorezko ba-

karrizketa: 40 urte eta aldapan behera

d11:00-14:00: IRRIBARRA TABER-

NAN. Bizienea: Ahotsak plazara

d16:00: EMETERIO ARRESEN. Alurr

dantza taldearen Itsas lapurrak emanaldia

dEMETERIO ARRESEN. Infinitu Irribarra

dAZKUEN. Artisau azoka

dAZKUEN. Irribartea, erakusketa eta sor-

men tailerra

SINADURA / AGENTZIA

Irribarra izeneko bideoklipa entzungai dago:
www.youtube.com/watch?v=0odsqZw22PU

Errenteriako 
Orereta ikastolak
hartuko du Kilometroak
antolatzeko lekukoa.

Ikastolaren 
60. urteurrenarekin 
batera ospatuko 

dute jaia.

BA AL DAKIZU?

Ikasleak dantzan, Milimetroak egin

zituzten egunetako batean. KILOMETROAK
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DENBORA-PASAK 2.
Bikiak. Julenek argazkiak atera
dizkio Ametsi, irribarra leloarekin.
Baina haietako bi bakarrik dira
berdin- berdinak. Asmatuko
al duzu zein diren?

1. 
Osatu eta apaindu. Mikel Kilometroak jaiarekin
lotutako irudi bat marrazten hasi da; ez du bukatu, ordea.
Marraztu falta den erdia, eta margotu. 

A B

C D

E F

G H
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Erantzuna: 2.-A eta C berdinak dira.

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

ibarra

kilometroak

euskara

jaia

ikastola

festa

musika

urria

Hizki salda. Lierni
sorginak  zortzi hitz sartu
ditu lapikoan, eta hizki

guztiak nahasi ditu. Aurkitu itzazu!
3. 

‘Lur eta Amets. Ikastola
armairu barruan’ 
Amona Anderek Donostiara itzultzea erabaki
du Lur eta Ametsekin, Francoren diktadura-
ren ondorioz, urteak Saran igaro ondoren.
Ihes egin aurretiko bizimodua berreskuratu
nahi du. Andereñoa zen Donostian, haurrei
eskola ematen zien. Donostiara itzultzean,

zenbait trikimailu asmatu beharko dute ikastola martxan jartzeko.

Uxue Alberdi eta Patxi Pelaez 

Argitaletxea: Elkar.

‘Hau neure zuhaitza da’ 
Maite dut zuhaitz hau. NEURE zuhaitza da, dio
katagorri xarmantak. Maite dut NEURE pina-
buruak jatea, NEURE zuhaitzaren gerizpean.
NEURE zuhaitza da, eta NEURE pinaburuak.
Mundu guztiak jakin behar du hauek NEURE pi-
naburuak direla, eta hau, NEURE zuhaitza. Zer
eginen dut besteengandik babesteko?

Olivier Tallec

Argitaletxea: Txalaparta.

‘Peru sagutxoa’ 
Peru sagutxoa betidanik bizi da bere kasa, eta
halaxe bizitzea gustatzen zaio. Baina usteka-
beko gonbidatu bat afaritara etorri ondoren,
betiko errutinara itzuliko al da? Ala konturatu-
ko da, agian, atsegina izan daitekeela noiz-
behinka afaria partekatzeko lagun bat izatea?

Joe Todd-Stanton

Argitaletxea: Ttarttalo. 

‘Ikasi irakurtzen
oiloarekin eta
saguarekin’ 
Sagua, ustekabean, oiloaren oilategian sartu
da, eta lagun onak egin dira berehala. Elka-
rrekin, sekulako gauzak asmatuko dituzte
asperdura uxatzeko: hegan egiten saiatuko
dira, saguaren urtebetetzea ospatuko dute,

eta animalia bitxi bat ezagutuko dute. Dena den, oiloak nahiago luke
oilategitik kanpo zer dagoen ikusi? Hori dela eta, ihes egiteko plan bat
prestatuko dute. 

David Vlietstra

Argitaletxea: Ttarttalo. 

AZOKA
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ZILARTXO 

L
ola elefantea triste bizi
zen oso handia zelako
eta inork ez zuelako
berarekin jolastu nahi.

- Ezin duzu gurekin jolastu
ezkutaketan. Handiegia zara! -
esaten zion untxiak.

- Lasterketak egiten
ditugunean zapaldu egiten
gaituzu. Handiegia zara! -esaten
zion inurriak.

- Golfean ari garenean, pilota
urrunegi botatzen duzu eta
galdu egiten da. Handiegia zara!
-aurpegiratzen zion azeriak.

Horregatik, Lola elefanteak
egun osoa bakarrik pasatzen
zuen. Bere lagun guztiek
jolasten zuten bitartean, bera

bakarrik eta goibel egoten
zen. Haiei begira. Eta triste
egoten zenez jan egiten
zuen. Jan eta jan eta jan.
Neguan eta udaberrian
horrenbeste jan zuenez
udara iritsi zenerako
ikaragarri handia zegoen.
Erraldoia! 

Lola basoko zuhaitzik
luzeena bezain altua egin
zen. Eta orduan txoria
kexaka hasi zitzaion.

- Aizu, Lola! Kontuz ibili!
Egunen batean habia botako
duzu eta nire kumeak lurrera
erori eta zauritu egingo dira!

Gorputza bezain handia zen
Lolaren bihotza. Baina bazirudien

Testua: Jasone Osoro Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Lola elefantea

Bi aste barru jarraituko du... 

bere lagunek ez zutela maite eta,
poliki poliki, bere samina haserre
bihurtzen hasi zen.


