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Alfabetoan naiz hizkia, irudimenez, berriz, aska; 
bokaletan beti azkena, egizu buruan hazka! Zer ote?
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Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).

Ukrainatik 
Euskal Herrira
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Ixone Zuazolazigorraga.
Gure etxeko artistak 4 urte beteko ditu

martxoaren 8an. Zorionak etxeko

denon partez! Segi sorgin-sorgin.

Joan den astean,

Esmalteriako
Ostiralak saioa egin zuten

Orereta ikastolan, Egunkariatik

Berriara, 20 urte egitasmoaren

barruan. Haurrek MANTANGORRI

ezagutzeko aukera izan zuten,

tailer baten bidez. Bertan, margo,

kolore eta pinporta artean ibili

ziren, gaztetxoen gehigarriaren

istorioa ezagutzeaz gain,

eskulanetan beren abileziak

erakusten. Eskerrik asko,

Orereta ikastola!

Amets, zu zara gure etxeko musikari

trebe eta maitagarria. Mila kilo zorion hiru

urte bete dituzulako.
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ZORiON AGURRAK

Zorionak, Nora, bost urte bete dituzulako. Muxu pila bat

aitona eta etxeko guztien partez!

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? Aspaldian

ez dugu zuen artelanak erakusteko tarterik hartu; beraz,

hona hemen Ataungo (Gipuzkoa) eskolako ikasleek
bidalitako marrazkiak. Artista hutsak zarete. Eskerrik asko!
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ZU ERE ARTiSTA
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ERREPORTAJEA Ukrainako gerrak urtebete

Ukrainako gerra hasi zenean etorri ziren Iryna eta
Veronica Kolodiazhna eta Stas Moskalitcuk anai-
arrebak Fatima Elizondoren etxera. Hasierako
urduritasunak alde batera utzita, «gustura» daude
gaur egun. Gerra amaitzean itzuliko dira Ukrainara. 

rren ostean, bi ahizpak joan ziren Iru-
nera, Eguberriak pasatzera. Stas anaia,
berriz, gerra hasi arte ez zen Euskal He-
rrian izana, eta bideo deiez soilik eza-
gutzen zituen senar-emazteak.

Dena ondo joan bada ere, lehen al-
dia «zaila» izan zela azaldu du Elizon-
dok: «Iryna etorri zen lehen aldian, txi-
kia zen oraindik: 7 urte zituen. Solas-

tatzeko, berak ez zekien deus euska-
raz, eta geuk ere ez ukraineraz. Hasie-
ran zaila zen». Chernobil elkartekoek
hiztegi txiki bat eman zieten, ordea,
oinarrizko hitzak ikasteko: komuna,
sukaldea, hondartza, igerilekua... Hain
zuzen, argazki bat atera du anaiak,
egongelako mahaiaren azpitik: «Begi-
ra, gu, igerilekuan!», esan du. Barrez

F
atima Elizondoren Irun-
go (Gipuzkoa) etxean
daude Veronica Kolo-
diazhna, Iryna Kolo-
diazhna eta Stas Moska-
litcuk neba-arrebak, jos-

talari, ikastolatik bueltan. 11, 9 eta 15
urte dituzte, hurrenez hurren. Hura
izan da haien etxea azken urtean,
Ukrainako gerra hasi zenetik.
Euskara entzuten da haien aho-
tik, euskaraz hitz egiten ari bai-
tira, Elizondorekin ez ezik,
haien artean ere.

Iazko otsailean hasi zen ge-
rra, baina lehenagotik ezagu-
tzen zuten elkar. Izan ere,
Chernobil elkartearen laguntzaz
hasi ziren Elizondo eta haren senar
Patxi Etxeberria haurrak harreran
hartzen. «Nire betiko ametsa zen,
egia erranez. Nahi nuen haur bat har-
tu, laguntza emateko berari eta bere
familiari. Hartara, banekien nori ari
nintzen laguntzen. Nire bikotekideari
esan nion, eta bera ere konforme ze-
goen», kontatu du. 

Iryna hartu zuten etxean lehenengo,
uda batean, eta baita hurrengo neguan
ere. Pandemiarekin, ordea, elkar ikusi
gabe egon ziren bi urtez, eta, eten ho-

Irunen
aterpetuta

Askok esaten digute:
‘zer lan hartu duzuen...’
Baina, egia erranda,
haiek ere asko 
ematen digute guri»

Fatima Elizondo
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zirenetik. Elizondok ondo gogoan
dauka nola kontatu zien Irynak gerra
hasi zela: «Goiz batean, Irynak deitu
zidan, esanez: ‘Fatima, Errusia eta gu
hasi gara elkarri joka’. Hagitz gogorra
izan zen. Gainera, bera ezagututa,
banekien oso urduri egongo zela...». 

Ukrainako Dytiatky herrikoak dira
anai-arrebak, eta Chernobil elkarte-
koen bidez egin zuten bertatik Eus-
kal Herrirako bidaia. Hasieran urdu-
riago zeudela dio Elizondok; orain,
baina, lasaiago sumatzen ditu:
«Lehergailu eta hegazkinen hotsak
entzunda etorri ziren. Hortaz,
hemen, beldurtu egiten ziren hain-
bat hotsekin: jaietako txupinazoekin,
hegazkinen soinuekin, polizia edo
suhiltzaileen sirenekin....».

Ikastetxean nola moldatuko ziren
zen Elizondoren kezka nagusia: «Nire-
tzat, problemarik handiena hori zen.
Eskolan nola hasiko ziren, hemen
dena desberdina izango zela... Baina
gustura eta kontent joaten dira».
Irungo Txingudi ikastolara joaten dira,
eta nola sentitu diren azaldu du Iry-
nak: «Pixka bat urduri hasi ginen; ez
genekien lagunekin nola izango zen.
Baina ezagutu ditugu, eta asko lagun-
tzen digute». 

Beste bi senideek ere aise ikasi
dute euskaraz: «Nik, etorri nintzen
lehen aldian, ez nekien ondo euska-
raz, pixka bat bakarrik. Orduan, zer-
bait esaten zidatenean, Irynak lagun-
tzen zidan», esan du Veronikak.
«Harrigarria da zer-nolako martxan
ikasten duten euskaraz», Elizondoren
hitzetan. Ikastetxean, berriz, euskara
laguntzaile bat daukate, eta lehen
orduan euskara ikasten dute.

Gustura daude Euskal Herrian,
baina Ukrainako senideen falta suma-
tzen dute: ama, aita eta 4 urteko
ahizpa bat dituzte bertan. «Familia-
ren falta nabaritzen dugu. Gure ahiz-
pa txiki-txikia lurrikara bat bezalakoa
da, Veronica bezala; berdin-berdina
da», esan du ahizpa zaharrenak, gaz-
teenari begiratuta. «Gerra bukatzen
denean itzuliko gara. Eta, beste bate-
an, Fatima etorriko da», esan du
Veronicak. «Asko maite dugu Fatima,
eta Patxi ere bai», berretsi du Irynak.

ERRUSIA

BIELORRUSIA

UKRAINA

POLONIA

ESLOVAKIA

HUNGARIA

Itsaso Beltza

Kiev

MOLDAVIAERRUMANIA

Dytiatky

erantzun du Elizondok: «Ni Arantza-
koa naiz [Nafarroa], eta, bertan, badu-
gu igerileku bat. Hitz hori segituan ika-
si zuten, bai!».

Gerraren hasiera

Apirilaren 24an beteko da urte bat
anai-arrebak Euskal Herrira etorri

Stas Moskalitcuk, eta

Veronica eta Iryna

Kolodiazhna, Irungo parke

batean. GORKA RUBIO / FOKU
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DENBORA-PASAK 2.
Zer dago sobran?
Eskolan egindako marrazkiak
sailkatu behar dituzte aste
honetan. Marrazki
hauetako bat sobran
dago. Zein?

Margotu eta asmatu. Irakasleak
ikasleei eskatu die Ukrainarekin lotutako zerbait
marrazteko. Margotu lauki bakoitza
dagokion kolorearekin, Markelek
zer marraztu duen jakiteko.

Gris iluna

Gris argia

Horia

Urdina

Orlegia1

2

3

4

5

1. 



m a n t a n g o r r i 7berria LARUNBATA, 2023KO MARTXOAREN 4A

Erantzunak: 1.- Ukrainako bandera.
2.- Ezpainak. 3.-B-C-A-D eta E. 

A

B

C

D

E
3. 
Dominoa. Domino partida
interesgarria jokatu du Mirenek
lagunartean. Zein
ordenatan jarri
dituzte piezak? 

8+2

3+1

4-1

12:2

5+3 2+2

9:3

7+4 4+4

3+7

5+6

3x2

5+5 3+5

‘Amaiur’ 
Zer diren gure herriko kontuak,
kontatzen segitzeko izan be-
har dutela kontatuak. Eta zuk,
kontatuko al dituzu?

Amaia Elizagoien eta Begoña Durruti 
Argitaletxea:Amaiur Gaztelu Elkartea.

‘Muga guztien
gainetik’ 
Malin, Bamakoko Kuluba auzo-
an, bada mugimendua. Familiek
hara igorririk, Desire, Lazina, Jalil
eta Nura gazteak Europara abia-
tuko dira, beren eta herritarren
bizimoldearen hobetzeko xede-
arekin. Haien adiskidetasunak
azkar izan beharko du bidaiako

lanjeren eta hersturen gainditzeko. Muga guzien gaine-
tik, amesten duten bizia aurkituko ote dute Europan?

Xalbat Itzaina eta Paxkal Bourgoin
Argitaletxea: Ikas.

‘Gerrak ez du
izenik’ 
1937ko martxoa da Durangon.
Mirentxu isilik dabil aspaldian. 
Ez du hitz bakar bat ere egin,
amama hil eta egun berean aita
frontera joan zitzaionetik.

Leire Bilbao eta Maite Mutuberria
Argitaletxea: Pamiela eta Kalandraka. 

‘Katta. Ihesi’ 
Kattak arazo bat izan du eta ba-
sotik alde egin du. Hirira doan bi-
dean, hainbat jende topatu du,
ez oso atsegina. Zer gertatuko
zaio azkenean?

Miren Agur Meabe
Argitaletxea: Elkar. 

AZOKA
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LOA GALDU 

I
purbeltzek arrazoi du
noski. Norbaitek loa
ebatsi dit. Hori da
gertatu. Norbait gelara

sartu eta loa, lo goxoa lapurtu
egin dit. 

Leihotik sartuko zen
gaizkilea. Sukaldeko leihotik
sartuko zen, tartetxoa dauka
gaizki zerratzen baita, tartetik
pasatuko zen ohoina, leihoak
duen tarte hertsitik.

Gero, pasabidetik igaro eta
nire logelara zuzenean
sartuko zen aise, nik atea
irekita uzten baitut gauaz. Ez
da beldurtzen naizelako, ez
uste izan, Ipurbeltzengatik
baizik. Nire untxitxoari ez zaio
iluntasuna gustatzen,

irudimen handiegia du eta
mamuak ikusten ditu nonahi.
Gainera, begia galdu duenetik
ezin ditu inguruak lehen
bezain ongi zaindu eta urduri
jartzen da. Horregatik uzten
dut logelako atea zabalik,
Ipurbeltz lasai egon dadin.
Horrela, nire besoetara heldu
da goxo-goxo, usaintzen nau,
ukitzen nau eta beldurrik ez
du. Txikia nintzenean berak
babesten ninduen, ez nuen
inoiz nigandik urrun uzten,
motxilan hartzen nuen beti
nirekin, eta gurasoek berek ez
zuten ahazten, amamaren
etxean uzten nindutenean,
Ipurbeltz ere nirekin zihoan.

Orain handitu naiz, bakarrik

egoten ikasi dut, bakarrik lo
egiten ere bai, baina nire lagun
zaharra babestu behar dut,
nire txanda da orain.

Testua: Maddi Zubeldia Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Sei

Bi aste barru jarraituko du...


