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GAZTETXOEN ASTEKARIA  797. ZENBAKIA  LARUNBATA, 2018KO URRIAREN 13A

Igartzeko zenbakia
handia barik txikia, izan daiteke laia

eta buruz behera aulkia. 
Zer da?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: Lau zenbaikia.  

Asmakizunaren jatorria: Auskalo! Igarkizun eta aho-korapiloak liburutik, Xabier Olaso / Agurtzane Villate (Pamiela).
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ZORiON AGURRAK

Baztan ikastolako 1. mailako

Unai Calaviak urteak

bete zituen, urriaren 5ean.

Urtebetetzea ospatzeko,

Elizondoko txokoak

ezagutzera joan ginen, eta

gaztaina asko bildu genituen.

Unai, berriz, gosari goxo-goxoa

ekarri zigun, eta poz-pozik ibili

zen bere koroarekin.

Gelakide guztien partez,

esker mila eta aunitz urtez

erran nahi diogu! Mila esker,

Unai, eta jarraitu horrelaxe.

Zorionak, Alaitz!!! 5 urte! Jada esku osoa bete duzu!! Muxu handi-handi bat!! Eta
jarraitu beti bezain alai!! Maite zaitugu pila bat. Garazi, amatxo eta aitatxo.

Segi gora begiratzen, Erika!
Jarraitu hazten, gure altxorra:

aske eta alai bizi, arazoetatik

ikasiz. Maite zaitugu. Etxekook.

Joan den asteazkenean, hilak 10, Aiertek 4 urte bete zituen. Muxu

potolo-potolo bat familia osoaren partez. Zorionak polit hori!

Zorionak, Garazi! 9 muxu handi zuretzat!

ZOZKETA

‘Lazkao-txikikeriak’
ipuinaren hamar ale oparitu

dizkigute Lazkaoko San Benito

ikastolako lagunek, MANTANGORRIko

irakurleen artean oparitzeko.

Eskuratu nahi duzu bat? Oso

erraza da: egin marrazki bat, eta

mantangorri@berria.eus
helbidera bidali urriaren 24a

baino lehen. Parte hartzaile

guztien artean zozketa egingo

dugu, eta urriaren 27ko

MANTANGORRIn emango dugu hamar

sarituen izen-abizenen berri.

Denok marraztera!

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
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Kaixo, kaixo, lagunok! Intza, Aiora eta Jare Soraluze
ahizpak gara. Donostiako Antigua auzotik bidaltzen dizkizuegu

marrazkiak. Asko gustatzen zaigu marraztea, eta gure aitonak Lazkao

Txikiren ipuinak kontatzen dizkigu; beraz, ea zortea daukagun

Mantangorriko zozketan. Txokolatezko muxuak!!!

Intza

Aiora

Jare

Intza

Intza
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I
ritsi da udazkena; hasi
dira zuhaitzetako hosto-
ak erortzen, baita saga-
rrak ere. Haiek biltzen da-
bil Astigarragako (Gipuz-
koa) Petritegi

sagardotegiko Otaño familia. Las-
ter beteko dira edari txinparta-
tsuz upelak eta botilak, baita eda-
lontziak eta sabelak ere. Lan ugari
egin behar da, ordea, sagardoa
edan ahal izateko; edaria egiteko
prozesua bertatik bertara ezagu-
tzeko aukera dute familiek Petri-
tegin, Izan sagardogile jardueran.
«Sagardoa eta sagardotegia

bere osotasunean ezagutzeko bi-
zipena da: sagarrondoak, dolarea,
sagardogintza,  baserria...», azaldu
du Jon Torre Gurutzealde Petrite-
giko komunikazio eta marketin ar-
duradunak. Asmo horrekin hasi zi-
ren duela bospasei urte Izan sa-
gardogile jarduera egiten. Torreren
iritziz, ondo pasatuz ondarea eza-
gutzeko parada bat da familien-
tzat. Gainera, sagardotegiko baz-
kariak biribiltzen du jarduera.
Irailean eta urrian egin daiteke

Izan sagardogile saioa; egunero
dago horretarako aukera, zortzi la-
guneko taldea osatuz gero. Sagar-
dotegiaren ondoko sagastietan
abiatzen da bizipena: «Kizkiak eta
otarreak eskuetan hartu, eta saga-
rrak biltzen ditugu lehenengo»,
azaldu du Torrek. Gero, haiek za-
kuetan sartu, eta dolarera erama-
ten dituzte; sagarra jo, prentsatu,
eta muztioa egiten dute han. Egi-
tekoa ez ezik, hura dastatzeko au-
kera ere badute parte hartzaileek. 
Torreren arabera, sagardo natu-

rala egiteko prozesua «sentitzen»
dute gaztetxoek bizipenean: «Kiz-
kiaren soinua entzuten dute, za-
kuaren zama sumatzen dute, baita
jotako sagarraren usaina eta zu-
kuaren zipriztinak sentitu ere».
Eta, jakina, muztioaren zaporeak
betetzen ditu haien ahoak. Horixe
da gaztetxoek gustukoena dute-
na, sagarrak kizkiekin biltzearekin
batera. Horregatik, gogoan gera-
tzen den bizipen bat dela dio.

ERREPORTAJEA ‘Izan sagardogile’

Sagarrak kizkiarekin bildu, haiek jo, zukua egin eta dastatu: sagardoa nola
egin ikas dezakete adin guztietakoek Petritegi sagardotegian, Astigarragan.

Ondareari
zukua ateraz 



m a n t a n g o r r i 5berria LARUNBATA, 2018KO URRIAREN 13A

Bizpahiru aste barru amaituko
da Izan sagardogile jarduera egite-
ko aukera, baina sagardogintza
bertatik bertara ezagutzeko auke-
ra izango da oraindik. Hain zuzen,
bestelako saioak ere badituzte;
haietako bat da bisita gidatuena:
sagardotegiaren inguruan presta-
tuko ibilbidea egiten dute han. Sa-
gastiko sagar motak, dolarearen
funtzionamendua, sagardotegia-
ren historia eta beste hainbat kon-
tu azaltzen dituzte. Familian egite-
ko bisita moldatuak ere badituz-
tela azaldu du Torrek, baita
ikastetxeentzakoak ere.

Euskal ondarearen txokoa da
sagardotegia, jan-edanerako toki
aproposa. Ondo pasatzeko lekua

ere bada, ordea, Petritegi gazte-
txoentzat, txotx garaiaz kanpoko
igande arratsaldeetan, bereziki.
Haurrentzako ekintzak egiten di-
tuzte orduan: «Bazkaltzera etorri-
tako haurrei zuzendutako eskain-
tza da: sagardoarekin lotutako jo-
lasak eta eskulanak egiten ditugu»,
azaldu du Torrek. Halaber, euskal
kanten karaokea ere egiten dute
sagardotegia baino beheraxeago
dagoen kafetegian.

Ate irekiak, ate joka
Bost urtetik gora daramatzate
otañotarrek halako jarduerekin;
egindako lanak fruituak eman ditu,
Torreren arabera: «Loturak sor-

tzen dira: umetan etortzen ziren
zenbait 40-45 urteko gurasoak
dira egun, eta euren umeekin da-
toz». Halere, kezkarik ere badu:
«Askotan, hurbilekoa ez dugu balo-
ratzen. Oso garrantzitsua da onda-
rea eta aberastasuna ezagutzea».
Haren iritziz, horrelako ekintzak
bultzatu behar dira sagardotegie-
tan.

Sagardogintza ezagutarazteko
lanetan buru-belarri dabiltzan
arren, edariaren ekoizpena ez dute
alboratu Petritegin: «Irailaren 13an
egin genuen aurtengo lehenengo
sagar joaldia». Komunikazio ardu-
radunak aitortu du aurten sagarra
goiz etorri dela eta uzta iazkoa bai-
no eskasagoa izan dela. Oraindik

sagardo denboraldia hasteko hila-
bete batzuk falta diren arren, aur-
tengo sagardoak gorputz handia-
goa izango duela ere aurreratu du. 

Urteetako esperientziari esker
dakite hori Otaño sendikoek, eta
hortik pixka bat edateko aukera
izango da urriko azken igandean,
ateak irekitzeko egunean. Sagar-
doa egiteko prozesua eta haren bi-
lakaera ezagutuko dute hara doze-
nek, 11:00etatik aurrera; garai ba-
teko jolasak egiteko aukera ere
izango da, toka eta zaku lasterke-
ta, esaterako. Labur esanda, iraga-
na eta oraina uztartuko dituzte,
sagardo naturalak egin duen mo-
duan: «Aurrerapenak egon arren,
edariaren nortasuna ez da galdu».

Sagardo naturala egiteko prozesua ezagutzen dute familiek, bertatik bertara. PETRITEGI SAGARDOTEGIA

FITXA
d Izena: Izan sagardogile.

d Azalpena: sagardoa egiteko
prozesua ezagutzea eta bazkaria. 
dGaraia: irailean eta urrian,
egunero.
dOrdutegia: 11:30ean.
d Baldintzak: gutxienez zortzi
lagun, erreserba beharrezkoa.
d Eraman beharrekoak: arropa
eta oinetako erosoak.
d Prezioa (bazkaria barne):
Haurrak: 4 urte artekoek 10 euro, 11
urte artekoek 17 euro eta 17 urte arte-
koek 34 euro.
Helduak: 41 euro.
d Izen ematea:
(0034) 943-45 71 88 zenbakian.
d Informazio gehiago:
www.petritegi.com.
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DENBORA-PASAK

1. 
Asmatu eta
margotu. 
Anttonek oso
gogoko ditu iratxoak,
eta haietako bat
marraztu berri du.
Egin
eragiketak,
marrazkia
kolorez
janzteko.

6 - 2= Horia8 - 7=

3 + 2=

Urdina

4 + 2= Gorria

3 + 4= Arrosa

2.
Zer dago sobran?
Antxiñe informatika gelako
argazkiak sailkatzen ari da, eta
okerreko irudi bat sartu du
karpetan. Zein?

Gorria

Orlegia6 - 3=
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Ramon Olasagasti
IDAZLEA

«Herriko
zurrumurruen
eta kondairen
gordelekua da
Sasiolako errota»

Ander da liburuko
protagonista. Nor da Ander?
Edozein herri txikitako 12-14 urte
inguruko mutikoa da Ander,
lotsatia eta irakurzalea. Haren
izaera eta zaletasunak direla
tarteko, zenbaitek trufarako
baliatzen dute mutikoa.
Sasiolako errota ere bada
nolabaiteko protagonista.
Herri guztietan izaten da halako
etxe bat; umeen jakin-mina
pizten du daukan itxuragatik edo
utzia egoteagatik. Herritarren
zurrumurruek ere elikatzen dute
jakin-min hori. Aspaldiko gertaera
ilun baten ondorioz, herriko
zurrumurruen eta kondairen
gordelekua da Sasiolako errota.
Etsai ugari ditu Anderrek,
baina baita adiskideak ere.
Herri guztietan izaten da
«aurreraxeago» doan lagunarte
bat; belaunaldi guztietan
errepikatzen da hori. Kasu
honetan, Mitxelko, Attor eta Iban
dira. Ander artaburu moduan
hartzen dute, eta euren
txantxetarako erabiltzen. Baina
baditu lagunak ere, eta handiena
Ainara da, auzoko baserri bateko
neska. Lagun mina du txikitatik;
hura du defendatzaile nagusia
istorioan.
Hitanoa erabiltzen dute
nerabeek elkarren artean.
Hala da, nahi nuen horrela islatzea
herri txiki bateko giroa. Herri
txikietan gehiago mantentzen da,
Gipuzkoa aldean gehienbat. Gure

garaian, normalean, lagunarteko
elkarrizketak hitanoan egiten
genituen, baina, galtzen ari da
zenbait eskualdetan. 
Bi istorio eta garai daude
kontakizunean.
Atzera eta aurrera eginez,
harilkatzen doa istorioa, denbora
planoan jauzika dabil. Aspaldiko
gertaera ilun haien garaietara ere
joaten da kontakizuna. Pixkanaka,
mataza askatzen joango da, eta bi
denbora plano horiek bateratu
egingo dira istorioaren amaieran.
Ezusteko gertaerak ere izango
dira tartean.
Beldurra eta misterioa dira
nagusi, ezta?
Ez nuke esango beldurrezko
ipuina denik, baina misterioarekin
eta intrigarekin jolasten dut.
Gustuko dut misteriozko liburuak
irakurtzea, eta horrelako zerbait
sortzeko gogoa nuen. Oso ondo
pasatu dut idazterakoan. 
Argituko al da misterioa?
Bai, neurri batean behintzat.
Hala ere, jarraituko dute herri
guztietan horrelako etxeek, eta
haurren buruetan fantasia eta
jakin-mina eragingo dituzte.

AZOKA
LIBURUA

d Izenburua: ‘Sasiolako errotaria’. 
d Testua: Ramon Olasagasti.
d Marrazkiak: Xabier Sagasta. 
d Orrialde kopurua: 93 orrialde,
koloretan. 
d Prezioa: 10 euro. 
d Adina: 10 urtetik aurrera. 
d Argitaratzailea: Erein
argitaletxea.
d Saria: 36. Lizardi Saria (2017).

3. 
Labirintoa. Anek urteko
azken bainua hartzeko asmoa
du, eta bainujantziaren bila dabil.
Zein bide hartu
beharko du hura
aurkitzeko?

Erantzuna: 2-.Txanoa.
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1
Jolaskide guztiak biribile-
an jarriko dira, barrura

begira. Hankak zabaldu behar
dituzte, elkarren oinak ukitzen
dituztela. Zubi moduko bat osa-
tuko da kide bakoitzaren hanken
artean.

2
Jolasaren helburua da
baloia besteren hanken

azpitik sartzea, eta norberaren
hanka azpitik ez pasatzea. Baloia
eskuekin soilik uki daiteke. Jola-
sa hastean, baloia biribilaren
erdira botako da, eta hurbilen
duenak eskuarekin kolpe bat

joko dio beste norbaiten hanka
azpitik gola sartzeko.

3
Norbaiti gola sartuz gero,
buelta erdia eman behar-

ko du horrek. Hortik aurrera, biri-
bilaren kanpoaldera begira egin-
go du jolas. Hari beste gol bat sar-
tuz gero, zutitu egin beharko du,
eta jolasa bukatu arte besoak gu-

rutzatuta edukiko ditu. Gainera,
hortik aurrera ezingo du baloia
eskuekin ukitu. Hala ere, hankekin
zubia egiten jarraituko du.

Jokalari batek baloia zutik da-
goen jokalari baten hanka azpitik
sartzen badu, bere buruari gola
sartzea bezala izango da. Beraz,
jolaskideek saiatu behar dute

besteei gola sartzen, baina zutik
daudenei gola sartu gabe.

4
Jolasa bukatzen da jokala-
ri guztiak, bat izan ezik,

besoak gurutzatuta zutik daude-
nean.

Taldea oso handia bada, baloi
bat baino gehiago erabil daitez-
ke, eta errazagoa izango da golak
sartzea. Bestela, aspergarria izan
daiteke.

JOLASA

Baloia
hankapean

DATUAK
Partaide kopurua: gu-
txienez 3 (hobe gehiago).
Baliabideak: baloia.
Espazioa: nahiko toki zaba-
la.
Iturria: Euskal Jolasen

Bilduma (Urtxintxa).
Webgunea:

www.urtxintxa.org


