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Ajerik izan al da? San Pedroak
pasa berri ditugu eta noski,
ale honetan tarte berezia
eskaini diegu. Argazki mor-
doxka dauzkazue datozen
orrietan.

Horrez gain, azken boladan
gertatutakoak bildu ditugu:
Herri Kontseiluak baduela

dinamizatzaile berria, Kalera
martxarako deia, Itsas Aurre -
ren nondik norakoak, Eskola -
ko jaialdia, famili irteera, Gure
Esku Dagoren asmoak... 

Bestalde, herriko haurrak
udalekuetan dabiltza Kixmirekin.

Gustatuko zaizuelakoan...
on egin!

Kaixo herrikide!!!

Herrian zer berri? Igeldo 2017

Herri Kontseiluak badu
dinamizatzaile berria

Gustora, 
erantzunarekin

Karmele Garmendia da Herri Kontseiluko
idazkari-dinamizatzaile berria.

Ekainaz geroztik, Igeldoko He rri
Kontseiluak idazkari-dinamiza -
tzaile berria dauka. Kar mele
Garmendia da, hain zuzen ere,
Nerea Lizarralde ren ordez ari
dena zeregin horretan.

Herri Kontseiluaren lan
deialdiari erantzunez, lau lagu-
nek aurkeztu zuten kurrikulu-
ma. Maiatzaren 24an egin zie-
ten proba Herri Kontseiluko
kideek, eta horren arabera
aukeratu zuten Garmendia.

Udan, goizeko ordutegia
Herritarrei eta herriko eragileei
laguntzeko dago dinamizatzai-
lea eta horretarako, kultur
etxean izango du bulegoa,
orain arte bezala. 

Ikasturtean zehar, arratsal-
deko ordutegia izango du

(ikastaroen arabera zehaztuko
da aurrerago) eta orain udan,
goizez egongo da bulegoa
zabalik. Astelehenetik ostirale-
ra: 10:00-14:00. Bestela, deitu
edo idatzi: 943 31 30 30 / 
606 311 734 edo herrikontsei-
lua@gmail.com.

Abuztuan, astebete itxita
egongo da: abuztuaren 14tik
20ra.

Udaberri Festa eta San Isidro eguna
giro bikainean ospatu ziren eta jen-
dearen parte hartzearekin gustora
dira antolatzaileak: «Jendearen
parte hartzea eskertu nahi dugu eta
atera dugun dirua kooperatiba berriz
mar txan jartzeko erabiliko dela
gogorarazi nahi dugu».

Errekondoren hitzaldia, emankorra
Jakoba Errekondok hitzaldia eman
zuen larunbatez, hiru marrazkilariren
laguntzarekin. Axpi, Olariaga eta
Mattin aritu ziren irudia jartzen
Errekondok esandakoari. Interes
dexente piztu zuen hitzaldiak eta ger-
turatutako herritarrek galdera ugari
egin zizkioten Errekondori. Hitzaldi
emankorra izan zen. 

Igandeko bazkarira ere, herritar
ugari gerturatu zen: 120 heldu eta 15
ume. Bestalde, honakoak izan ziren
ekintzetako emaitzak: tokan, Juan Mari
Enbil izan zen txapelduna; txapel jaur-
tiketan, Jexux Etxabe; arkupetako
eskupilota txapelketan, Iñaki Enbil eta
Aratz Urruzmendi txapeldunorde; asto
karreran, Ion Lizarazuk irabazi zuen.
Mariskada, berriz, Alberto Gorrizek
eraman zuen etxera.

Presoen aldeko indarrak bildu
asmoz, uztailaren 20tik 27ra
martxa deitu du Kalera dinami-
kak. Gernikatik Lakuntzara
egingo da martxa eta 15 euro
balioko du eguneko bonoak.

Igeldotik ere martxa indar -
tzeko asmoa dago eta uztailak
25ean Getaria eta Hernani
lotuko dituen etapan parte
hartzeko deialdia luzatu diete
haur, gazte zein helduei.

Kalera martxan parte hartzeko deia

Asto karrera egin zen, besteak beste.

Karmele Garmendia, bulegoan.
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«Bizi herria eta izango da herria bizirik»

«Bizi herria eta izango da herria
bizirik». Ideia horixe zabaldu
zuten San Juan bezperako suaren
inguruan Itsas Aurre taldekoek.
Herritarrei lizar adar bana bana-
tuz, Igeldok berezkoa duen txikita-
suna aldarrikatu zuten, era bere-
an, babesa eskatuz. Suaren ingu-
ruan elkarturik herria bizirik man-
tentzearen beharra adierazi zuten,
sua bizirik mantentzeko beharrez-
koa den etenik gabeko elikatzea-
rekin konparatuz. 

Taldea berregituratzen
Kurtso amaiera honetan, taldea
berregituratzeko saiakera egiten
ari dira Itsas Aurre taldekoak,
otsaila bukaeran egin zuten herri
batzarretik ateratako ideiei jarrai-
tuz. Bertan, azken boladan Itsas
Aurreren lana, nagusiki, ekonomi-

koki duen zorrari aurre egitean
zentratu dela ondorioztatu zuten
eta aurrera begira, hortaz aparte,
berriro ere talde politikoekin elkar-
tu eta bilerak egitearen garrantzia
azpimarratu zen. Horren ondorioz,
Itsas Aurre barnean bi lan talde
sortu dira. Batak, alde politiko eta
komunikatiboa landuko du, des-

anexioaren borrokak zein bide
jorratu behar duen aztertuz; eta
besteak, herri mailako dinamika
izango du helburu. 

Bide batez, lanerako prest
dagoen edozein herritarrei euren-
gana inguratzeko deia zabaldu
nahi dute, ideia berriak ongi eto-
rriak izango direla azpimarratuz.

San Juan suaren inguruan elkartuta, herria bizirik mantentzearen 
beharra adierazi zuten Itsas Aurre taldekoek.

Eskolako jaialdia izan
zen ekainaren 17an.
Kronika egin du eskolak.

«Egun zoragarria benetan!!»

«G
oiz erditik aurrera ikus-
kizun bikainaz gozatu
ge nuen aretoan. Ikas -

te  txe ko txikienekin hasi zen saioa,
de nak kantari eta dantzan, zein bai -
no zein naturalago. Lehen Hezkun -
tza ko ikasleek jarraitu zuten, ta lde
ba koitzak antzerki saio bana es kai -
niz. Une ederrak bizi izan genitu en
neska-mutilen kontzentrazio, ab ili da -
de, gaitasun nahiz ateraldiekin.

Gurasoen txanda iritsi zen gero.
Hauek lehian jarri zituzten irakasle,
ikasle eta guraso talde bana.

Lehiakideak baino, ikusleok izan
ginen irabazle, han bota genituen
barre algarekin. 

Goiz amaieran, ikasturte osoko
argazki bilduma ikusi genuen areto-
ko pantaila handian. Irribarreak
ezpainetan, komentario edo galde-
raren bat aldamenekoari baina,
batez ere, begiak pantailan tinko.

Urte osoan zehar egindako jardue-
ren oroigarri hunkigarria.  Irudiak
ikusterakoan -egia, hori ere egin
genuen eta!- horixe etorri burura. 

Eta bukatzeko, ezin aipatu gabe
utzi eguerdian egin genuen bazkari
gozagarria plazan eta arratsaldeko
DJ musika dantzaldia.

Egun zoragarria benetan!!».

Herritarrei lizar adar bana eman zieten San Juan suaren inguruan elkartuta.

Kantatu, dantzatu, antzeztu... denetik egin zuten eskolako jaialdian.
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Erabakitze eskubidea
prak     ti  kan jarri asmoz,
Igeldon ere taldetxo bat
sortu da eta taldetxo ho -
nek hurrengo urtean he -
rrian galdeketa antola tzea
du helburu. He rri ta rrei
deia luzatu die taldean
eta egingo diren ekime-
netan parte har tzeko. 

Bilbora begira, 
galdera ikurra
Gure Esku Dago dinami-
ka herritarrak antolatuta,
erabakitze eskubidearen
aldeko hainbat ekimen
egin dira azkenaldian.
Garrantzitsuena, ekaina-
ren 10ean milaka lagu-
nek egin zuten galdera
ikur erraldoia Bil bon. Eta
hara begira, Igeldoko
taldeak ere egin zuen
ekimena ekainaren 3an.
Bilbora deia ldia eginez,
galdera ikurra osatu
zuten hainbat lagunek
herriko plazan.

Azken boladan, herri
askotan mosaiko txikiak
egin dira eta ekainaren
18an Nafarroako hainbat
herritan galdeketak bu -
ru tu ziren. 

Galdeketa
egitea
helburuUitziko aterpetxera,

familia irteera

Aurten ere Igeldoko guraso eta hau-
rrek familia irteera egin dute. Urtero
egiten dute familia irteera eta orain-
go honetan, Uitziko aterpetxea izan
dute jomuga. Maiatzaren 26, 27 eta
28an egin zuten irteera eta 50 per -
tsona elkartu ziren.

Ostiralean elkartu ziren bertan,
eta frontoiaren aurrean zegoen
Orixenean egin zuten denek lo. Hala
kontatu diote Orri Informatiboari:
«Etxe eder harek badu bere historia.
Aintzinako herriko eskola zenak,
Nikolas Ormaetxea Orixe euskal
idazleari (1888-1961) zor dio bere
izena (Orixenea). Nikolas Ormaetxea
Orixe Orexan (Gipuzkoan) jaio zen,
baina bere amak ezin izan zuen hiru
seme jaio berrien ardura hartu eta
Nikolas Uitzira eraman zuen».

Larunbatean, irteera
Gauean nahiko festa izan ondoren,
denak lokartu eta larunbateko irteera-
rako prest ziren. Eta primeran pasa
zutela azaldu dute: «Beroa zegoen
aurreikusita, baina bertako baso zora-
garrietan babes harturik egin genuen

gure eguneko irteera. Bidean bazkal-
du ondoren, arratsaldean egin
genuen itzulera. Igandean aldiz, tal-
detan banatu eta bakoitzak gogoa
zuena egiteko beta izan genuen; ba -
tzuk herrian paseoa, besteak pala,
besteak jolasa… ez zen aspertzeko
denborarik izan alajaina».

Bestalde, ekainaren 11n Eskola
Txikien festa ospatu zen Arroan, eta
Igeldotik autobusa antolatu zuen
Guraso Elkarteak. «Egun bikaina
pasa genuen bertan ere», azpima-
rratu dute.

Igeldoko guraso eta haurrek familia irteera egin zuten
maiatza bukaeran, Uitzira. 50 lagun elkartu ziren.

Larunbatarekin, irteera egin zuten. Baso zoragarrietan ibili ziren.

Orixenea aterpetxean, otorduko garaian.

Galdera ikurra osatu zuten 

hainbat herritarrek plazan.
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Bukatu dira 
aurtenguak!

Aitor Etxeberriak irabazi zuen

krosa eta beraz, herriko azkarrena

ere bera izan zen, 

gizonezkoetan (0:25:43).

Emakumezkoetan, Susana Suarez

izan zen herriko aurrenekoa 

helmugaratzen (0:40:09).

Pilota mazizako pala txapelketan,

Borja eta Julen Iribar izan ziren

txapeldun (30/17).

Eta areto futbolean, Ekaitz 

taberna taldea izan zen nagusi.

San Pedruak, San Pedruak, eto-
rri dira aurtenguak! Hala zioen
herritar batek orain dela bi aste,
eta etorri bezala, joan dira.
Baina ederki gozatu ostean!
Nahiz eta eguraldiak ez askorik
lagundu, ekintza guztiak aurre-
ra atera dira eta jarritako giroa
ere primerakoa izan da.

Jai Batzordeak balorazio po -
si tiboa egin du eta eskerrak
eman nahi dizkie herritarrei
«festak aurrera ateratzen asko
laguntzen dutelako, bai ekono-

mikoki eta baita momentuan la -
guntzen eta parte hartzen ere».

Herriko eragileekin elkartu
eta balorazio zehatzagoa egite-
kotan dira datozen egunetan.

Bitartean, hemen dauzka-
zue San Pedroak iruditan. Egin
zuen balorazioak!

5373 zenbakia, saritua
Boletoetako zenbaki sariduna
5373 izan da. Eta badauka
jabea: Larraitz Dorronsoro.
Zorionak!

Jai Batzordeak balorazio positiboa egin du.
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San Juan bezperan,

Ieltxoren kurtso bukaerako

emanaldia, erromeria,

barrikotea, sua eta eskea

egin ziren. Jende ugari

elkartu zen suaren bueltan,

eta ohi bezala, eskeko 

lagunak ere 

gerturatu ziren.

San Pedro bezperan, Dardo

Txapelketa jokatu zen eta

Igor Agirre-Aitor Etxeberria

izan ziren txapeldun. 

Lau talde igeldoarrak giro

bikaina jarri zuen gauean. 

San Pedro egunean, berriz,

Ttonttorroren igoera izan

zen, Guraso Elkartearen

eskutik.
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San Pedro egunean, 

herri kirolak eta Toka herrikoia 

egin ziren, besteak beste. 

Tokan, Igor Agirre eta Joxe Dorronsoro 

berdinduta geratu ziren, hiruna jota.

Lezkarriko kideek ere, giro ederra jarri

zuten herriko tabernetan.

Haurren egunean, herriko txikiek 

ez zuten aspertzeko 

tarterik izan.
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Teniseko pilotako Pala Txapelketan, Nekane

eta Ainara Lizarazu izan ziren nagusi (25/19).

Eta esku pilotan, Aitzol Fernandez eta 

Imanol Arrutik irabazi zuten (22/18).

Bestalde, aurreneko oliba jaitsiera txapelketan

jende dexentek hartu zuen parte eta Ander

Zubeldiaren oliba izan zen azkarrena. 

Su artifizialek ere sekulako ikusmina piztu

zuten eta esan behar da espektatibak bete

zituztela. Orri informatiboak entzun duenez,

Donostiako Aste Nagusian lehiatzeko 

gonbidapena jaso dute!
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Bolo lehiaketan, 

Juankar Izagirrek erakutsi zuen 

punteria eta teknika onena 

eta bera izan zen garaile. 

Iñigo Amezua bigarren izan zen eta 

Xabier Sorondo hirugarren.

Tortila lehiaketan, berriz, 

Mila Olazabalek prestatu zituen 

tortilarik goxoenak. Aurreneko bi sariak 

berak irabazi zituen! 

Hirugarren postua, 

Celestino Urruzmendirentzat izan zen.

Bestalde, ezin aipatu gabe utzi 

kultur etxeko chill out terraza. 

Nahiz eta eguraldiak behar beste ez lagundu,

gustora hartu zuten herritarrek zein 

herritar ez zirenek, 

eta zeresana eman du.
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Arrokako arrantza lehiaketa, 

geroz eta indar handiagoa hartzen ari da 

eta herritarrez gain, kanpoko jendeak ere

hartu du parte aurtengoan. 

Denera, 13 lagun aritu ziren. 

Muxar asko 

arrantzatu zituzten eta baita 

ballesta arrainak, 

karraspioak eta dontzellak ere.

Pieza handiena, Jokin Galarragak 

arrantzatu zuen. 

Denera pisu gehiena, berriz, 

Argoitz Diezek lortu zuen eta 

aniztasunaren saria, 

Iñaki Lozanorentzat izan zen. 

Sari pila banatu zituzten.

Arrantzatutako arrainak plazan 

erakusgai jarri zituzten arratsaldean eta 

probatzeko aukera ere izan zuten 

gerturatutakoek.



Itsas Aurre Kultur Etxea

Igeldoko plaza 4, 20008 Igeldo

Tfonoa. 943 313 030  

Emaila: igeldokoorria@gmail.com Laguntzailea

Iritzi-artikulua argitaratzeko ezinbestekoak dira: egilearen izen-abizenak, kontaktu-bide bat, 
testua euskarazkoa eta inolako asmo iraingarririk gabekoa izatea. Bestalde, Orri Informatiboak ez
ditu bere gain hartzen atal honetan esaten direnak.

Inork iritzi-artikulu bat bidaltzeko interesik balu, hurrengo aleak urrian eta abenduan izango dira
(igeldokoorria@gmail.com).

OHARRA

30 haur baino
gehiago, 
udalekuetan

Udalekuetan murgilduta dabiltza herriko hau-
rrak, aurten haur mordoa, 30etik gora, alajai-
na! Lagun berriak egin eta elkarrekin hilabete
ederra pasatzea espero du Kix mik. Aurten, gai-
nera, begirale gaz te eta prestuen laguntza du
taldeak. «Ea pixkanaka berpizten du gun denon
artean!», nabarmendu dute.

Haurren eguna, umorean
Pasa diren herriko jaietan ez zuten zorte handi-
rik izan eguraldiarekin, baina umorez ekin zio-
ten egunari, haurrek, Kixmik eta gurasoek,
elkarlanean. Beraz, Kixmik eskerrak eman nahi
dizkie parte hartu zuten guztiei.

Bestalde, aisialdi taldeak gogorarazi nahi du,
urteroko asteburu-pasa aurten atzeratu beha-
rra izan dutela eta datorren ikasturtearen
hasierarako aurreikusten dutela. «Izango
duzue horren berri, beraz, adi! Bitartean, uda
ederra pasa dezazuela», adierazi dute Kixmitik.

Udalekuak antolatu ditu Kixmik
uztailean zehar eta inoiz baino
haur gehiago apuntatu dira.

Ekintza ugari egiten ari dira herriko haurrak udalekuetan.

Entzierroa egin zuten San Fermin egunean.


