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San Pedroak
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«Eskerrik asko
guztioi!»
Azken urteetan, Herri Kon -
tseiluak luntxa eskaini izan die
festetan laguntza eman duten
herritarrei, bai turnoak eginez
bai antolakuntzan lanean aritu
direnei. Modu honetan, eske-
rrak eman nahi izaten dizkie.
Ohitura onak ez dira galdu
behar izaten eta aurten ere
luntx ederra prestatu zieten.
Uztailaren 4ean izan zen eta 30
bat herritar elkartu ziren. 
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San Pedroak pasata eta uda
betean, hementxe duzue azken
Orri Informatiboa. Festetako
argaz ki eta aipamenak dira
nagusi, baina besterik ere bada-
go: Kixmiren kontuak, Herri Kon -
tseiluarenak, jubilatuenak... 

Aipa  men berezia ere merezi
du Xabi Iraolak elkarlanean argi-
taratutako liburuak eta Atzera
Begira atalean, dema plazari
buruzko historia aurkituko duzue.

Gustatuko zaizuelakoan...
on egin!

Kaixo herrikide!!!

Herrian zer berri? Igeldo 2019

Maiatzaren 26an egin ziren Udal,
Foru eta Europako hauteskunde-
etan, guztietan, EH Bildu nagusi-
tu zen Igeldon. Donostiako
Udalerako hauteskundeetan, 840
herritarrek zuten botoa emateko
aukera eta horietatik 565ek eman
zuten botoa (%67,3ko partehar -
tzea). EH Bilduk lortu zituen boto
gehien: 289. Bigarren indarra
EAJ-PNV izan zen 149 botorekin,
hirugarren PP 46 botorekin, lau-
garren PSE-EE 41 botorekin eta
bosgarren Elkarrekin Podemos 25
botorekin. Besteek 3 boto eskura-
tu zituzten. Boto txuriak 11 izan
ziren eta baliogabeak 1.

Foru Hauteskundeetan,
berriz, 567 herritarren partehar -
tzearekin, EH Bilduk 295 boto
lortu zituen, EAJ-PNVk 142, PSE-

EEk 41, PPk 37, Podemosek 28,
Ciudadanosek 13 eta Escaños en
blancok 3. Boto txuriak 6 izan
ziren eta baliogabeak 2.

Eta Europako hauteskundee-
tan, botoa ematera deituta zeu-
den 837 igeldoarretatik, 564k
bozkatu zuten eta EH Bilduren
aldeko botoa nagusitu zen (Orain
Errepublikak koalizioa) 274 boto
eskuratuta. EAJ-PNVren alde
(CEU koalizioaren barruan) 127
boto izan ziren. Atzetik geratu
ziren: Podemos 40 boto, PSOE
35 boto, PP 32 boto, Ciudadanos
23 boto, Junts 9 boto, PAGMA 5
boto, VOX 2 boto, Coalición
Verde 2 boto, PM+J boto 1,
Recortes Cero boto 1, Iniciativa
Feminista boto 1. Boto txuriak 8
izan ziren eta baliogabeak 4.

EH Bildu nagusi

Autobusa 20 minuturo
eta udako zerbitzuak
Ekainaz geroztik, Igeldo-16 linea 20
minuturoko zerbitzua eskaintzen ari
da. Zehazki, 10:05etik 21:05era
bitartean. Zerbitzu honek irailaren
30eraino iraungo du. 
Bestalde, udako ordutegia eta

Gautxoriak ere martxan daude.
Hain zuzen, 23:00etan eta 0:00etan
beste bi irteera gehiago izango dira
Gipuzkoa plazatik (abuztuak 31
bitarte). Eta gaueko zerbitzua egon-
go da ostiral, larunbat eta jai bezpe-
ratan, B7-IGELDO GAUTXORIA -
rekin. Gautxoria 1:00etan eta
2:00etan aterako da Bulebarretik,
eta Kontxa pasealekutik joango da
zuzenean Igeldoraino. Kanpinetik
irteerak 00:30etan eta 01:30etan
izango dira.

Donostiako Klasika,
abuztuaren 3an
Ohi bezala, Donostiako Klasika txi-
rrindularitza lasterketa egingo da.
Abuztuaren 3an izango da, larunba-
ta, eta Igeldotik pasako dira txirrin-
dulariak. Hori horrela, errepide
nagusia eta beste hainbat bide itxi-
ta egongo dira denbora batez.
Aurten, emakumezkoen lasterketa
ere izango da. Informazio gehiago
zabalduko da aurrerago.
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Uztailaren 4az geroztik, Kixmik antolatutako udalekue-
tan dabiltza herriko umeak. Ohi bezala, bi taldetan
banatuta ibiliko dira haurrak (hainbat ekintzatan denak
elkartu arren): 2-5 urte eta 6-12 urte. 34 haur igaroko
dira guztira udalekuetatik uztailean zehar (2 hamabos-
talditan banatuta). Eskulanak, jolasak, kirola, ibilaldiak,
hondartza… ez dute aspertzeko tarterik izango! 

Kanpoko hezitzaileekin
Kixmi Aisialdi Taldearentzat eta herriarentzat udale-
kuak ezinbesteko direla irudituta, aurten, lehen aldiz,
herritik kanpoko hezitzaileekin osatu dutela lantaldea
azaldu dute: «Urtean zehar Kixmiko kide garenok
aurre egiterik ez genuenez, hautaketa prozesu bat
abiatu genuen guraso eta herritarrekin elkarlanean.
Positibotzat dugu prozesuaren deialdiak izandako
oihartzuna eta bide batez, gurekin elkarlanean aritu-
tako guztiei eskerrak eman nahiko genizkieke.
Udalekuak abiatu berriak badira ere, pozik gaude
emaitzarekin eta harremanak zabaltzeko eta herria-

ren berri emateko ere balio izan digulakoan gaude». 
Lantaldean badira lehendik aritutako herritar ba -

tzuk ere eta horrek «zubi-lana» errazten duela uste
dute. Horrez gain, Kixmiko 2 kide udalekuen jarraipe-
na edo koordinazio-lanak egiten ari dira, astean
behin, hezitzaile-taldearekin elkartuz. 

Uda bikaina pasatzea opa diete ume zein hezitzai-
leei!

Martxan dira udalekuak

Arantzara joan ziren asteburu pasa maiatzean.

Uztailean zehar udalekuetan ibiliko dira herriko 34 ume. Ekintza ugari
egingo dituzte: eskulanak, jolasak, kirola, ibilaldiak, hondartza...

Arantzara irteera
Urtero bezala, asteburu pasa egin zuten herriko haurrekin; oraingoan, maiatzean. Bestetan ez bezala, gau bakarra egin
zuten Arantzako aterpetxean. Bai aterpetxean eta bai herrian, harrera beroa jaso zutela azaldu dute eta eguraldiak gehiegi
lagundu ez arren, oso gustura ibili zirela. Eta gaineratu dute: «Elkarrekin pasatako asteburu hartatik, elkarbizitzan izanda-
ko hainbat puntu nabarmendu nahi ditugu, benetan positiboak izan direnak. Batetik, aspaldiko irteerarik jendetsuena izan
zela. Bestetik, harremanak (bai adin ezberdinetako gazteen artean eta bai begiraleekiko) bereziki indartuta ikusi genituen
eta asko poztu gintuen helduenen errespetuzko eta laguntzazko jarrerak.Gure baloreetako bat euskararen erabilera dela
ahaztu gabe, hori ere oso positiboa izan zela aipatu nahi dugu. Mila esker elkarbizitza zoragarri hartan parte hartu zenuten
guztioi, urtero energiaz eta ilusioz beterik etortzeagatik!».

Igeldo ezagutuz, ibilaldiak ere ari dira egiten.
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Irailean hasiko da buru-belarri
lanean Herri Kontseilu berria

Herri Kontseilua berritzeko hautes-
kundeak izan ziren maiatzaren 26an.
Bozkatzera deituta zeuden 850 herri-
tarretatik 287k bozkatu zuten eta
horietatik 279k adierazi zioten euren
babesa aurkeztutako taldeari; hau
da, %32,8ak. Boto bat baliogabea
izan zen eta zazpi txuriak. Hori
horrela, honako hauek osatzen dute
egungo Igeldoko Herri Kontseilua:
Iraitz Santa Kruz, Eneko Dorronsoro,
Aratz Urruzmendi, Ainhoa Uranga,
Iñaki Imaz, Pello Galarraga, Jexux
Albeniz, Jaione Dorronsoro eta Asier
Sota. Dena dela, festak eta udara
tarteko, irailerako utzi dira kargu-
hartzeak eta estatutu aldaketak.
Beraz, ikasturte berriarekin hasiko
dira buru-belarri lanean.

Taldeari babesa
Oraingo hauteskunde hauetan, lane-
rako prest dauden 9 herritarrek tal-
dea osatu dute eta talde bezala aur-
keztu dira. Beraz, aukera bakarra izan
da eta herritarren ahalik eta babes
gehien lortzea izan da helburua.

Herri Batzarra eta aurkezpena
Hauteskunde prozesuaz hitz egite-
ko eta talde berriaren aurkezpen
ofiziala egiteko, Herri Batzarra egin-

go da uda bukatzean. Zehazteko
dago eguna.

Errekonozimendu eskaera
Jarduneko Herri Kontseiluak idatzi
bat erregistratu du Donostiako
Udalean zein Gipuzkoako Foru
Aldundian. Bertan eskaera argia egi-
ten da: hauteskunde hauetatik atera
diren bederatzi hautetsiak (Igeldoko
herritarren ordezkariak) guztiz erre-
konozitu eta errespetatzea.

Ia %33ko babesa lortu
zuen taldeak 
maiatzean egindako
hauteskundeetan.

Herri Kontseilu berriko kideak: Iraitz Santa Kruz, Eneko Dorronsoro, Aratz Urruzmendi, Ainhoa Uranga, Iñaki Imaz, 
Pello Galarraga, Jexux Albeniz, Jaione Dorronsoro eta Asier Sota.

850 herritarretatik 287k eman zuten botoa.
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Konponketa lanak lehenbailehen
egiteko eskatu zaio udalari

Azken euritearen eraginez (maia -
tzaren 19ko euritea), Zerutxoko
kurba baino beheraxeago, espaloi
zatia eraman zuen urak eta behera-
ka jaisteko karrilean ere kalteak era-
gin zituen. Ordutik, semaforo bana
jarria dago Igeldoko errepide nagu-
sian eta mendi aldera gera tzen den
karriletik bideratzen da trafikoa. 

Egoeraren berri izateko, dago-
kion udal teknikariarekin hitz egin
zuen Herri Kontseiluak bere garaian
eta hark esan zuen lanak bukatze-
rako, iraila-urria izango zela:
«Espaloia eramateaz gain, errepi-
dean metro bateko zabaleran ere
lur mugimendua egon da eta segur-

tasunagatik, ezin da beherako karri-
la erabili». Beraz, lanak bukatu
arte, semaforoa egongo da bertan.

Horren aurrean, udara tartean
dela eta arazoak egon daitezkeela
ikusita, Herri Kontseiluak idatzi bat
erregistratu zuen Udalean, ekaina-
ren hasieran. Bertan eskatzen da
egin beharreko lanak lehenbaile-
hen hasi eta bukatzeko. Eta uda-
ran, trafikoa ugaritzen dela eta,
sortu daitezkeen arazoak eta arris-
ku egoerak ere aipatzen dira.

Lasarmendi bidea itxita
Lasarmendi bidean ere lur mugi-
menduak izan ziren lehendik ere
lur-jausiak izanak ziren lekuan.
Bertan zeuden hormigoizko barre-
rak erori ziren eta bidea ixtea era-
baki dute behar bezala konpondu
arte. Beraz, Mendi Mendian eta
Leku-Eder arteko zatia itxita dago.
Dena dela, oinez edo bizikletaz
pasa liteke. Hemengo lanak ere
iraila-urrian bukatzea aurreikusten
dute. Batera egingo dituzte.

Igeldorentzako ze proposamen 
daukaten galdetu diote berriz Goiari
Jarduneko Herri Kontseiluak idatzi bat
erregistratu zuen Donostiako udale -
txean maiatzean, hauteskundeen
atarian. Eneko Goia alkateari eta udal
gobernuari exijiitu diote mahai gaine-
an jarri dezatela Igeldo rentzat dauka-
ten proposamena: «benetan propo-
samenik baldin badu te. Eta aldiz, bide
hori jorratzeko asmorik ez badute,
argi adierazi dezatela». Herri Kon -
tseilua aspertuta dago «hitz eta pro-
mesa hutsalekin». Abenduaren 18an
bilera egin zuten eta bertan zenbait
erabaki adostu zituztela gogorarazten
die idatzian, baina «oraingoan ere»
ez dutela ezer egin. «Hilabeteak igaro

dira bilera hau burutu zenetik, tartean
Igeldoko desanexio prozesuaren in -
guruko epaia eman delarik. Epaiaren
harira, Alkate jaunak, berriro luzatu
ditu prentsan Igeldo Toki Entitate
bihurtzearen aldeko adierazpenak.
Igeldoko Herri Kontseiluak, ordea, ez
du honen inguruko proposamenik
jaso. Gaia gurekin lantzeko konpromi-
soa hartu zuen bilera hartan, baina ez
digu bilera deialdirik egin ez doku-
menturik pasa», salatu dute.

Abenduko bileran, Alkateak Igel -
do rentzat soluzio bakarra eman zuela
azaldu dute: Toki Entitate Txikia
bihurtzea. Eta azken lau urteetan ho -

rren inguruko proposamenik zergatik
ez duen egin galdetuta, honakoa
eran tzun omen zuen: uste zuela Herri
Kontseiluaren jarrera bide horren kon-
trakoa zela. «Herri Kontseilutik garbi
adierazi genion Igeldoren afera kon-
pontzeko beharrezkoa dela Igel doko
herritarren borondatea errespetatzea.
Hala ere, Igeldotik beti azaldu gara
prest gure herriko zein herritarren
egoera hobetzeko baliagarri izan dai-
tezkeen proposamenak aztertzeko.
Aldiz, Donos tia ko Udala izan da beti
bide horiek proposatu ondoren, azal-
penik eman gabe bukaera eman
diena», azpimarratu dute.

Udaletik adierazi dute
iraila-urria izango dela
errepidea 
konpontzerako.

Azken aldian arazoak sortu dira, besteak beste, bizikleta, autokarabana edota autobusekin.
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‘...eta segi aurrera’ liburua osatu du Iraolak
Urte honen maiatzaren 6an, 40
urte bete dira Jarrai ezker aber -
tzaleko gazte antolakundea sortu
zenetik. Horren harira, Ernai eta
Aitzina gazte antolakundeak
“Bulkada Berrien Garaia Da”
dinamika jarri zuten martxan.
Eta dinamika horren bueltan
“...eta segi aurrera” liburua ida -
tzi dute gazte antolakunde horie-
tan aritutako eta ari diren hain-
bat kidek. Horien artean, Xabi
Iraola igeldotarra aritu da libu-
ruaren osaketan.

Liburuaren helburu nagusia
honakoa izan dela azaldu du
Iraolak: «40 urte hauetan Jarrai,
Gazteriak, Haika, Segi, Ernai eta
Aitzina gazte antolakundeen histo-
ria jaso eta gazte belaunaldi
berrien eskura jartzea. Izan ere,
mugimendu baten egiteko garran -
tzitsuenetako bat memoriaren eta

transmisioaren lanketa da». 
Maiatzaren 6an aurkeztu zuten

liburua Añorgako Zine Zaharrean
150 pertsonaren aurrean. Geroz -

tik, Euskal Herriko txoko ezberdi-
netan liburuaren aurkezpenak egi-
ten ari dira. Liburua eskuragai da
liburu dendetan.

Markel Ormazabal, Irati Sienra eta Xabi Iraola liburuaren egileak.

Mintzalagun taldearen kurtso bukaerako agurra, bazkari batekin
Argazkian Mikel falta da, ezin izan zuelako etorri, baina ikasturte osoan mintzakide izan dugu. Dozena bat urtez
Ana Arratibel aritu ondoren, azken ikasturte honetan Nekane Urruzmendi aritu da gurekin, euskaraz jardun
dezagun eta besteekin erabili dezagun, konplexurik gabe.

Datorren ikasturtean jarraituko dugu, eta euskaraz hitz egiteko interesa izan dezakeen edonor animatu nahi
dugu, gurekin aritu nahi badu. Astean behin elkartzen gara, ordubetez, eta saioak atseginak eta entreteniga-
rriak izaten dira.
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Komunak ezinduentzat egokituko
dituzte Din Dinen

Igeldoko Jubilatuen Elkartea mar -
txan da berriz eta kide berriak egi-
teko prozesuan daude orain.
Estatutuen arabera, 55 urtetik gora-
ko igeldotar pentsionista guztiek
dute eskubidea elkarteko kide izate-
ko. «Dei egiten diegu Igeldoko jubi-
latu guztiei elkartearen kide izan
daitezen», adierazi dute.

Izena, lehenbailehen
Gaineratu dute beraien nahia litza-
tekeela kide izan nahi dutenek
lehenbailehen ematea izena:
«Zenbat eta kide gehiago izan,
indar gehiago izango dugu era-

kunde publikoen aurrean. Eta
beraz, diru laguntzak lortzeko eta
gure arteko ekintza ezberdinak
egiteko».

Izena emateko, telefono des-
berdinak jarri dituzte: Lurdes
Etxabe (943215964), Joseba
Lizarralde (619421822), Antton
Dorronsoro (943218676) edota
kultur etxea (943313030).

Eman beharreko datuak: izen-
abizenak, DNI zenbakia, bizitokia
eta telefonoa.

Zuzendaritza berrituta
Elkartea berriz martxan jartzeko,

estatutu berriak onartu eta zuzen-
daritza batzorde berria izendatu
behar ziren. Horretarako, batzarra
egin zuten ekainaren 6an eta 34
jubilatu elkartu ziren. Aho batez
onartu zituzten estatutu berriak
eta zuzendaritza berria. Hori
horrela, hauexek osatzen dute
zuzendaritza batzordea: Jose Fran
Lopez de Goñi (lehendakaria),
Lurdes Etxabe (lehendakari-
ordea), Joseba Lizarralde (idazka-
ria), Antton Dorronsoro (diruzai-
na) eta lau bokal: Iñaki Goiko -
etxea, Maite Iraola, Mª Jesus
Sarasua eta Ramoni Arrillaga.

Jubilatu guztiei deia, elkarteko kide izateko

Din Dinek egin zuen azken batza-
rrean onartu bezala, elkarteko
komunak ezinduentzat egokitzeko
asmoa dago. Oraingoz presu-
puestoak eskatzen ari dira eta
epe motz batean obra egiteko

asmoa dute. Oraingo 2 komunak
batean bihurtuko lirateke egoki -
tzapen honen arabera. Obrak
martxan hasteko asmoa dagoe-
nean, bazkideei informatuko zaie
honen berri. 

Hamaiketakoa, 
primeran
Bestalde, jaien barruan, San Pedro
eguneko hamaiketakoa antolatu
zuen Din Dinek beste behin ere,
eta balorazio ona egin dute.

Ekainaren 6an egin zuten batzarra estatutu berriak onartu eta zuzendaritza batzorde berria izendatzeko.
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Atal honetan, herriko argazki zaharrak plazaratu nahi ditugu. Herriko historia eta istorioak
kontatuz, zer hitz egina eta pentsatua emanaz. Gure asmoa herriarekin lotura duten mota
ezberdinetako argazkiak jartzea da, eta bide batez, zure etxeko bazterrak astintzea ere eska-

tu nahi dizugu, interesgarriak izan daitezkeen argazki zaharrak dituzun begiratu eta gurekin kon-
partitzeko. Guztion artean lan polita egin baitezakegu. Animatu! 

Argazkiak pasatzeko deitu 627 756 185 (Jabier), 645 735 762 (Larraitz) edo emailez bidali
igeldokoorria@gmail.com helbidera.

IGELDOKO DEMA PLAZA
Herriko jaiak pasa berri diren honetan, dema plazari
begira jarri gara.  Askotan entzun izan dugu herrita-
rrek auzolanean egina izan zela, arrokatik ekarritako
harriekin… Jakinmina ase nahian, zenbait herrita-
rrekin elkartu gara informazio gehiago lortzeko. Eta
hemen dema-plazaren historiatxoa:

Kontatu digutenaren arabera, lehen dena lurra
omen zen eta dema plaza egiteko lehendabizi gol-
detu egin omen zuten lurra altxatzeko. Eta ondore-
nean lurra kendu eta hormigoia bota.
Komentarioren bat ere entzun omen zen, “hobe
zela letxuak jartzia dema plaza baño!”.  Harriak,
Aititxabal, Lezka eta Biosolbiko arrokatatik ekarri
omen zituzten, arrokatik lepotarretan atera eta
gero idiekin plazaraino. Idi-parea zuten ia baserri
gehienetakoak aritu ziren harri karraio. Ofizial lane-

tan, Mateo Sagardia aritu omen zen eta berari
laguntzen Pedro Dorronsoro eta Pako Calonge. Hala
ere, herritar askok parte hartu zuen, auzolanean
egindakoa izan zen, bai harriak arrokatik ekartzen
eta baita ere dema plaza osatzen.  

Inagurazioa berriz, 1963 urteko abenduaren
hasieran izan zen, amabirjinaren jai egunaren buel-
tan. Herriko idi-pareak izan ziren lehian. Jakin dugu-
nez, 6 idi pare eta behi pare bat. Eta 2000kg-ko
harria erabili zuten (Mendizorrotz izenekoa).
1500kg-ko harria berriz, (Benta-zar izenekoa)
Sindikatuak oparitu omen zuen herriarentzat.
Honako hauek izan ziren parte hartu zutenak:
1) Etxebeste baserriko Miel eta Inaxio Etxebeste……
……………….................................................... 64 plaza.
2) Muttei baserriko Joxe eta Manuel Etxabe……………
…………….......................................................61 plaza.

Dema plazaren inaugurazio eguneko argazkia.



Udaberri jai borobila
Maiatzaren 11-12ko asteburuan ospatu zen
Udaberri Jaia Igeldon eta benetan borobila izan
zela esan liteke. Eguraldia primeran portatu zen
eta antolatutako eskaintza zabalari erantzun ede-
rra eman zioten herritarrek zein herritik kanpotik
etorritakoek. Igandeak, esaterako, irudi politas-
koa utzi zuen plaza jendez beteta zegoela.
Mokadu ederrak jateko aukera izan zuten gertu-
ratu zirenek. Orokorrean, eskaintza zabal bezain
bereziaz gozatzeko aukera izan zen: umeentza-
ko ez ohiko jolasak, lore eta landare azoka, ber-
tako produktuen azoka, “Erraiak” irrintziari buruz-
ko dokumental emanaldia… Hain zuzen, Ekain
Martinez de Lizarduyk egindako dokumentala ikusteko aukera izan zen eta halaxe adierazi zuen berak ondorene-
an: «Mila esker Igeldo! 3 emanaldi, 225 lagun eta hamaika irrintzi! Erraiak mugiaraztekoa…».
San Isidro egunean, ez zuten hutsik egin ez toka txapelketak ezta afariak ere. Tokan, 10 lagunek hartu zuten

parte eta Mikel Alkorta izan zen irabazlea, Afaria, berriz, Etxe Nagusi jatetxean izan zen eta 31 lagun elkartu
ziren mahaiaren bueltan.
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3) Egioleta baserriko Eustakio eta Balentin Alkorta…
………..........................................50 plaza eta 6 zinta.
4) Arkaiza baserriko Domingo Olasagasti, Tomas
Mitxelenarekin….....................................…..48 plaza.
5) Belabieta Azpi baserriko Nikolas Iradi, Jose
Antonio Segurolarekin................44 plaza eta zinta 1
(Idi parea, Jose Mari Iradirena omen zen).
6) Iriarte baserriko Manuel Arruti Antonio
Zendoiarekin…………….................................44 plaza.
7) Pedro Mari Lizarazu, behi parearekin eta beste 2
hitzaien laguntzarekin (Jose Mari Arriola eta

Agustin Landa) ……………………………………....30 plaza.
Pedro Mari Lizarazuk eramandako esnetako behi

pare pintoak zer esana sortu omen zuen. “Behiak
zer ingoiek?” esaten omen zuen jendeak, batzuk
baiezkoan eta beste batzuk ezezkoan omen ziren.
Eta  jakin dugunaren arabera, 5 minutu egon omen
ziren harria mugitu gabe.

*Informazio iturriak: Enciclopedia General Ilustrada
del Pais Vasco (1978 Auñamendi) eta zenbait 
herritar.

Inagurazio eguneko argazkia. Izenak ezkerretik eskubira: Domingo Olasagasti, Pedro Mari Lizarazu, Tomas Mitxelena, Manuel Arruti,
Antonio Zendoia, Miel Etxebeste, Agustin Landa, Joxe Etxabe, Joxe Antonio Segurola, Inaxio Etxebeste, Nikolas Iradi, Manuel Etxabe, 
Juan Arzelus (Urolakoa), Joxe Mari Arriola, Ramon Iraola, Eustakio Alkorta.

Igeldo 2019                                                                                                                         Udaberri Festa-San Isidro
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Eskola-Guraso Elkartea Igeldo 2019

Eskolak ekainaren 21ean itxi
zituen ateak udako oporraldiari
ekinez, baina azken kontuen berri
eman nahi izan dio Orri
Informatiboari. 

Antzerkia, ingelesez
Aurten, eskolan, ingelesezko an -
tzerkia ikusteko eta bertan parte
hartzeko aukera izan dute.
Antzerkigile ingelesa etorri zen
eskolara eta 2 antzerki eskaini
zituen: bata Haur Hezkuntza eta
Lehen Hezkuntzako 1go zikloko
ikasleentzat eta bestea ikasle
zaharragoentzat. Ederki pasa
zuten!

Irteera Ametzagaina-
Lauhaizeta parkera
Ekainaren 3an, eskola hutsik utzi
eta denak, bai irakasleak bai ikasle-
ak, irteera egiteko prestatu ziren.
Busa hartu eta Ametzagaina-
Lauhaizeta parkera joan ziren.
Bertan pasa zuten eguna: bidean
animaliak (pottokak, zaldiak, dorto-
kak…) ikusi  zituzten. Gosea zutela
eta, belarra eta ogia eman zieten;
gero, paseotxo bat emanez parkera
iritsi ziren. «Ze parke handia!
Txirristrak, toboganak eskalatzeko
tokia… Primeran jolastu genuen.
Nekatu ginenean, bokatak jan eta
berriro prest jolasteko. Egun polita
pasa genuen!» azaldu dute.

Eskolako jaialdian, emanaldia
eta agurra irakasleei
Ekainaren 15ean eskolako jaialdia
egin zen eta giro ederrean ibili ziren
ikasle, irakasle, guraso zein gertura-
tutako herritarrak. Goizeko
11:00etan hasita, emanaldia eskaini
zuten eskolako ume eta gurasoek.
Txikienek abestu egin zuten, LHkoek
antzerkia eta 3. ziklokoek jardunal-
dietan aurkeztu zuten proiektuaren
aurkezpena egin zuten. Emanaldiari

ginda gurasoek jarri zioten Baloreak
taldearen Elkartasuna abestiarekin
egindako dantza eta kantu saioare-
kin. 6. mailakoak aritu ziren aurkez-
pen lanetan.

Bestalde, ikasturte honetan Ane,
Dorleta eta Idoiak eskolako ibilbi-
dea bukatzen dutela eta, merezita-
ko agurra jaso zuten. Hirurentzat
bideo montaje bat prestatu zuten
eta Aneri argazki bat ere oparitu
zioten Igeldoko eskolan pasatako
16 urteak eskertuz.

Emanaldiaren ostean, Guraso
Elkarteak prestatutako bazkaria
izan zuten ume eta gurasoek, pla-
zan. Bertako produktu goxoak

jateko aukera izan zuten, parrillan
eginda. Arratsaldean, berriz, ume-
entzat futbolina jarri zuten eta
horrez gain, musika, merienda eta
barra ere ez ziren falta izan.

Azken egunean ere, festa
Ekainaren 21ean izan zen eskolako
azken eguna. Lehendabizi, ikasleek
jolas desberdinak egiteko aukera
izan zuten. Gero, 6.mailako ikasleak
Nora, Elene, Nahia, Lur, Danel,
Lander, Daniel eta Iban agurtu, eta
zorte ona opa zieten. Bukatzeko,
hamaiketako ederra egin zuten. Era
honetara bukatu zuten ikasturtea.
Orain oporrak disfrutatzera!

Eskolako azken kontuak: antzerkia, 
irteera, jaialdia eta agurra

Dantza eta antzerkia egin zituzten ikasleek, besteak beste, eskolako jaialdian.

Primeran ibili ziren Ametzagaina-Lauhaizeta parkean.



Aurtengo San Pedroak ere joan zaizkigu. Ez gozatu
gabe, ordea! Ekainaren 21ean hasi eta uztailaren 2ra
bitarte ekin tza ugari izan ditugu gustu eta adin guz-
tietako herritarrentzat. Gainera, iaz bezala, berritasu-
nak izan dira aurtengo festetan ere eta emaitza ede-
rra izan da.

Zentzu horretan, esan beharra  dago festak antola -
tzeko modua aldatzen ari dela pixkanaka eta hori era-
gina izaten ari dela. Azken urteetan saiakera berezia
egin da ahalik eta partehartzaileenak izan daitezen.
Orain arteko funtzionatzeko moduarekin hautsi eta
jaiak hankaz gora jarri dira. Herritarrek gustuko dituz-
ten ekintzak antolatzeko aukera dute, ia mugarik gabe.
Beraiek proposatu eta beraiek egin, ardura beraien
gain hartuz proposatutako ekintza aurrera ateratzeko.
Guztia, noski, Jai Batzordearekin elkarlanean.

Datorren urtean ere, bide beretik jarraitu nahi dute
lanean, herritarren partehartzea bultzatuz. Beraz,
ideiaren bat izanez gero, ateak zabalik izango dira!

Eskaintza gastronomikoa, kontzertu bereziak, 
desheredatun bazkaria, puzgarriak... 
Esan bezala, berritasunak izan dira aurten: eskaintza
gastronomiko ederra bertako produktu eta parrilladare-
kin, kontzertu desberdinak (Rukula, Herenegun,
Illuntzean, Trikidantz, DJak...), desheredatun bazkaria
paella lehiaketa eta prozesioarekin, umeentzako puz-
garriak... Eta bigarren urtez, saltsa ederra jarri du
Umore Horiyak.

Eskerrak laguntza eman duten guztiei
Modu batera edo bestera, herritar asko izan dira feste-
tan laguntza eman dutenak eta Jai Batzordeak eske-
rrak eman nahi dizkie guztiei. Ekintza berriak proposa-
tu eta aurrera eraman dituztenak ere izan dira eta
horiek ere aipamena merezi dutela azaldu dute:
«Eskerrik asko denoi emandako laguntzagatik!».

Axun Balerdi sariduna
Boletoetako saria Axun Balerdi igeldoarrarentzat izan
da. Honakoa, zenbaki sariduna: 2.469. Zorionak Axun!
Eta azalpenak utzi, eta goazen argazkiak ikustera!

San Pedro JaiakIgeldo 2019
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Proposatu eta egin
Festak antolatzeko modua aldatzen ari da pixkanaka eta aurten aldea 
nabaritu da. Herritarren partehartzea gero eta handiagoa izaten ari da.

Lurdes Zinkunegik egindako portada
Fes tetako egitarauaren portada aukeratzeko,
Argazki Lehiaketa antolatu du aurten ere Jai
Batzordeak eta Lurdes Zinkunegiren lana izan da
irabazlea.

San Pedro egunean, paella lehiaketa, prozesioa eta bazkaria egin
zituzten herriko “desheredatuek”.



San Pedro Jaiak Igeldo 2019

Musika eta kirola...
Ieltxoren kurtso bukaerako emanaldiarekin hasi ginen festetarako
motorrak berotzen. Musika tailerra, panderoa, trikitixa, gitarra eta
pianoko ikasleek emanaldi ederra eskaini zuten ekainaren 21ean.

Ekainaren 22an, berriz, kirolaren txanda izan zen. Arrokako 
arrantza lehiaketa jokatu zen egun osoan zehar eta iluntze aldera,
arrainak ikusi, sariak banatu eta jateko aukera izan zen. Pisuari

erreparatuz, Anjel Murua izan zen nagusi, bigarren Kepa Riko eta
hirugarren Oscar Bejarano. Pieza handiena Kepa Rikok arrantzatu
zuen; 750 gramoko muxarra, hain zuzen. Eta aniztasun aldetik,
Iñaki Lozano eta Alberto Gorriz igeldotarrak berdinduta geratu

ziren. Denera, 15 lagunek hartu zuten parte lehiaketan.

EKAINAK 21 eta 22EKAINAK 21 eta 22
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San Pedro JaiakIgeldo 2019

...kirola eta musika
Arrantza lehiaketa bakarrik ez, Areto Futbol
Txapelketa ere jokatu zen ekainaren 22an. 
Isturin F.K. taldea nagusitu zen. Bigarrenak

Spityren lagunak izan ziren. Denera 8 talde aritu
ziren lehian; 3 herrikoak: Gurasoak, 
Igeldoko Izarrak eta Txapela-Ekaitz.

Pelotako finalak jokatzeko tartea ere izan zen 
arratsaldean. Eskuzko finalean, Aratz Urruzmendi

eta Iñaki Enbil 22-9 nagusitu zitzaizkien 
Aitzol De Paz eta Josu Balerdiri. Palaz teniseko
pelotarekin, berriz, Larraitz Dorronsoro eta 

Ainara Azpiazu izan ziren txapeldun, 
25-12 irabazita 

Oihane Arruti eta Leire Barrondori.

Egunaren bukaeran, musika bolibiarrak girotu
zuen plaza Sin Fronteras taldearekin.

EKAINAK 22EKAINAK 22
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San Pedro Jaiak Igeldo 2019

San Juan bezperan, legiarekin kunplituz
Aurten ere sasoi betean dagoela erakutsi du krosean Aitor Etxeberria 

igeldoarrak. Bera izan zen azkarrena gizonezkoetan, 0:24:46 denborarekin.
Raul Gomez geratu zen bigarren (0:25:59) eta Aitor Erregerena hirugarren
(0:26:14). Emakumezkoetan, Izadi  Azkonobieta helmugaratu zen lehendabizi
(0:34:50), Marian Garcia bigarren (0:39:26), eta Irati Arrillaga igeldoarra

hirugarren (0:40:25). Aurreneko igeldoarren sariak Jon Elosegi (0:30:33) eta
Irati Arrillagarentzat izan ziren. Bigarren urtez, kros txikia ere egin zen.

Palaz, maziza txuriarekin, igandean jokatu zuten finala larunbatean
beharrean, eta Iker Dorronsoro eta Urko Aranguren izan ziren txapeldun,

Borja eta Julen Iribar anaiei 30-23 irabazita.

Arratsaldean, txaparroak prestatu, tira-txinan saioa egin eta bokatak jateko
aukera izan zen. Gauean, berriz, San Juan sua piztu eta eskeko koadrila

atera zen etxez etxe, legiarekin kunplituz.

EKAINAK 23EKAINAK 23
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San Pedro JaiakIgeldo 2019

EKAINAK 28EKAINAK 28

Iritsi direla!
Ekainaren 28an hasi ziren San Pedro jaiak umeen 

euskal dantza emanaldiarekin eta pilota partiduekin. 

Arratsaldean izan zen Ttonttorroren eta Ttonttorro Txikiren 
igoera, urezko zezen eta buruhandiek lagunduta. Antigua Band
txarangaren laguntza ere izan zuten. Giro ederra jarri zuten
denen artean. Eta aurten, Lezkarrik izan du jaiei hasiera 

emateko ardura eta hitz batzuk zuzendu ostean, 
emanaldi ederra eskaini zuten. 

Ostirala eta lehenengo eguna izaki, 
parrandarako aukera ere aprobetxatu zuten askok Rukula eta
Herenegun taldeen emanaldiekin eta Dj Pikurekin. Fuerte

xamar hasi zituzten batzuk festak...
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San Pedro Jaiak Igeldo 2019

EKAINAK 29EKAINAK 29

San Pedrori ofensa
Ohi bezala, San Pedro egunean hamaiketakoa,
herri kirolak, pelota partidua, idi dema eta 

erromeria izan ziren. Aizkoran, Jexux Mari Mujika
eta Oier Kañamares nagusitu ziren; trontzan,
Jon Lizarazu eta Iñaki Enbil; eta lokotxetan, 

Gari Galarraga eta Birjinia Zelarain. 
Deman, Olidenen idi parea izan zen nagusi 

49 plaza eginda. Illarretaren idiek 43 plaza, 7 zinta,
2 metro eta 85 zentimetro egin zituzten. 

Dena dela, besterik ere izan zen San Pedro 
egunean... “Desheredatun bazkaria” egin zen, 

hain zuzen, San Pedrori ofensa eginez. 
Herriko desheredatuek prozesioa egin zuten 

bazkalaurretik, barkamena eskatuz. 
120 desheredatu elkartu ziren bazkaltzen.

Eta arratsaldea Umore Horiyak girotu zuen. 
Saltsa ederra jarri zuten bigarren urtez. 

Talde gorriak irabazi zuen.

Gaupasa eginez, nahikoa dantza egiteko aukera
izan zen Illuntzean eta Trikidantz taldeekin. 
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San Pedro JaiakIgeldo 2019

Igandea, lasai
Ajeari aurre egiteko egun aproposa izan zen igandea. Eguerdi partean, 
bolo lehiaketa, patata tortilla lehiaketa eta oliba jaitsiera egin ziren. 

Bolotan, Jexux Albenizek irabazi zuen; tortillarik goxoena Txus Galindo 
eta Marijo Hernanirena izan zen; eta olibarik azkarrena 

Nora Rougetena (4,47 segundo). Oliba mantsoenaren saria 
Birjinia Zelarainentzat izan zen (18,66 segundo).

Arratsaldean, tokan aritzeko aukera izan zen eta Mikel Olasagastik erakutsi zuen
punteria onena. Arratsaldea borobiltzeko, bertso saio ederra eskaini zuten

Iker Zubeldia, Eli Pagola, Andoni Egaña eta Aitor Mendiluzek.

Eta igande lasaiari emozioa jartzeko, su artifizialak izozkiarekin!

EKAINAK 30EKAINAK 30



San Pedro Jaiak Igeldo 2019

UZTAILAK 1UZTAILAK 1

A ze talentua!
Uztailaren 1ean Umeen Eguna izan zen Kixmik eta Guraso 

elkarteak antolatuta. Eguraldi kaxkarrari aurre egin, eta goizean
goizetik indarrean hasi ziren etxeko txikiak. Gainera, aurten
lehenengo aldiz, puzgarriekin gozatzeko aukera izan zuten.
Herri bazkarian indarrak hartu ostean, ipuin kontalaria eta

merienda izan zituzten. Eta ondoren, herriko ume eta 
gaztetxoek euren talentua plazaratu zuten Eusko Got Talent

saioarekin. Denetarik ikusteko aukera izan zen: dantza, kantua,
trikitixa, parkur, magia, sabel-hiztunak…a ze artista kuadrila!
Kixmiko kideek azaldu dutenez, arrakasta izan zuen saioak eta
datorren urtean errepikatzeko gogoa erakutsi zuten askok.

Baita helduek ere! Sari-banaketaren ostean, Kixmik tartetxo bat
hartu zuen bere emanaldia egiteko. Aurten aisialdi 

taldearen 20. urteurrena delako aitzakian, bertso batzuk 
abestu zituzten partaide guztien eta ikusleen laguntzaz.

Ohi bezala, afalostean, eskeko kuadrila atera zen etxez etxe.

18
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San Pedro JaiakIgeldo 2019

Festei agurra, irrintzi eta guzti
Santa Ixabel egunarekin agurtu ziren festak,
eta aurretik, eguna ondo aprobetxatuta.

Kaniketan aritzeko aukera izan zen
arratsaldean eta baita dantza saio batzuk

egitekoa ere eskeko koadrilarekin.
Afalostean, zaldi dema egin zen, ohi bezala,
eta Itxaso Arrutiren zaldiak irabazi zuen 98
plaza eginda. Talaiarenak 96 egin zituen.

Aurten, festak agurtzeko, Aurresku
Herrikoia dantzatu eta Ttonttorro jaisteaz

gain, irrintzi lehiaketa ere egin zen. 
Herritar asko izan ziren saiatu zirenak, 

baina Gurutze Dorronsororen 
irrintzia izan zen onena. Festa luzatzeko

aukera izan zen jada tradizio bihurtu diren
Izer eta Alabier trikitilariekin. Eta festa

gogoz zirenak, aulki jokoan ere ibili ziren!

UZTAILAK 2UZTAILAK 2



Itsas Aurre Kultur Etxea
Igeldoko plaza 4, 20008 Igeldo

Tfonoa. 943 313 030  
Emaila: igeldokoorria@gmail.com Laguntzailea

Gainbeheran zegoen ohiturari, bultzada

Kaixo herrikide! Etxeetara
jaien aurretik bidali genuen
idatzian esan genuen eskean

talde bakarra ateratzeko erabakia
hartzea ez zela guretzat erraza
izan. Azpimarratu genuen bezala,
taldean iritzi ezberdinak genituen
eta asko eztabaidatu ondoren
hartu genuen talde bakarra atera -
tzeko erabakia. 

Behin festak pasata, komeni da
eskeen balorazioa egitea. Ezer
baino lehen, esan dezakegu talde
bat ateratzeko erabakia hartzea
arrakastatsua izan dela. Eta hori
diogu atera garen kide kopurua
ikusita, taldearen aniztasuna kon-
tuan hartuta eta izandako giro
paregabea aintzat hartuta. San

Juan bezperan 24 pertsona atera
ginen eskean eta, horietatik, 13k
eske osoa egin genuen. Komeni
da aipatzea hasieran 7 pertsonak
soilik amaitu behar genuela baina,
taldeak izandako giro ona ikusita,
gehiagok amaitu genuela.  Santa
ixabeletan aldiz, 19 pertsona atera
ginen eta 18k amaitu genuen.
Kopuruaz gain, bestelako elemen-
tu batzuk aipatu nahiko genituzke.
Aspaldiko partez, belaunaldi oso
ezberdinetako herritarrak atera
gara eta gure artean giro aparta
izan dugu.

Eskeen aurretik egin dugun
prozesuak (erabakia hartzeko
izandako eztabaida) eta eskeak
berak, talde bezala asko indartu

gaituela eta gainbeheran zegoen
ohiturari bultzada berria eman
diola uste dugu. Kuadrila kopuruz
hazi egin da eta eskeetan sortuta-
ko giroari esker, jaietan ere une
askotan elkarrekin giro ezin hobe-
an ibili gara. Orain, sorturiko
harremanek jarraipena izan deza-
ten lanean jarraituko dugu urte
guztian zehar.  

Azkenik, zuengana zuzentzen
gara, etxeetan esku zabalik hartu
gaituzuen herritarrei. Urtero beza-
la, goizeko ordu txikietan zuen
etxeetako ateak ireki eta zuen
maitasun eta goxotasuna eman
diguzuen guztiei.  Mila esker bene-
tan! 

Eskeko kuadrila

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


