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Uda atzean utzi eta hasia dugu
ikasturte berria. Eta beti bezala,
urriko ale honetan bildu dugu
ikasturte berriak dakarkiguna
bai ikastaroetan, bai eskolan,
guraso elkartean, pelotan, jubi-
latuetan... jarriak baitira denak
berriz martxan. 

Bestalde, urriarekin batera
Udazken Festa ospatu ohi dugu

eta iazko salbuespena pasata,
aurten berriro izango dira azoka
eta herriko jubilatuak omentze-
ko bazkaria. Urriaren 23 eta
24an izango da festa.

Horrez gain, Igeldoko Tokiko
Entitate Txikiaren inguruko
azken berriak eta herriko beste
hainbat kontu ere bildu ditugu
ale honetan.

Kaixo herrikide!!!

Herrian zer berri? Igeldo 2021

Irailaren 3tik 8ra Salamancan
izan zen Joxe Angel Zendoia
bere familiarekin. Bertan
“Blonde de Aquitania” arrazako
ganaduaren XIII. Espainiako
Txapelketan parte hartu zuten
eta sari ugari lortuta, gustora
itzuli ziren etxera. 

Salamanca kanpo aldean
dagoen ferialekuan izaten da
azoka eta blonda arrazako
ganadu txapelketaz gain,
Charolesen eta Limusinen
Espainiako Txapelketa ere iza-
ten da. Ganadu lehiaketez apar-
te, makinaria, janaria eta beste-
lako animalien (zaldiak, ardiak,
txerriak, oiloak...) azoka ere iza-
ten da. Longakoek, 11 burure-
kin parte hartu zuten eta guzti-
ra 98 buru izan ziren lehiaketan
parte hartu zutenak, 15 sailetan
banatuta. 

Lau 1. sari eskuratu
zituzten: Panpoxa (18-36 hila-
beteko bigarak), Lastur (5 urte-
tik gorako behiak bere txahala-
rekin, A atalean), Greta (5 urte-
tik gorako behiak bere txahala-
rekin, C atalean) eta Rocky (12-
24 hilabeteko idiskoak).

Bi 2. sari eskuratu zituz-
ten: Odry (3-5 urteko behiak
txahalik gabe) eta Jai (5 urte-
tik gorako behiak bere txaha-
larekin, B atalean).

Bi 3. sari eskuratu zituz-
ten: Igeldo (5 urtetik gorako
behia bere txahalarekin, C ata-
lean) eta Rai (12-24 hilabeteko
idiskoa).

Rocky idiskoarekin, “Txa pel -
dun Handiaren Erreserba” saria
ere lortu zuten eta lehiaketako
azken egunean izan zen subas-
tan 2 idiskoak saldu zituzten. 

Hiru saski aukeran
Errigorako kanpainan

Sari ugari lortu dituzte
Longa baserrikoek

Traktoreei ITVa
pasako diete Igaran
Nekazal makinariei IATa (ITVa, inspec-
ción técnica de vehículos deritzana)
pasatzeko aukera izango da Igaran.
Azaroaren 10ean izango da, asteazke-
na Donostiako Udaleko biltegian (Igara
bidea, 84). Aurrez txanda hartu behar
da eta dagoeneko deitu daiteke hitzor-
dua eskatzeko. Horretarako, Irungo
ITVra deitu behar da: 943626300.

Igarako puntu horretan ikuskapen
unitate mobila egongo da eta bertako
zein inguruko baserritarrentzat izango
da. Ordainketa bertan izango da esku
dirutan (41,88€ traktoreko).

Azterketa, 8 urtetik aurrera
Nekazal ibilgailuek (traktoreek, maki-
naria autopropultsatuek, gurdiek eta
beste ibilgailu bereziek) IAT azterketa
pasa behar dute ondorengo maiztasu-
narekin:
- 8 urte baino gutxiago baditu, ez du
IAT azterketa pasa behar.
- 8-16 urte bitartean, 2 urtetik behin
pasa behar du.
- 16 urte baino gehiago baditu, urtero
pasa behar du.

Garrantzitsua, istripuak saihesteko
Herri Kontseiluak dei egiten die herrita-
rrei animatzeko ITVa pasatzera, «ga -
rrantzitsua baita traktoreak segurtasu-
nez edukitzea istripuak saihesteko». 

Errigorako kanpaina berria martxan da
eta hiru saski izango dira aukeran:
saski beltza (55€), saski berdea (65€)
eta saski zuria (75€). Eskaerak urriaren
23tik azaroaren 11ra bitarte egin behar
dira eta eskaera orriak IKOn eta
Txapelan egongo dira. Banaketa berriz,
azaroa bukaeran egingo dute. 

Ohi bezala, saskien balioaren %25
Nafarroa hegoalde eta erdialdeko eus-
kalgintzara bideratuko da. 

Lastur behia bere txahalarekin. Aldamenean, Joxe Angel, Nerea eta Elene.



Irailaren 26an egin zuten urteko
batzarra Din-Din elkartekoek eta 3
juntakide berri aukeratu zituzten.
Itziar Uranga, Igor Agirre eta
Jexux Albeniz dira 2 urterako kon-
promisoa hartu dutenak eta
lehendik zeuden Begoña
Gandarias, Ainhoa Aramendi eta
Jesus Galindorekin batera ariko
dira lanean. 2 urteko ibilbidea
eginda juntatik atera direnak
berriz: Mikel Arruti, Juanjo
Barrondo eta Iñaki Ugarte izan
dira.  Lehendakaria Jexux Albeniz
izango da eta idazkari lanean
Ainhoa Aramendik jarraituko du. 

Batzarrean ez zen jende asko-
rik izan, guztira 15 pertsona ingu-
ru elkartu ziren eta honako gaien
inguruan aritu ziren hizketan:
Erretzeari dagokionez, Covid-19a
dela eta elkarte osoan debekatua
dago erretzea (pandemia hasi
zenetik erabaki zen) eta beste
urte batez berdin jarraitzea era-
baki zuten batzarrean. Faltei
dagokienez, kamarak jarri arren
falta ugari izaten jarraitzen omen
da eta gai hau serioago hartuko
dela erabaki zuten, kamaren
bidez garbaturikoa kontrolatzen
hasiko dira. Bazkide batek, elkar-

teak ekintza gehiago antolatu
beharko lituzkeela proposatu
zuen eta ideia kontuan hartuko
dutela adierazi dute juntakideek,
osasun egoerak aukera ematen
duen neurrian.

Diru kontuei dagokienean,
balorazio positiboa egin zuten eta
Udazken Jaiean, aurtengoan, baz-
karia Catering bidez izango denez,
elkarteak diru aportazio bat egin-
go duela erabaki zuten gastuak
ordaintzen laguntzeko. Horrez
gain, azaldu zuten Kooperatibari
utzitako diru kopuruaren zati bat
bueltan jaso dela.

Herrian zer berri?Igeldo 2021
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Kultur Mahaiak lanean jarraitzen du
eta ekintza berri bat antolatu du urri-
rako. Hain zuzen, gaztetxoei zuzen-
dutako ekintza izango da. Urriaren
31 Arimen Gaua edo Gau Beltza
izaki, beldurrarekin jolasteko tartea
izango dute gaztetxoek (12 urtetik
gorakoek). Gaueko 21:30etan kultur
etxeko ateak irekiko zaizkie, bertan
afalduko dute (bakoitzak berea) eta
ondoren beldurrezko pelikula bat
ikusiko dute. Gaueko 01:30ak arte
izango dute bertan egoteko aukera,
beraien erara. 

Bestalde, udan, zine emanal-
diak eta izarrak ikusteko irteera
antolatu zituen Kultur Mahaiak.

Helduentzako zineak ez du arra-
kasta handiegirik izan, baina ume-
enak bai eta izarrak ikusteko irte-
erak ere bai. Aurrerago errepika -

tzeko moduko ekintzak izan dira
Kultur Mahaiarentzat. Ea hurren-
goan izarrak ikusteko aukera
dagoen!

Junta aldaketa eta beste hainbat kontu
izan ziren Din-Dinen batzarrean

Gazte, beldur
pixka bat
pasa nahi?

Eguraldiak ez zuen lagundu eta ezin izan zituzten izarrak ikusi, baina giro ederrean ibili ziren.

Udan zehar, helduentzako hiru pelikula eta umeentzako bi pelikula eskaini dira plazan.

Urriaren 31n beldurrezko
pelikula izango da 
gaztetxoentzat.



Herrian zer berri? Igeldo 2021
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Orain artean bi topaketa egin
dituzte eta zein baino zein opa-
roagoak izan direla adierazi
dute Igeldoko Emakumeek. Hori
horrela, elkartzen jarraitzeko
asmoa dute eta hurrengo topa-
keta  azaroaren 5ean izango
dute (arratsaldeko 18:30etan)
eta gai librean ariko dira, saioa
dinamizatuko duen arduradunik
ez baitzuten finkatu aurreko
topaketan.

Azkena uztailaren 15ean
egin zuten eta Maripili
Sindromeari buruz aritu ziren
hizketan, Maialen Aizpioleak
eta Larraitz Dorronsorok
dinamizatuta. Emakume iza-
teak, egunerokotasunean
zein lan munduan, sortaraz-
ten dituen  beldurren ingu-
ruan jartzen du fokua Maripili
Sindromeak eta  guztien
ideiak eta esperien tziak
elkartrukatuz hizketaldi
eman korra izan zuten berta-
ratu ziren emakumeek.

Indarrean bueltatu
dira Jubilatuak

Azaroan 
elkartuko dira
berriz
Igeldoko
Emakumeak

Udako hilabeteetan izandako gel-
dialdiaren ostean ekin diote berriro
ere ikastaroei herriko jubilatuek.
Asteroko ikastaroez aparte, ikasta-
ro berezi bat ere antolatu zuten
irailaren 17an herritar guztiei zaba-
lik zena. Herriko arkupean dagoen
Desfibriladorea nola erabili ikaste-
koa, hain zuzen ere. DYA-ko bi kide
izan zituzten irakasle eta 13 per -
tsona elkartu ziren. Nahiz eta herri
osoari zabaldua izan, jubilatuak
izan ziren elkartu ziren guztiak. 

Batzar berezia, 
urriaren 24an
Udazken jaiaren barruan, igande-

an herriko jubilatuentzat bazkari
berezia antolatzen dela aitzakia -
tzat hartuta, jubilatu elkarteko
juntakoek batzar berezia egitea
erabaki dute barne antolaketari
dagokionean hartu beharreko
erabaki batzuk direla eta. Batza -
rrean elkartearen Estatutuetako
puntu batzuen aldaketaz hitz
egingo da: Zuzendaritzako kide
kopuruaren aldaketa (14.artiku-
lua) eta Juntaren iraupena
(16.artikulua). Aipatutako 2 arti-
kulu hauek onartu ondorenean,
Batzorde berritzea gauzatuko da,
hau da, juntakide berriak aukera-
tuko dituzte.

Desfibriladorea nola erabili ikasteko aukera izan zuten DYAren eskutik.

Aurten abenduaren 3a, Euskararen Eguna,
ostirala izango da eta asteburu horretan izan-
go dira egunarekin lotutako ekintzak. Hau da,
abenduaren 3, 4 eta 5ean. Kultur Mahaiko
kideak ari dira ekintzak antolatzen eta horie-
tako batzuk aurreratu dituzte. Rap tailerra
izango da La Basuren eskutik, Euskaldun Peto
lehiaketaren bigarren edizioa ere bai eta urte-
roko zunba saioak ez du hutsik egingo. 

Euskararen Egunerako ekintzak prestatzen

Urtero bezala, zunba saio irekia izango da.
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Herri KontseiluaIgeldo 2021

Lehenengo autobusa
bost minutu 
aurreratzeko eskaera

Plazako bizilagunekin
bilera, kotxeak direla eta

Ludoteka berriro
zabalik

Donostiako Udalak urriaren 5ean
jakinarazi zuen Siadeco enpresak
bideratuko duela Igeldoko Tokiko
Entitate Txikia sortzeko prozesua.
Deialdi publiko bidez aukeratua
izan da Siadeco eta adjudikatuta-
ko kontratua 100.188 eurokoa da
eta 13 hilabeteko epea dauka
Igeldoko TET sortzeko behar den

txostena egiteko.

Herriko batzordea 
lanean
Herri mailako TET batzordeak
lanean jarraitzen du. Momentu
honetan, Igeldorekin antzekota-
suna duten udalerri ezberdineta-
ko aurrekontuak aztertzen ari

dira eta baita Donostiako aurre-
kontuak ere.

Prozesuan zehar laguntza tek-
nikoa emango duen enpresa
Udalak kontratatu zain egon dira
eta hori erabaki dela ikusita,
urria bukaera-azaro hasieran
negoziaketa fasearekin hastea
espero dute.

Plazako bizilagunek kotxe eta motoak plazan apar-
katzen dituztela eta, zenbait bizilagun eta herritar
kexatu direla ikusita, Herri Kontseiluak bilera egin-
go du bertako bizilagunekin. Kotxeak ezin direla
bertan aparkatu gogoraraziko die. Bilera urriaren
26an izango da 19:00etan.

Egoera hobetu eta neurriak arindu direla ikusita,
Ludoteka berriro martxan jartzea erabaki du Herri
Kontseiluak. Hori bai, leku itxia denez, 6 urtetik
gorakoek musukoa jantzita eraman beharko dute.
Ludoteka erabili ahal izateko, baldintza batzuk
bete beharko dira, hala nola: jolas lasaierako iza-
tea, materiala zaindu eta erabilitakoa bere lekuan
uztea, guraso arduradunak egotea... Ludoteka
arratsaldez erabiltzeko aukera izango da 19:00ak
arte. Atea irekitzeko dinamizatzaileari edo Herri
Kontseiluko kideren bati eskatu beharko zaio.

Igeldoko autobusari lotuta, eskaera berri bat egin
die Herri Kontseiluak DBus konpainiari eta
Donostiako Udalari. Hain zuzen, goizeko lehenen-
go autobusa bost minutu aurreratzea. Hau da,
07:30etan hasi beharrean, bost minutu lehenago
hastea. Aldaketa honekin, Antiguon 40 lineako
autobusa hartzeko aukera izango lukete igeldota-
rrek, Grosera doan autobusa, orain minutu bate-
gatik galtzen da. 

Goizeko autobusa aurreratzearena aspaldiko
eskaera da (07:00etan hastea eskatu izan da), baina
ezezkoa esan izan dute. Bost minutu aureratzea
eskatu denean ere, erantzuna berdina izan da
DBusen aldetik. LAB eta Kurpil sindikatuek presio
egiteko asmoa azaldu dute eta Udaleko oposizioko
alderdiek ere batzordeetan landuko dute gaia.

Donostiako Udala hainbat konponketa egiten ari
da Igeldoko errepide nagusian. Alde batetik,
Rekondo jatetxea eta La Sirena artean, espaloia
berritzeko lanetan ari dira eta beherako erraila itxi-
ta dago. Ondorioz, semaforoa dago. Lan hauek
abendura arte luzatuko direla jakinarazi diote Herri
Kontseiluari.

Bestalde, zerutxoko kurba ondoren, lur-jausia
izan da euriteen ondorioz eta espaloia kolokan
geratu da. Hori horrela, egonkortze lanak egin
arte, itxi egin dute pasoa eta oinezkoen bidea
beste espaloira desbideratu dute. Orain, proiektu
bat prestatu behar dute egonkortze lanak egiteko,
baina noiz hasiko diren lanekin ez dute zehaztu.
Gaineratu dute errepideak ez duela arazorik, espa-
loian bakarrik izan dela kaltea.

Siadecok bideratuko du Tokiko Entitate
Txikia sortzeko prozesua

Konponketak, 
errepide nagusian



Kooperatiba Igeldo 2021
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Udazken jaian, azoka antolatuko
du Kooperatibak

Urriaren 24an, Udazken jaiaren bai-
tan eta bertako eragileekin bat
eginda, diziplina anitzeko merkatua
izango da herriko plazan. Bertako
produktuez gain, beste disziplina
batzuetako postuak ere izango dira:
artisauak, 2. eskukoak... 

IKOtik ere postu berezi bat
jartzeko asmoa dute jasangarrita-
suna bultzatzeko helburuarekin.
Horretarako herritarrei deialdia
luzatu nahi diete etxeko txokoak
errebisatzeko eta behar ez diren
baina bigarren bizitza bat izan
dezaketen gauzak edukiz gero,
Kooperatibako kideekin harrema-
netan jartzeko. Saltzeko edo
doaintzan emateko izan daitezke:
arropa, liburuak, altzariak, objek-
tuak, apaingarriak...  

Urriaren 15tik 22ra izango da
objektuak biltzeko epea eta horre-
tarako juntakide diren Nagore
Vivian eta Amaia Estangarekin
harremanetan jarri beharko da
info@iko.eus emailaren bitartez
edo 610422962 telefonora deituz
edo whats-app bidez mezu bat
bidaliz. Animatu eta parte hartze-
ko deia luzatu dute.

Lehenengo urteurren 
ospakizuna uztailean
Kooperatibak denda martxan jarri
zuenetik urtea pasa da jada eta
uztailaren 17an egin zuten lehe-
nengo urteurreneko ospakizuna.
Osasun egoera zela eta, festa
handirik egiteko aukerarik ez
zenez, larunbat eguerdian denda-
ra hurbildu ziren guztiek ardo das-

taketa egiteko aukera izan zuten.
Bodegador bazkidearen eskutik,
Nafarroako 2 bodega txikietako
ardoak jarri zituzten dastatzeko
aukeran: ardo txuria, beltza eta
Lambrusko delakoaren ildoan
ekoiztutako Navarrusko izeneko
klarete espumosoa. Joan etorrian
jende ugari ibili zen eta dastatzeko
jarritako ardoek harrera ona izan
zuten. Gainera, ardo ekoizleen
ezaugarrien berri izateko eta baita
produktuaren prozeduraz gehiago
jakiteko aukera ederra izan zuten
bertaratutakoek. 

Bestalde kanpaina berezien

atalean, irailean enbotatzeko
tomatearen kanpaina egin zuten.
Nafarroako ekoizle bati zuzenean
erosita eskuratu zuten tomatea
eta aurrera begira ere, antzeko
kanpaina gehiago egiteko asmoa
dutela adierazi dute garaiko pro-
duktu eta ospakizunei lotutako
produktuak eskaintzeko. 

Azkenik, dendaren irekieratik
lanean egon den Esti langileak,
iraila bukaeran lana uztea erabaki
zuela eta,  pena handiz agurtu
dutela adierazi dute Kooperati -
bako juntakideek, «hasieratik lan-
gile fina izan baita».

Urteurren ospakizunean, ardo dastaketa egiteko aukera izan zuten dendara hurbildu zirenek.

Bertako produktuez gain, beste disziplina batzuetako postuak ere 
izango dira: artisauak, 2. eskukoak... IKOk postu berezia jarriko du eta
herritarrei dei egiten die materiala eman nahi izanez gero.
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Argazki zaharren atalean,
oraingo alean, herrian
aspalditik ospatu ohi den

“Zaharren Eguna” hartu dugu
gaitzat. Gaur egun, Udazken
Jaiaren barruan antolatzen da
herriko jubilatuei egiten zaien
omenaldia, baina garai batean
“Zaharren Eguna” izenarekin
antolatzen zen jaia. 1977 urtean
ospatu zen lehendabiziko aldiz
eta Auzolan elkartea izan zen
antolatzailea. Ordutik urtero
antolatu izan zen, 2005 urtean
Udazken Jaiaren barruan antola -
tzen hasi zen arte. Egitarauari
dagokionean gaurkoaren antze-
koa izan ohi zen hasirako urteetan
ere: meza, hamaiketakoa, herri
kirolak edo pelota partidua eta
bazkaria. Bazkaria “catering”
bidez antolatzen zen eta herriko
leku ezberdinetan egin izan zen:
Buena Vista jatetxean eta  Buena
Vista azpiko lokalean, Harrobian,
Calongeren sagardotegian, Guda -
mendiko Txoko Berri jatetxean...
1993 urtean berriz herriko plazan
egin zen bazkaria, karpa handi bat
jarrita. Hasieratik izan zen herriko
aiton-amona zaharrenak omen -
tzeko ohitura eta hortaz aparte 65
urtetik gorako herritar guztiei
oroigarri bat eman ohi zitzaien. 

Atzera begiraIgeldo 2021

Frontoian pelota partidua ikusten.

Amona Zaharrena (zenbait urtetan izan zena): Aistondo baserriko Juakina Iraola. 
Oparia ematen Xabino Iraola eta Juanjo Iradi.

Lehendabiziko urtean (1977) 65 urtetik gorako herritar guztiei banatu zitzaiezkien honako oroigarriak.



8

Ikasturte berria Igeldo 2021

Break dance ikastaroa, 
aurtengo berritasuna
Aurten 14 ikastaro antolatu dira eta 105 herritar ari dira parte 
hartzen. Lekua dagoen ikastaroetan, apuntatu daiteke oraindik.
Urriarekin batera, ikastaroak ere
martxan jarri dira. Eta aurtengoan
ere bada berritasunik. Break
dance ikastaroa eskainiko da.
Horrez gain, iazko ikastaroak ere
atera dira. Denera, 14 ikastaro
izango dira 2021-2022 ikasturte
honetan eta 105 herritar animatu
dira. Iaztik zertxobait handitu da
kopurua eta antolatzaileak oso
pozik daude erantzunarekin.

Musuko eta neurriekin
Egoera asko hobetu bada ere,
oraindik Covid19aren kontrako
neurriekin jarraitzen dugu eta
ikastaroak ere halaxe antolatu
dituzte. Saioak leku itxian izanik,
honako neurriak betetzen dituzte:
musukoak erabiltzea, eskuak gela-
rekin garbitzea, distantziak man-
tentzea, aireztapena... besteak
beste.

Yoga berriz eskolan 
Ikastaro ia guztiak kultur etxean

izango dira, baina zunba fron-
toian egingo da eta yoga esko-
lan. Aurreko ikasturtean ez zen
eskola erabiltzeko aukerarik izan
(protokoloa tarteko), baina aur-
ten areto nagusia erabiltzeko
aukera eman dute eskolatik eta
antolatzaileak oso eskertuta
daude.

Apuntatzeko aukera
Nahiz eta ikasturtea martxan
egon, lekua dagoen ikastaroetan
izena emateko aukera dago orain-
dik. Beraz, interesa izanez gero,
harremanetan jartzeko dei egin
dute antolatzaileek: 943 31 30 30  /
606 311 734 edo bestela 
ieltxokulturelkartea@ymail.com.

Break dance ikastaroko lehenengo egunean Mai irakaslearekin.



Guraso elkartea:
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Ikasturte berriaIgeldo 2021

Pelotak badu arrakasta Igeldon

Eskolako patioa berritzeko
proiektua aurrera doa

23 ume dabiltza pelotan. Astearte eta ostegunetan izaten dituzte
saioak eta oraindik apuntatzeko aukera dago.

Azken urteetan indartuz joan da
pelota Igeldon eta aurten ere
iazko arrakasta bera izan du.
Denera, 23 ume dabiltza: 3 infan-
til, 10 alebin, 8 benjamin eta 2
benjaminak baino txikiagoak.
Iñaki Enbil, Onditz Urruzmendi eta
Aratz Urruzmendi dabiltza monito-
re lanetan eta azken honek azal-
dutakoaren arabera, nesken kopu-
ruak izan du igoera (sei dira aur-
ten) eta benjaminak baino txikia-

goak ere hasi dira probatzen.
Astean behin izaten dute horiek
saioa (astearteak).

Ostegunetan adinka banatuta
Pelota saioak astearte eta ostegu-
netan izaten dira. Astearteetan
denak batera ibiltzen dira
17:30eta tik 19:00etara. Ostegu -
ne tan, berriz, bi txanda egiten
dituzte. 17:00etatik 18:00etara
4.mailara artekoak ibiltzen dira eta

18:00etatik 19:00etara 5.mailatik
gorakoak. Interesa daukanak
oraindik badauka apuntatzeko
aukera.

Txapelketak bai
Iaz, Covid-19a zela eta, ez zuten
txapelketarik izan, baina aurten
jokatuko direla azaldu du
Urruzmendik eta aurreko urteetan
bezala, txapelketa desberdinetan
hartuko dute parte herriko umeek.

Guraso elkarteak jakinarazi due-
nez, iazko ikasturtean proposatu-
tako eskolako patioaren berritzea-
ren proiektua aurrera doa. Ziklo
bakoitzetik ikasle talde bat bilduko
da irakasleekin euren ideiak pro-
posatzeko eta ondoren, proposa-

men hauek proiektua aurrera era-
mango duten guraso taldeari hela-
raziko dizkiete, auzolanean berri -
tze lanekin hasteko. 

Bestalde, elkartetik gaineratu
dute gizartean COVIDaren aurka-
ko neurriak pixkanaka arintzen ari

diren bitartean, hezkuntzak ez
duela eskoletan neurririk malgutu
(2021-09-30). «Igeldoko eskolan
ere oraindik musukoarekin jarrait-
zen dute ikasleek bai eskola
barruan, nola espazio irekietan
ere». 

Aurten, aurreko urteetan baino neska gehiago apuntatu dira. Sei dabiltza denera.
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“Positive bomb” lemarekin hasi
dute ikasturtea eskolan
Hiruhileko honetako proiektua ITSASOA izango da eta dagoeneko bi
irteera egin dituzte ikasleek gaiarekin lotuta.
Aurtengo ikasturtea gogotsu eta
ilusio handiarekin hasi dutela
eskolan azaldu diote Orri
Informatiboari: «Gure aurtengo
lema "positive bomb" izango da.
Joan den ikasturteko dudak eta
beldurrak pasata, aurten positibo
izan nahi dugu, baina zentzu ego-
kian», gaineratu dute.

«Honetarako, Igeldo Herri
Ikastetxeko 74 ikasle, 12 irakasle,
jangelako lau monitore, zaintzako
arduraduna, hiru garbitzaile eta
atezaina gure onena ematen saia-
tuko gara. Geure burua bilakatu
nahi dugu "positive bomb" eztan-
da onena izan dezagun».

Itsasoa lantzen
Lehenengo hiruhileko honetan
zerekin ari diren lanean ere azaldu
dute. Hain zuzen, hiruhileko hone-
tako proiektua ITSASOA izango
da. Lanean murgiltzeko, LH talde-
ak Hondaleara txangoa egin zuen
irailaren 22an eta HH 4-5 gelakoak
Aquariumera joan ziren bisitan
29an. 

LHko ikasleak Santa Klara irlarako bidean. Hondalea ezagutzera joan ziren.

LHko hainbat ikasle Hondalea ikusten.

HH 4-5 gelakoak Aquariumera joan ziren.
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Emakume batzuen ekimenari esker, martxoaren
8aren bezperan, eta egun horrek eman dezakeenari
bakarrik ez eusteko, Igeldoko emakumeen izena
duen talde bat sortu zen, emakumeek eta emakume-
entzat antolatutako topaketetan parte hartu ahal
izateko. Proposamena jaso orduko eman nuen izena,
abagune ederra izan zitekeelakoan.

Elkartzeko arrazoiak askotarikoak izan daitezke:
didaktikoak, ludikoak edo, besterik gabe, elkar ikusi
eta hitz-aspertuak egiteko, besteak beste; laburbilduz,
gure kezkak, ilusioak eta interesak partekatzeko eta
edozein gairi buruz askatasun osoz, aurreiritzirik gabe
eta erabateko konfiantzaz, hitz egiteko. Horrela aritu
nintzen behintzat lehenbiziko saioan, lasai asko.

Horrela, lehendik ereindakoari jarraituz, aurre-
rantzean ere elkarlanean aritzeko gogoz eta ilusioz
jarduten dute (hemendik aurrera, dugu), bakoitzak

eman nahi eta ahal duenarekin. Uste dut asko dugu-
la partekatzeko.

Elkar hobeto ezagutzeko eta harremanak sendot-
zeko baliatzen ditugun tarte horiek, dudarik gabe,
saio emankorrak eta aberasgarriak dira niretzat;
konplizitate giroan gustura aritzeko aukera ematen
du, eta egindako orduak urriak izan diren sentsazioa-
rekin amaitu dut. Oso adierazgarria da hori, ezta?

Gazteen freskotasunak, helduen esperientziak,
guztiok dugu lekua, eta elkarrekin eta guztiontzako
era konstruktiboan aritzeko gune ezin hobea dela
iruditzen zait.

Nire ustez, Igeldoko olatu morea ez da azaleko
apar soila; izan ere, urak duen indarraren antzera,
gure indar kolektiboak mugiarazten gaitu, kalean
aldarrikatzeko zein modu intimistagoan aritzeko.

Esker txaloa!

Nekane Urruzmendi Zendoia
2021/10/06

Igeldoko olatu morea

SUDOKUA HIZKI ZOPA 



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 abenduan eta martxoan izango
dira (igeldokoorria@gmail.com).

OHARRA

Aurten
bai!
Covid-19a tarteko, iaz ez zen aukerarik
izan Udazken Jaia ospatzeko, baina
aurten bai, eta zaharrak omentzeko
bazkaria ere izango da. Urriaren 23-
24ko asteburuan izango da festa. Hori
bai, antolatzaileek azaldu dute, segur-
tasun neurriak kontuan hartuz, bazka-
ria catering bidez izango dela eta fron-
toian egingo dela. Hori horrela, jubila-
tuek konfirmatu egin beharko dute
bazkarira doazela, cateringekoek kopu-
ru zehatza prestatuko baitute. Ezingo
da azken momentuan erabaki. Txar -
telak ere aurrez erosi beharko dira.

Igandeko azokan bertako eta inguruko produktuak egongo dira salgai. Horrez gain, bigarren eskuko azoka ere izango da.

UDAZKEN JAIA 2021

Urriak 23 larunbata
11:00-13:00 UMEENTZAKO BIZIKLETA SAIOA kantxan 
(euriarekin frontoian)
Bi saio izango dira: 11:00-12:00 txikiak; 12:00-13:00 handiak. 
20:00 BERTSO MUSIKATUAK eskolan. 

Urriak 24 igandea
10:00-13:30 AZOKA plazan. Bertako eta inguruko produktuak
egongo dira salgai eta horrez gain, bigarren eskuko azoka ere
izango da.
10:00-13:30 ARGAZKI ZAHARREN ERAKUSKETA kultur 
etxean.
14:00 HERRI BAZKARIA frontoian. Bertan herriko aiton-amonak
omenduko dira. Asistentzia konfirmatu egin behar da.
- Bazkariko txartelak Txapelan salgai: helduak 30€ 
- Txartelak erosteko azken eguna: urriak 20 (asteazkena).


