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Ari al zara zu ere udaz gozatzen?
Udalekuetan behintzat halaxe
dabiltza herriko umeak. Guk ere
udan atseden hartzeko asmoa dugu
eta horren aurretik, azken bi hilabe-
teetan herrian gertatutakoak eta

datozen asteetan gertatuko direnak
bildu ditugu ale honetan. Azpima -
rratzekoa da San Pedro festak pasa
berri direla eta ohi bezala, argazki
bilduma bat egin dugu. Espero dugu
zuen gustukoa izatea.

Kaixo herrikide!!!

Herrian zer berri? Igeldo 2022

Azken urteetan egin beza-
la, festen ondoren luntx
txiki bat eskaini zuen Herri
Kontseiluak festetan lagun -
tza emandako herritarrei
begira. Uztailaren 7an izan
zen eta 30 lagun inguru
elkartu ziren. Dena dela,
festetan lanean eta lagun -
tzen aritutakoak ehundik
gora izan direla nabarmen-
du du Herri Kotseiluak.
«Eskerrik asko denoi!!!».

Luntxa, egindako lana eskertzeko

Donostiako
Klasika, 
Igeldotik barrena
Uztailaren 30ean, larunbata,
Donos tiako Klasika txirrindularitza
proba jokatuko da. Ohi bezala,
Igeldotik pasako da lasterketa.
Hain zuzen, Murgildik barrena
igoko dira txirrindulariak errepide
nagusitik jaitsi eta Donos tiako
Bulebarrean helmugaratzeko.
Arratsaldeko 17:00ak aldera pasa-
ko dira Igeldotik. 

Trafikoan nola eragingo duen
oraindik ez du informaziorik Herri
Kon tseiluak. Jakin bezain laster
zabalduko du. 

Uztailaren 1ean urtero moduan Irunen ospatzen den Frisoi arrazako
behien konkurtsoan izan ziren Ondazarte baserrikoak. Aurtengoan
lehiaketa honen 21. edizioa ospatu zen eta zenbait sari lortuta itzuli
ziren etxera. Behien kategoriari dagokionean, lehen umezkoen atale-
an Otaitz izeneko behiarekin lehen postua lortu zuten Ondazartekoek
eta behi guztien arteko finalean, txapeldunordea izan zen Otaitz.
Bigantxekin ere hainbat sari lortu zituzten. Azken hiru lehiaketetan
lehendabiziko postua lortu izan dute behien atalean, 2017an Afrodita
behiarekin, 2018an Tximistarri behiarekin eta 2019an Afrodita behia-
rekin berriz ere. Aurtengoan ez dute lehendabiziko postua manten -
tzerik lortu, baina gustura daudela adierazi dute. Zorionak beraz
Ondazarteko familiari!

Apaiz berria
Igeldon

Bigarren, Ondazarte baserriko behia
Otaitz behia bere atalean lehendabizikoa eta finalean txapeldunorde gelditu zen.

Igeldok apaiz berria dauka ekaine-
tik. Iñigo izena du. Azaldu duenez,
irekita dago jendearen beharretara
moldatzeko. Interesa daukana jarri
dadila harremanetan telefono
hone tara deituta: 943 21 59 62.

Bestalde, Mezak 10:00etan izan-
go dira jai-egun eta igandetan.



Udan ordutegi aldaketa egingo dute
Kooperatiban. Iazko salmentak kon-
tuan harturik eta langileen oporrak
tarteko, eguerditan Iko denda itxita
egongo da. 

Bestalde, ekainaren 19an egin
zuten urteko batzarra Kooperatibako
bazkideek eta 40 bat lagun elkartu
ziren. Urteko balantze ekonomikoa-
ren berri eman zitzaien bertaratu

ziren bazkideei eta urteko emaitza
positiboa izan dela adierazi zieten.
Kooperatiba martxa onean doala
esan daiteke, hala ere, bazkideen
erosketaz gain, bazkide ez direnen
erosketak ere oso garrantzitsuak
direla azpimarratu zuten. Beraz, Iko
dendan erosketa egiten duten eros-
le guztiei eskerrak eman nahi dizkie-
te Kooperatibako juntako kideek,

proiektuan sinesteagatik. 
Hurrengo urteari begira, produktu

eskaintza indartzeko asmoa eta baz-
kide-laguntzailearen figura martxan
jartzeko asmoa dutela adierazi dute.
Igeldon bizi ez den pertsona ugari
baitago interesaturik proiektuari
laguntza emateko eta horretarako
egokia ikusten dute bazkide-lagun -
tzailearen figura martxan jartzea.

Herrian zer berri?Igeldo 2022
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Ordutegi aldaketa, IKO dendan

Proposamenik ba al duzu ikastaroetarako?

Uda denboraldian, eguerditan itxita egongo da denda.

Ikastaroak 2022-2023 ikasturtea
antolatzen irailean hasiko dira eta
orain da ikastaro berriak proposa -
tzeko momentua. Aurreko ikasturte-
an bezala, honako ikastaroak egon-
go dira aukeran: marrazketa, jos-
kintza, balleta, gitarra, pianoa, triki-
tixa, panderoa, musika tailerra,
frantsesa, ingelesa, euskal dantza,
break dance, yoga eta zunba.
Udaberrian, berriz, patin roller.

Matrikulazioa iraila hasieran egin
beharko da (irailean egingo da
deialdi zehatza).

Proposamenak egiteko, zalan -
tzak argitzeko edo apuntatzeko,
idatzi email honetara: ieltxokulturel-
kartea@ymail.com.

Emanaldia, 
ikasturtea agurtuz
Ikasturte bukaerako emanaldia
izan zen ekainaren 17an. Hainbat
ikastarotan ikasleek ikasitakoa era-

kusteko aukera izan zuten. Hain
zuzen, musika tailerra, balleta, tri-
kitixa, panderoa, pianoa, gitarra
eta break danceko ikasleek eskaini
zuten emanaldia.

28 ume Udalekuetan, topera!
Uztailaren 4an hasita 29ra bitarte,
Udalekuak izaten ari dira Igeldon.
Denera, 28 ume ibiliko dira hilabe-
te osoan. Ekintza ugari ari dira
egiten: tailerrak, jolasak, hondar -
tzara irteerak, altxorraren bila, ur
jolasak... 

Haizea, Iraia, Maddi eta
Enekorekin gustura eta topera
dabiltza!



Herrian zer berri? Igeldo 2022
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Junta berria aukeratuta martxan
da Din Din elkartea
Herriko jaietan lanean aritu dira
Din Din elkartekoak. San Pedro
eguneko hamaiketakoa beraiek
prestatu zuten eta Santa Ixabel
egunean egin zen herri bazkaria
ere beraiek antolatu zuten.
Catering baten bidez eman zen
bazkaria eta 133 herritar elkartu

ziren. 
Junta berria berriz, maiatzean

egindako urteko batzarrean auke-
ratu zuten. Lehendik zeuden Jexux
Albeniz, Itziar Uranga eta Igor
Agirrerekin batera, Iraitz Santa
Kruz, Xabi Imaz eta Josu Izagirre
izango dira Din Din elkartearen

kudeaketaz arduratuko direnak.
Batzarrean hitz egindako gaien

artetik, erretzearen gaia azpima-
rratu dute. Bozketa bidez erabaki
zuten eta elkarte osoan erretzea
debekatzearen alde bozkatu zuten
batzarrean elkartu ziren bazkidee-
tatik %90ak.

Jubilatuak kanturako gogoz
Jubilatuek bertso bat abestuz
eman zieten jaiei hasiera eta
Santa Ixabel egunean ere, herri
bazkariaren aurretik, Kantu Jira
egin zuten herriko tabernetan
zehar. Gernikara egin zuten ibilaldi-
rako euskal kanta batzuk prestatu
zituzten bazkalostean kantatzeko.
Han sorturiko giro ederraren ondo-
rioz, tarteka herrian Kantu Jirak
antolatzea erabaki zuten eta jaie-
tan izan zen lehendabiziko saioa.
Aurrerantzean ere jarraitzeko
asmoa dutela adierazi dute eta
hilabetero egun bat jartzeko asmo-
tan dira herriko taberna ezberdine-
tan zehar euskal kantak abesten
ibiltzeko. 

Bestalde, udan zehar herrian
egiten dituzten ibilaldiekin jarrai -

tzeko asmoa ere badute. Apirilean
hasi ziren herriko bazterrak ezagu -
tzeko eta beraien arteko harrema-
nak indartzeko asmotan herrian
zehar oinezko ibilaldiak egiten.
Hilabeteko lehendabiziko asteazke-
netan elkartzen dira, herriko pla-
zan. Orain artean, 12 laguneko
koadrila elkartzen dira eta ibilaldia-
ren ostean hamaiketako bat ere
egiten dute indarrak berritzeko.

Udazkenerako hitzaldiak 
eta eskursioa
Udazken honetarako 2 hitzaldi
antolatzeko asmoa dutela azaldu
dute:

Elikatzea eta Osasunaren ingu-
rukoa izango da. Hizlaria, Arantza
López Ocaña sendagile nutrizionis-

ta izango da. Aldi berean, sukaldari
batekin, ikasitakoa praktikara era-
mateko aukera izango dute.

Sexualitatea helduaroan; ongi-
tasuna eta plazerra. Hizlaria,
Ainara Brusau Gizarte Langilea eta
Sexologa izango da.

Hitzaldi hauen egutegia oraindik
osatu gabe daukate eta aurrerago
zabalduko dute informazio zeha -
tzagoa. 

Azkenik, Udaberrian Gernika-
Elorriora egindako eguneko eskur-
sioaren arrakasta ikusirik, udazke-
nerako beste bat antolatzeko
asmotan dabiltzala ere aurreratu
dute. Oraindik noiz izango den eta
nora joan zehaztu gabe daukate
eta zehaztean informazioa zabal-
duko dutela adierazi dute.

Hilabeteko lehendabiziko asteazkenetan, oinezko ibilaldiak egiten dituzte herrian zehar. Udan ere jarraituko dute.



Estreinaldi bikaina Ameztin
Maiatzaren 28an Ameztiko festak ospatu
ziren lehenengo aldiz eta oso egun ederra
pasa zutela azaldu dute antolatzaileek.
Eguraldia lagun, parte hartze handia izan zela
nabarmendu dute. Buena Vistan hasi zuten
ospakizuna rantxera, argazki erakusketa eta
zinta mozketarekin. Amezti Zarren Barrenera
jokatu zuten umeek. Eta txikienek herri kirol
antzeko jolasak izan zituzten. Ondoren, herri-
ko gazteen eskutik, kalejiran Amezti Bekora joan ziren. Han magia saioa izan zuten beste hainbat ekintzen artean.
Itsaso Etxera ere iritsi ziren eta altxorraren bila ibili ziren. Ibilbidean jarraitu eta hurrengo geldialdian Urtzen hainbat
abesti eskaini zituen Xabier Camarerok. Ibilaldia Buena Vistan bukatu zuten eta hango zelaian bazkari ederra egin
zuten. Heldu eta ume 130 lagun inguru elkartu ziren. Andoni “Fenomenoak” jarri zion ginda festari. Antolatzaileak oso
pozik daude emaitzarekin eta eskerrak eman nahi dizkiete laguntza eman zuten guztiei. 
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Eskumen eta 
zerbitzuen inguruko
proposamena atzertzen
Igeldoko Tokiko Entitate Txikia sortzeko prozesua
aurrera doa. TET Batzordeak jakinarazi du Siadecok
proposamen bat prestatu duela Igeldok izan ditza-
keen eskumen eta zerbitzuen inguruan. Horiei lotu-
ta, balorazio ekonomikoak ere egin ditu txostenean.
Batzordea proposamen hori aztertzen ari da. Honen
inguruan lehen inpresioak trukatzeko ere bilera bat
egin behar zuten udaletxean ekainean, baina atze-
ratu egin dela azaldu dute eta ez dutela oraindik
datarik. 

Aztertzen ari diren edukien inguruan hitz egiteko
eta erabakiak hartzeko herritarrekin biltzeko beharra
ere ikusten dute. Aurrerago, Herri Batzar bat antola -
tzea aurreikusten dute.

Txalingo obrarekin
kezkatuta
Herri Kontseiluak jakinarazi du kezkatuta jarraitzen
duela Txalingo obrarekin. Hasieratik irregulartasun
zantzuak ikusi ditu bertan eta gertatutakoaren ingu-
ruan informatzen aritu da. Azaldu duenez, azken
eskaera bat aurkeztu berri du Udal Erregistroan.
Erreportaje grafiko bat eskatu du, Udaltzainak berta-
ratuz. Arrazoiaren berri eman du: «Txalinen eraiki -
tzen ari direna, itxura eta materialagatik, txalet
moderno bat da. Kasu horretan, ez luke beteko inda-
rrean dagoen Plan Orokorraren arau orokorrek eta
eraikuntzako ordenantza osagarrien 35. artikuluak
adierazten duten baldintza, hau da, landa-lurzoruan
eraikitzen den edozein eraikin berrik gure eremuko
landa-eraikuntza tradizionalaren tipologia izan behar
duela exijitzea».

Udaberri Festan ez zen girorik falta izan
Aurten bai, izan da Udaberri Festarekin
gotzatzeko aukera. Maiatzaren 13, 14 eta
15ean hainbat ekintza antolatu ziren.
Ostiralean, barrikotea izan zen eta 60
lagun inguru elkartu ziren. Larunbatean,
euskal dantza emanaldia, beisbol saioa
eta poltsikoko antzerkia eskaini ziren.
Igandean, berriz, San Isidro egunean, baz-
karia egin zen. Beste 60 bat herritar elkar-
tu ziren mahaiaren bueltan. Ondoren, Iker
eta Gurutze Dorronsororen eskutik dan -
tza saioa ere egin zuten batek baino
gehiagok. Asteburu osoan ez zen girorik
falta izan! 



Eskola-Gurasoak Igeldo 2022
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Eskolako jaialdiarekin 
agurtu zuten denek ikasturtea
Bi urte eta gero, ikasturte amaierako
jaialdia egin zen ekainaren 18an.
Guraso, senide, ikasle, irakasle zein
langileek elkarrekin gozatzeko eta
harremanak sendotzeko aukera izan
zuten. 

"Zirkua" ardatz hartuta, emanal-
dia eskaini zuten ikasleek lehenik.
Hasteko, HHko ikasleen dantzaldi
zoragarri eta xelebrea izan zen, eta
gero, eskolako antzerki irakaslea
den Anartz Zuazuak gidatutako
LHko ikasleen emanaldi liluragarri
eta orijinala. Borobiltzeko, Helena
Modrego gurasoak ohi bezala ikas-
turtea laburbiltzen duen argazki
proiekzio polita prestatu zuen.
Bestalde, urtetan eskolako irakasle
eta zuzendari izan den Elo Elizaldek
merezitako omenaldi hunkigarria
jaso zuen guztien partez. 

Eguerdian, gurasoek antolatu eta
prestatutako bazkaria jan zuten
denek. Arratsaldea jai giroan, dan -
tzan, hizketan eta salseoan luzatu
zen...

Zirkua ardatz hartuta, emanaldi ederra eskaini zuten ikasleek.

Azken eguna, emozioz beteta
Ekainaren 21ean izan zen eskolako azken eguna. Aspaldiko
partez, adin ezberdinetako ikasleak elkartu eta jolas zirkuito
dibertigarria osatu zuten. Horrez gain, hamaiketako goxoa jan,
jolastu, dantzatu... benetan alai eta pozik amaitu zutela adierazi
dute irakasleek.

Bestalde, Eskolatik joan diren LH 6ko ikasleak ere emozioz
beterik agurtu zituzten: «Ainhitz, Pooja, Aimar, Ekain, Hodei,
Jon, Oier eta Xabi, zorterik onena opa dizuegu etapa berrian.
Izan zoriontsu, abentura berriak bizi, eta bisitan etorri konta -
tzera. AMZ!!!!!», mezu hori irakur daiteke eskolako blogean.
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San Pedro jaiakIgeldo 2022

Ekainaren 23tik uztailaren 3ra gozatu dugu San
Pedro jaiekin. Adin eta gustu guztietarako ekintzak
izan dira eta orokorrean, giro onean eta herritarren
partehartzearekin igaro dira festak. Azpima -
rratzekoa da gazteen egunak izan zuen arrakasta eta
Igeldora gerturatu zen jendetza iluntzean. Aspaldian
ikusi gabeko irudiak utzi zituen ostiral hark: plaza
gaztez beteta. Ondorioak ere izan ziren, herritarrak
demandari ezin eutsirik ibili baitziren eta edaria ere
bukatu zen!

Celestino Illarramendirentzat saria
Aurtengoan ere atera dira festetako boletoak eta

Celestino Illarramendi igeldoarrarentzat izan da saria;
1.100 euro hain zuzen. Honakoa izan da zenbaki sari-
duna: 0.4262. Zorionak Xelex!

Ohi bezala, festetako ekintza desberdinekin argazki
bilduma bat osatu dugu datozen orrietan. Ea gustatzen
zaizuen!

Aspaldian ikusi gabeko 
irudia utzi zuten festek

Orokorrean, festak giro onean joan dira eta egun guztietan ibili da jendea. 
Dena dela, ostiralak sekulako arrakasta izan zuen eta jendetza 

gerturatu zen Igeldora. Plaza gaztez beteta geratu zen iluntzean. 

Birjinia Zelarainek egindako portada
Urtero bezala, fes tetako egitarauaren portada
aukeratzeko Argazki Lehiaketa antolatu zuen Jai
Batzordeak eta Birjinia Zelarainen lana izan zen
irabazlea.

Jai Batzordearen
balorazioa
Jai batzordeak jaien balorazio positiboa egiten
du. Oro har jende dezente ibili dela uste dute
eta giro ona nagusitu dela. Dena dela, covidak
jaiak baldintzatu dituela gainera tzen dute, izan
ere herriko jende askok egun bat edo batzuk
etxean igaro behar izan dituzte.  

Antolaketa aldetik, gauza batzuk birpentsatu
behar direla uste dute. Izan ere, ostiralean ego-
erak gainezka egin zuen eta lanean ari ziren
herritarrek une zailak igaro zituzten. Hori dela
eta, erabaki batzuk hartu behar izan ziren; barra
lehenago itxi etab.

Bestetik, Jai batzordeko kideek gogorarazi
nahi dute antolaketa zehazteko prozesu bat egin
beharko dela hurrengo urtean. Izan ere, Jai bat-
zordeko kide batzuk taldea uzteko asmoa dute
eta beste kide batzuk aurten egoera ikusita
laguntzeko prestutasuna adierazi zuten. Beraz,
hurrengo urteetarako beharrezkoa izango da tal-
dea indartu eta lanak egokiago banatuko dituen
antolaketa eredua zehaztea. 

Diru kontuei dagokienez, beste urteetan
baino irabazi handiagoa atera da. 

Azkenik, beste behin ere Jai batzordeak herri-
tarren laguntza eta babesa eskertu nahi ditu,
eurei esker ateratzen baitira jaiak aurrera. 
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San Pedro jaiak Igeldo 2022

Andele, andele!!!
Mexikoko ukituarekin hasi genituen
festak San Juan bezperan. Fajitekin
afari-merienda goxoa egin genuen,

bakoitzak nahi zuen osagaiarekin betez. 

Aurretik, txaparroak prestatzen ibili
ziren ume eta gurasoak 

San Juan sutara botatzeko.

Gaueko 22:00etan piztu zen sua San
Juan gaueko koplarien irteerarekin
batera. Herritar ugari gerturatu zen 
plazara suaren magiak erakarrita.

EKAINAK 23EKAINAK 23
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Igeldo 2022 San Pedro jaiak

Aldapan gora...
Igeldoko igoerak 40 urte bete ditu 

aurten eta Aitor Etxeberria 
igeldoarrarentzat ere igoera borobila izan

da. Errekor berria jarri du 24:07 
denborarekin. Zorionak Aitor!!! 

Gizonezkoetan, Ibai Makazaga geratu zen
bigarren (0:25:58) eta Andoni Saldias 

hirugarren (0:25:10). Emakumezkoetan,
Maria Sanroman helmugaratu zen 

lehendabizi (0:34:24), Ines Arreitunandia
bigarren (0:36:36), eta Maddi Cenzano

igeldoarra hirugarren (0:40:49).
Aurreneko igeldoarren sariak Iñaki

Garmendia (0:30:44) eta Maddi
Cenzanorenzat izan ziren. 

Bi beteranok ere jaso zuten saria urte
askotan zehar krosean ateratzeagatik.

Jabier Iraolak eta Jon Arzubialdek.
Bejondeizuela!

Kros txikia ere egin zen. HH mailan, 
Oxel Galarraga izan zen bizkorrena; 

LH 1-2 mailan, Udane Usarralde; 
LH 3-4 mailan, Oskitz Usarralde; 

eta LH 5-6 mailan, Oier Galarraga.

EKAINAK 25EKAINAK 25
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San Pedro jaiak Igeldo 2022

Arrantza eta pelota uztartuz
Ekainaren 26a arrantza eta pelotaren eguna izan zen.

Goizean goiz, arrokako arrantza lehiaketa jarri zen
martxan. 10 lagunek hartu zuten parte eta honakoak

izan ziren saridunak: pisu gehien Jon Ander
Fernandezek lortu zuen eta piezarik handiena Mikel
Olasagastik. Hiru onenak Jon Mikel, Mikel O. eta Jon

Sarasola izan ziren. Arratsaldean zehar arrantzatutako
arrainak erakusgai jarri ziren plazan. Eta iluntzean,
arrainak dastatzeko aukera izan zen Sin Fronteras 

cumbia bolibiarrak girotuta.

Pelotaren txanda ere izan zen arratsaldean. 
Palaz maziza txuriarekin Aitor eta Onditz nagusitu ziren

30-29 Arakitz eta Urtziren aurka; eskuz, 
Onditz-Aitzol 22/Mikel-Iñaki 19; eta palaz teniseko

pelotarekin, Ixiar-Nekane 25/Lara-Leire 20.

EKAINAK 26EKAINAK 26
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Igeldo 2022 San Pedro jaiak

EKAINAK 29EKAINAK 29

Goazen denok ospatzera!
San Pedro egunarekin hasi ziren ofizialki festak. Din dinek 
eskainitako hamaiketakoaren ondoren, Jubilatu elkarteko 

kideek eman zieten festei hasiera Ttonttorroren igoera alaituz.
Bertso bat kantatu zuten. 

Herri kirolak ere egin ziren herriko gazteen artean eta 
saltsa ederra jarri zuten.

Arratsaldean, Toka eta Bolo lehiaketak jokatu ziren. Tokan,
gizonezkoetan Xabier Lazkanok irabazi zuen eta 

emakumezkoetan Saioa Urdangarinek. Bolotan, berriz,
Jexux eta Arantxa Albeniz anai-arrebak izan ziren nagusi.

Ondoren, emakumeen eskuzko pilota partida ederra jokatu
zen. Larrarte-Arrillaga bikoteak irabazi zuen 25-20 

Arraiza-Erasunen aurka.
Ohi bezala, idi demaren txanda ere izan zen iluntzean. Etxexo

eta Artolaren idiak aritu ziren nor baino nor. Artolaren 
idi pareak 34 plaza egin zituen; Etxetxorenak 32 plaza, 7 zinta, 

2 metro eta 10 zentimetro.
Gauean, Trikilatzek jarri zuen parrandarako bidea.

“Bi urte luze gogor hauetan,
pentsatzen jartzen bagera.

Zenbat zar edo hainbat gazte
agurtu gabe joan dira.

Momentu hontan argi izpiak
heldu zaizkigu kalera.

Festa egunak iritsi dira,
goazen denok ospatzera.

Gau pasa on bat egingo degu
Itsasoari begira.”



EKAINAK 30EKAINAK 30

Txikien egun handia
Umeek euren eguna izan zuten ekainaren 30ean.

Ttonttorro txiki igoz hasi zuten festa eta 
egun osoan ez ziren geratu: tailerrak, jolasak, 

bazkaria, magoa, merienda, kalejira... 
Asko gozatu zuten!

Haurren pilota partiduen finalak ere jokatu ziren. 

San Pedro jaiak Igeldo 2022
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Jendetza Igeldon
Egoerara moldatuta, gauean beharrean, goizean goiz abiatu zen

Santa Ixabel eskeko kuadrila. Goizean zehar ibili ziren 
etxez etxe eta baserriz baserri.

Bitartean, kaxkoan jarraitu zuen festak. Umeentzako puzgarriak
egon ziren goizean kantxan. Txikienek pailazoak ere izan 

zituzten arratsaldean. 

Gazteen egun nagusia ere izan zen. Martxan hasteko, 
rap lehiaketa egin zuten eta ondoren gazte bazkaria. 

85 gazte inguru elkartu ziren. 
Arratsaldean, poteo musikatuarekin jarraitu zuten festa giroan. 
Iluntzea gerturatu ahala, jendetza bildu zen Igeldon. Gazteen

egunak eta kontzertuek erakarrita, plaza gaztez lepo geratu zen.

UZTAILAK 1UZTAILAK 1
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UZTAILAK 2UZTAILAK 2

Giro ederra, egun osoan
Larunbata izan zen Santa Ixabel eguna eta oso egun polita izan
zen herritarrentzat. Eguerdian, eskearen amaiera egin zen eta

baita IV. Oliba jaitsiera ere. Iraia Albeniz eta Ainhoa Uranga izan
ziren saridunak. Iraiaren oliba izan zen azkarrena (8 segundo)

eta Ainhoarena motelena (40 segundo). 
Larunbata izanik, herri bazkaria egin zen eta arrakastatsua izan zen

beste behin ere. 133 lagun elkartu ziren. Arratsaldean, Umore Horiak
jarri zuen giroa. Hiru talde aritu ziren prestatutako proba xelebreetan

lehian eta talde beltza izan zen nagusi.
Zaldi demak ere ez zuen hutsik egin eta Etxetxoren abereak irabazi

zuen 54 plaza eginda; Mendizabalena erretiratu egin zen minez.
Gaupasa egin nahi zuenak ere izan zuen aukera Trikidantz 

taldearekin eta hainbat DJrekin. 
00:00etan, Aitor Etxeberriari omenaldia egin zitzaion krosean

jarritako marka berria goraipatuz.

San Pedro jaiak Igeldo 2022
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Oraindik indarrean
Azken egunean aje pixka bat izan arren,

oraindik indarrean zebiltzala erakutsi zuten
herritar askok. 

Eguerdian patata tortila lehiaketa egin zen
eta Markel eta Ihintzaren tortilak izan ziren

goxoenak. 11 aurkeztu ziren.
Arratsaldean, Karlos Nguema Go!azeneko

koreografoak dantza saioa eskaini zuen eta
gogotik gozatu zuten umeek zein helduek.
Errepikatzeko gogoz geratu ziren denak.

Ondoren, bertso saio ederra eskaini zuten
punta-puntako lau bertsolarik.

Festak agurtzeko, Aurresku Herrikoia egin
zen. Irrintzi lehiaketa, berriz, bertan behera

geratu zen jende faltagatik. 
Eta oraindik indarrean zeuden horiek festan

jarraitzeko aukera izan zuten Izer eta
Alabier trikitilarien eskutik. 

UZTAILAK 3UZTAILAK 3
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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

Umeentzako zinea, plazan
Iaz egin bezala, zine saioa izango da pla-
zan Kultur Mahaiak atolatuta. Oraingoan,
saio bakarra antolatu dute eta umeentza-
ko izango da. Uztailaren 29an (ostirala)
izango da, hain zuzen. Gaueko 22:00etan
jarri dute hitzordua. Oraingoan ere sorpre-
sa goxoak izango dira!

Pelikula erabaki dute dagoeneko.
Tintinen abenturetan murgiltzeko aukera
izango da. Eta oraingo honetan, Ilargia
izango du helburu. 

Iaz umeentzako bi pelikula eta helduentzako hiru eskaini ziren. Helduenak ez zuen arrakasta askorik izan.


