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Ama Birjina Mirarietakoa kalearen erdialdean
hasi eta Eguskitza ikastolaren instalaziooen pa-
rean doan kalea da. 1985eko urriaren 30eko
Osoko Bilkuran  L.U.K.T.-ren proposamenez Vic-
toriano Juaristi izena jarri zioten kale honi.
Victoriano Juaristi 1880an Donostin jaio zen.
1903an Irunera etorri zen eta Colon Ibilbidean
bere kontsulta medikua jarri zuen eta Udal Os-
pitalean doain kolaboratu zuen. 1914an, Piko-
keta kalean, “Clínica Irún” inauguratu zuen. 
1936-1939ko Gerra Zibilean, bere seme Carlo-
sekin batera, Iruñeko Ospitale Militarrean lan
egin zuen eta geroago Osasun Militarraren

Ohorezko Komandante izendatu zuten. Gerra
zibila amaituta, bere klinian lanean jarraitu
zuen.
Medikua lanbidez gain, Arte Ederrak oso gus-
toko zituen eta idazlea zen. “Manual de cirugía
para médicos y estudiantes” bere garaiko ziru-
jia espainiarrean garratzi handiko libura izan
zen eta zenbait hizkuntzetara itzuli zen.
1949ko maiatzaren 4an hil zen eta bere he-
riotza oso sentitua izan zen Nafarroan eta Gi-
puzkoan.

Iturria: José Monje.
Irungo kaleen izenak.

Irun atzo Irun gaur
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Argazki lehiaketa
IUA: 38714 eta 41024

Urtean zehar argazki lehiaketan parte hartu dutenen ar-
tean afaria zozkatu dugu. Gaia bakarra izan da: Irun. Irungo
jendea, lekuak, natura, etab. 

IRABAZLEA

Cristina Espinosa
Urdanibia plazan jarritako “Etxekoandrea”



Abenduak 23an Olentzerok irungo kaleak zeharkatu ditu.
Olentzero Alberto Anguera plazan agertu zen eta Betti
Gotti, Santiagoko Deabruak, Txorimaloak soinu taldea,
Auntxa trikitixa taldea eta EKTko abesbatzaren laguntza-
rekin San Juan plazaraino iritsi zen, haurren gutunak ja-
sotzera.
Irungo kaleetan eta San Juan Plazan haur andana gertu-
ratu ziren Olentzero agurtzeko eta gutunaren zehaztasu-
nak argi uzteko. Olentzero agurtzeko aukera eduki zuten
lehen haurrak Erik eta Maddalen izan dira. Ilusio osoz it-
xaron dute urtea eta ilaran zintzoki portatu ondoren,
Olentzerok urtean zehar zelan portatu diren galdetu die.
Haurrek zintzoak izan direla argitu diote Olentzerori eta
Maddalenek Olentzerori panpin bat eskatu dio eta Erikek
berriz, Ninja Dordoken jostailua.
Olentzerok ilusio osoz hartu ditu bertaratutako haurrak,
gaueko 21.00ak arte. Haurrekin urtea ebaluatu du, por-
taeraz hitz egin dute eta, badaezpada, Olentzerok ikatzez
beteriko hamaika zaku dituela azaldu die haurrei. 
Azkenik, Olentzerok antxumeen, kapoien eta astoen kon-
painiarekin Olaberriako mendietara abiatu da, opariei
azken ukituak emateko eta ikatzezko azken zakuak betet-
zera.
Erregeak
Errege magoak ere Irun bidean daude. Urtarrilaren 5ean,
18.30 etan, Letxunborro ibilbidetik abiatuko da Errege
magoen desfilea. Errege bakoitzak morroien laguntzare-
kin zeharkatuko du Irun eta desfilea girotzeko Irungo mu-
sika banda eta hainbat fanfarrek parte-hartuko dute.
Meltxor, Gaspar eta Baltasar San Juan plazara iristean,
udaleko balkoitik agurra gauzatuko dute.
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Olaizola Immobiliaria agentzia

Haur irundarrek Olentzero jaso dute
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Gabonak Irunen

Eguzkitza ikastetxeko gazte eta gurasoak gabon kantak abesten.

Atzokoak abesbatza San Juan plazako gabon kanten emanaldian.
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Irungo Gureak tailer babestuetako kideak abesten

Santa Elena iturriko jaiotza



Irungo Atseginak aspalditik laguntzen die erregeei iru-
nera gerturatzen, nolatan jazo zen hau?
Iñigo Uruñuela: Lehengo ospital zaharrean umezurtzak
zeuden eta elkartea ongile elkarte bat denez, ume horiei
opari txiki batzuk egiten hasi zen.
Luis Etxebeste: Lehenengo hasi ziren arroparen kontua-
rekin, arropa jasotzen eta banatzen, eta gehiago lagunt-
zeko 1923an edo 1924an, ospitaleko amabitxi bihurtu
zen elkartea. Lehenengo umeekin hasi ginen eta gero
babes-ospitalak umeak utzi zituenean, pixkanaka-pixka-
naka, hasi ziren helduak hartzen eta guk ere aldaketa hori
egin genuen.
I.U: Haurrak zeuden lekua inklusa deitzen zen eta hori
desagertu zenean, helduak sartu zituzten. 
Gerra garaian erregeen etorrera mantendu egin zen?
L.E: Hori ez dakigu ziur, bi urtez dena larri-larri egon zen.

39an eta 40an hasi ziren berriro.
Txikitan elkarteak antolaturiko desfilearen inguruan ibili
izan zarete?
I.U: Bai. Ni atera izan naiz lastargin gisa, orain dela 41
urte edo. Garai hartan ez zen orain bezala, garai hartan
haurrek hitz egiten genuen “goazen Irungo Atseginara
atera gaitezkeela” eta gainera ez zeuden gaurko arropak,
lastargiak ere arriskutsuagoak ziren eta zeharo ezberdina
zen, baina oso ondo pasatzen genuen. Gaur egun ba-
daude helduak haurrak zaintzeko eta dena ondo joateko,
garai batean ez zeuden.
Desfileko arropak aldatu egin dira?
I.U: Elkarteak erregeak antolatu izan du betidanik, baina
udalak eskatu zigun desfilea antolatzeko. Orduan, udalak
ekartzen du arropa.
Hasieran erregeak zaldi gainean etortzen ziren, orain
berriz zalgurdian, aldaketa hau nolatan etorri zen?
I.U: Udalak beldur asko dio zeozer gertatzeari, orduan,
segurtasuna bermatzeko aldatu zen.
L.E: Gozokiak botatzen hasi ginenetik eta orain dela
zortzi-hamar urte glutenik eta bestelakorik gabeko gozo-
kiak botatzen ditugu.
I.U: Azkenean, segurtasun neurriak jartzen dira.
Zenbat kilo gozoki botatzen dira errege bezperan?
L.E: Zazpiehun-zortziehun kilo inguru botatzen dira.
Baina berehala joaten dira.

Zuentzat zein da desfileaz duzuen oroitzapena?
I.U: Haurra zarenean erregeak ez dituzu ikusten, ilusioa-
gatik. Eta gertatu izan zait ilobek niri ezagutu arren ez di-
datela ikusi. Hain lelotuak gelditzen dira, ez dutela ezer
ikusten.
L.E: Hori normala da. Txikiek ikusteko gogoa izaten dute,
baina beste aldetik, errespetua edo beldurra izaten dute.
Desfilea bukatzean hemen harrera bat egiten da eta bat-
zuk ondo egoten dira, baina beste batzuk aurpegiak jart-
zen dituzte.
Urtean zehar elkarteak nola mantentzen du kontaktua
erregeekin?
I.U: Urtero deitzen digute eta guk lagundu egiten diegu.
Bazkaria prestatzen diegu, oso goiz irteten direlako bisi-
tak egitera.
L.E: Lehen hasi ginen babes ospitaletik, gero Gurutze go-
rrira doaz, mojak ere bisitatzen dituzte. Orain hirugarren
adineko zazpi edo zortzi zentro bisitatzen dira.
I.U: Goizeko hamabietan bazkaria prest dugu, ibilaldia
14.30etan hasteko eta desfilea 18.30etan hasteko. Gero,
opari guztiak banatu ondoren afaltzera etortzen dira.
Zer diote erregeek Irun eta irungo haurrez?
I.U: Hori erregeei galdetu behar zaie. Nik dakidanez ha-
rrera oso ona izaten dute eta horri esker etortzen dira ur-
tero erregeak. Haurrek harrera oso ona egiten diete.

“Harrera oso ona izaten dute eta horri esker etortzen dira urtero erregeak”

BAKAILAOA DASTA EZAZU

Irungo Atsegina elkarteak aspalditik la-
guntzen dio Meltxor, Gaspar eta Baltasar
errege magoei Irunera gerturatzen. Elkar-
teak lehenengoz erakarri zituen erregeek
irungo inklusa bisita zezaten. Egun erre-
geek Irun zeharkatzen dute, baina egun
osoan zehar adinekoentzako egoitzak bisi-
tatzen dituzte.

Luis Etxebeste eta Iñigo Uruñuela, Irungo Atseginako bazkideak eta zuzendaritzako kideak
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Azken bi Gabonetan irundarrek izotz pistaz gozatzeko au-
kera eduki ondoren, 2016. urtean, globo aerostatiko bat
jarri da San Juan plazan.  Globoan 30 metro igotzeko au-
kera dago eta bertan irungo bestelako ikuspuntu bat eza-
gutzeko aukera dago. Jendea erakartzeko eta kontsumoa
sustatzeko helburuarekin ezarri da globo aerostatikoa.
Irun, altura handiko Eguberria lelopean Irungo Udalak,
Ficoba erakust azokak eta Mugan eta Bidashop salmenta
elkarteek hainbat ekintza antolatu dituzte. Gabonetan
musika, kontzertuak, kaleko antzerkia eta bestelako jar-
duerek osatu dute gabonak dinamizatzeko programa.
Globo aerostatikoa Gabonetako hainbat egunetan egon
da plazan eta azken eguna urtarrilak 4a (11.30-13.30)

izango da. Globoa gatibatua dago eta uneoro plazan
mantentzen da mugimendu bertikala gauzatuz.
Dagoeneko sei egunetan hartu du plaza globo aerostati-
koak eta guztiz arrakastatsua izaten ari dela azaldu du Jo-
seba García, globo gidariak: “10.30ak baina lehenago
iritsi gara eta ordurako, bazegoen jendea itxaroten…
Printzipioz bi orduko erakusketetan pentsatu genuen eta
egun batzuetan bi ordu eta erditik gora egon gara”. 
Haurren erreakzioak anitzak dira, baina gehienak txun-
dituak gelditzen direla, azaldu du Garcíak: "Zur eta lur
gelditzen dira. “ze pasada”, “ze dotorea”, “uste genuena
baina altuago” dira gehien entzuten diren erreakzioak”.

Globoaz aratago 
Gabonetako bestelako jarduera bat Gabonetako bola
erraldoia da. Bertan, bolara sartzeko aukera dago eta Ga-
bonetako eszenatokiekin eta gabon elementuekin argaz-
kiak ateratzeko aukera dago. Atrakzioa Txanaleta plaza,
Pio XII, Almirante Arizmendi kalea, San Juan eta Luis Ma-
rianotik mugitzen joan da.
Gabonak ixteko, Zabaltza plazan, urtarrilaren 5ean
errege-opil erraldoi bat egin eta banatuko da. 11.30etan
hasiko dira opila sukaldatzen eta 2.000 errazio banatzea
espero da.

Altuera handiko gabonak irunen



Ze zaintza eskatzen ditu Stadium Gal-eko
zelaiak?
Zelaia ahalik eta hoberen utzi behar da
partidu eta entrenamenduetarako. Hor-
taz, taldeak entrenatzen zuenean Angel
“Soarte” zena eta ni takeatzera joaten
ginen, jokalariak baloiari ematean egin
duen zuloko belar zatia bere lekuan jart-
zera, zelaia ahalik eta hoberen uzteko.
Gero, makina pasatzen genuen, belarra
mozteko eta berdintzeko. Lan hau egu-
nero gauzatzen genuen.
Ordu askoko lana da, jendeak uste duena
baina ordu gehiagokoa. Askotan sei ordu
pasa izan dugu zuloak estaltzen. 
Noiz sortzen dira zulo gehiago partidue-
tan edo entrenamenduetan
Zulo gehiago sortzen dira entrenamen-
duetan. Partidu batean 22 pertsonek zelai
osoa hartzen dute eta entrenamendu bat
baino eramangarriagoa da. Entrenamen-
duak zati mugatuetan gauzatzen dira eta
potentzia jokoek, entrenamendu fisikoek
eta “rondo”-ek zelaia gehiago hondatzen
dute.
Zelaia zaintzeaz gain, bestelako ze lan
egin dituzu?

Atezaintza lanak ere gauzatzen nituen, oi-
narriko futboleko irungo gazteei aldagelak
irekiz, astean zehar klubari bizia ematen
diotenak dira.
Entrenatzaileren batekin estrategiaren
bat izan duzu, zelaia gehiago ureztatzeko
edo belarra ohi baino luzeagoa uzteko?
Entrenatzaile bakoitzak bere moduak
dauzka eta gure lana haiengana egokitzea
da. Batzuei belarra motz-motza egotea
gustatzen zaie, beste batzuei luzetxoago
egotea edo baten batek nahiago zuen be-
larra bezperan moztea edo partidu egu-
neko goizean. Bakoitzak bere ohiturak
zituen, urarekin ere antzekoa gertatzen
zen eta jokalariek eskaera ezberdinak egi-
ten zituzten.
Espresuki egindako enkarguren batez
oroitzen zara?
Beti bazegoen trikimailuren bat. Esate-
rako, udan Real Unionek jolasten zuen
zatia gehiago ureztatzen genuen, baloia
azkarrago mugitzeko.
Zein izan da bizi izan duzun partidurik be-
reziena?
Hainbat partidu egon dira marka utzi du-
tenak. Niretzat, bereziki, errege kopa da

partidurik berezienetakoa. Real Madrid
bertan ikustea eta hiru golekin irabaztea
oso polita izan zen. Real Madrileko joka-
lariak ikustea, jokalaririk honenetakoak,
miragarria izan zen. Guti, Salgado eta
beste asko ikustea pozgarria izan zen. 
Baita ere, bigarren taldea hirugarren mai-
lara igo zen partidua oso polita izan zen,
oso ondo pasa genuen. 
Itzal handiko jokalariak Stadium Gal be-
zalako zelai txikiago batera iristean, nola
erantzuten zuten?
Batzuk zelaia ikusi eta nora iritsi ziren gal-
detzen zuten, zelaia txikia delako. Beraiek
105 metroko zelaietan jolastera ohituak
daude, ez 100 x 66 metroko zelaietan.
Baina, jende guztiz atsegina ere bazegoen,
esaterako, Gutirekin hartu emana izan
nuen. 
Asko aipatu izan da ate azpiko zuloak,
nolatan sortzen dira zulo hauek?
Egunero atezainak lanean dauden txokoak
dira hauek. Eta atezain bat sartzen den
txokoan belarra haztea zaila da. Baita ere,
jabetza jokaldiak area txikian entrenatzen
dira. Pentsa ezazu 22 pertsona eta hiru jo-
kalari txoko berean gelditu gabe ibiltzen
badira, zaila da belarra hor sortzea. Ne-
guan asko sumatzen da, belarra gutxiago
hazten delako. 
Bidasoa ibaiak badu eragina zelaian?
Badaude txoko batzuk, Banatuan esate-
rako, sumatzen da ibaiaren hezetasuna.
Baina ez du inoiz arazorik eman. Esker
oneko zelaia da, udaberrian beti aldatzen
da. Oso berde eta polit jartzen da, neguan
lan gehiago eskatu arren. 
Real Unioneko lorezaina izateagatik eta
gauzaturiko lanagatik jendeak ezagutzen

zaitu? 
Zortea izan dut jende asko ezagutu duda-
lako. Kaletik noan bitartean aitek eta se-
meek agurtzen didate eta horretaz ezin
naiteke kexatu, zorte handia izan dut.
Auzo honetan [Santiago] ere oso maitatua
sentitzen naiz, urte asko ibili naizelako
auzo honetan. 
Urte hauetan bitxikeri asko bizi izan di-
tuzu ezta?
Denetik bizi izan dugu. Alaitasunak, tris-
tura, alaitasuna berriz.. Denetik bizi izan
dut. Oso momentu onak, emaitzengatik,
eta momentu latzak ere, kategoriaz jait-
siko zarela ikusteagatik eta ezer ere ez
egin daitekeela ikusiz. Hor gaizki pasatzen
duzu.
Play-off etan Cadiz-en aurkako partidu
batean jarraitzaile andaluziarrek zelaira
salto egin zuten eta zelai zatiak ere era-
man zituzten. Nola oroitzen duzu hau? 
Irundik pasa den jarraitzaile talde polite-
netakoa izan zen. Neuk ere Cadiz-era ger-
turatzeko aukera eduki nuen eta
jarraitzaile harrigarriak dira. Errege kopan
bueltatu ziren eta cadiztarrek kolorea be-
netan sentitzen dute. Zelai zatiak eraman
eta zelaia izorratu arren, zelaia konpondu
egin da.
Real Unioneko zaleak nolakoak dira?
Nik uste jarraitzaile batzuk oso hotzak
dira, adineko jendea bereziki. Hauek ez
dute akatsak edo joko sistemak barkatzen.
Gustuko ez badute txistuka hasiko dira
edo isilik geldituko dira. Hala ere, jende
gaztea dator eta asko animatzen dute.
Baina, Unionen zalegoa zorrotza da, oso
zorrotza.

k i r o l a k

“Alaitasunak, tris-
tura, alaitasuna 

berriz... Denetik bizi
izan dut”

Iñaki Ibargoyen 2003 an iritsi zen Stadium Gal
zelaira, aurreko lorezaina erretiratu zenean. Angel
Albisu, “Soarte”-k igoerako partidu baterako lan
egitera sartu zuen, Rayo Vallecanoren aurkako
partiduan, eta orduz geroztik Real Unionen egon
da Gal-eko zelaia zaintzen.
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Iñaki Ibargoyen,Sta-
dium Gal-eko lorezain

ohia:



Taldeak lehen urteetan liga garaitu, bigarren gelditu eta
Super ligarako igoera jokatu zuen. Igoera Valentzian jo-
katu zen, 2006-2007. denboraldian, Valentzia eta Mala-
garen aurka. Azkenean, gol bakarragatik Valentzia igo zen
Super ligara, baina igoera ezinezkoa izan arren Melodi
Aguilar jokalariarentzat “abentura polita” izan zen.
Kategoria galdu ondoren, 2014. urtean, berriro igo zen
bigarren mailara Mariño. Taldeak Tolosan garaitu zuen
liga eta Melodi Aguilar jokalariak jaitsiera eta igoera bizi
zuen: “Jaitsi ginenean beherakada handia izan zen talde
guztiarentzat eta asko uztekotan egon ziren, baina tal-
dera iritsi ziren kategoria berreskuratu arte ez uztera kon-
prometitu ziren. Hortaz, hainbat urtez borrokatu
genuen”.
Bigarren mailara egokitzeak lana eskatzen du eta taldea-
ren handicapa taldearen gaztaroa dela, azaldu du Melodi
Aguilarrek: “kostatzen du maila horretara egokitzea, ge-
hiago eskatzea. Baina taldea konprometitua dago eta
ondo egingo dugula uste dut”.
Mariñok 25 urte
2016. urtean, Mariñok zilarrezko ezteiak bete ditu. Ema-
kumezko taldea gazteagoa izan arren, duela 25 urte Ja-
vier Mariñok emandako pausoaz harro daude jokalariak.
Laura Gonzalez kapitain eta atezainarentzat harro ego-

teko urteurrena da: “, lehendakariaren sustenguarekin
harro egotekoa da, kluba mantendu izana eta orain da-
goenera handitu izana, orain gizonezko eta emakumezko
talde asko daude”.
Melodi Aguilarrek hamar urte daramatza taldean eta et-
xetzat sentitzen du taldea: “Talde honekin jolasten hasi
nintzen eta nola hazi den ikustea eta hemen haztea, en-
trenatzaileez, jokalariez eta lehendakariaren inguruan.
Oso pozik eta espero dut, denbora askoz jarraitzea”.

Harrobia
Mariño taldea Super ligako taldeentzako harrobia da.
2014. urtean Errealak Mariasun Quiñones atezaina fit-
xatu zuen eta aurtengo denboraldian Nekane Quiñones
eta Sara Olaizola jokalariak Oiartzunek fitxatu ditu. Jose
Luis Alzugaray “Zikiro”-rentzat fitxaketa hauek irakurketa
bikoitza dute: “Aurten ere bi neska oiartzunera joan dira
eta polita da. Baina taldearentzat txarrerako da. Nik uste
bi alde dauzka. Ona harrobia dagoelako eta txarra leku
zailean gaudelako. Oiartzun eta erreala Super ligan dauz-
kagu, irundik gertu eta deitzen dioten edonor joango da”.
Maila mantentzea helburu
2016. urtea 13. postuan amaituko du Mariño. Horrexe-
gatik, taldearen helburu nagusia kategoria mantentzea
eta sailkapeneko erdialdera bueltatzea da. Taldearen gaz-
tetasuna eta esperientzia faltaren ondorioa dela, uste
dute jokalariek. Ala ere, ligaren bigarren zatirako jokalari
gehiago egongo direla, azaldu du Jose Luis Alzugaray “Zi-
kiro”-k: “hiru-lau neska berri etorriko dira eta gehiago es-
tutu behar dela jakinik... Ligako azken sei taldeekin bi
puntutan gaude eta bi partida irabaziz taula erdira zoaz.
Ez gaude airean”.

k i r o l a k 9

Mariño, beldurrik gabeko talde aitzindaria

Mariño futbol klubeko emakumezko taldearen jatorri nafarra jende gutxik
ezagutzen du. Izan ere, Mariñok Berako Gure Txokoa taldeko zortzi ema-
kume jaso zituenean abiatu zen taldea. Lehen entrenatzailea, gaurko entre-
natzailea eta taldeko sortzaileetako bat Jose Luis Alzugaray “Zikiro” izan
zen. Javier Mariñoren baiezkoa jaso ondoren taldeak eta Zikirok beste zortzi
emakume bilatu zituzten: “Emakumezko futbolaren jarraitzaile sutsu baten
bidez, bi astetan zortzi neska bilatu zituen eta 16 neskekin jaio zen nesken
Mariño taldea”.



Urtero bezala, gabonetan zenbait ekintza antolatu dira Caser Betharra-
men eta Anakan. Abenduaren 19tik aurrera tailerrak, kantak, bingo bere-
ziak etab. izan dituzte. Bestalde, Olentzero opariak banatu zituen
abenduaren 23an.
Baina oraindik ez dira ospakizun bereziak bukatu. Urtarrilaren 5ean, Ana-
kako eta Betharrameko egoitzetara erregeak joango dira, eta opariak ba-
natuko dituzte.
Anakara, Irungo desfilekoak doazte, 5etan joango dira.

Betharramekoak aldiz, bertako langileak izaten dira, han  eskuz egindako
jantzi zoragarriekin. Bertan, 5:30etan hurbilduko dira eta han ere, opariak
banatuko dituzte. Espero duten momentua izaten da..
3an, asteartean, Betharramen, Angel pazos eta Jose Luis Azcue abestera
joango dira 18:00etan. Bi ordu lehenago Anakan egongo dira. 
Halaber, 4an Kasino Zaharra abesbatzaren aktuazioa izango da
5:30etan. Bestalde, Anakan, urtarrilaren 3an, arratsaldeko 18:00etan San
Vicente de Paul ikastetxeko “christmas” lehiaketa burutuko da. 

Errege Magoak Caserrera 
joango dira

10
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gaztea

Irungo Kateako S.R.A. andereari jasoa (1959-
XII-12)(El Bidasoa, 1959-XII-26)

Urtezar gabian kantat-
zen diren kantak

Joaten dira mutil gaztiak (amalau urtetik
gottikuak, ezkonduak ere bai). Joaten dira
baserrietara illuntzen duen denboran eta
jotzen duten atia irun aldiz makillakiñ: kax-
kax-kax.
Gero eitten dute oju ttiki bat: Eeeeeeee.
Eta orduan kantatzen dittu kopleruak irun
kanta segiruan:

Alabatua. Bereinkatua,
bai Sakramentu Santua,

pekatuaren mantxarik gabe
zeña dan kontzebittua.

Au aiziaren epela
airian dabill orbela

itxi ontako persona onari
Jainkuak Gabon diyela

Zapata txuri paperez
euriya bada baterez

nagusi jauna, esan bizaigu
Asiko geran ero ez.

(...)

Iturria: Nikolas Alzola Gerdiaga
Euskaraz, Irunen barrena.

Euskaraz,

Irunen 

barrena

San Vicente de Paul  LH3

1�
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Inkesta
1. Gabonetan bereziki baliatzen duzu

liburutegia?

2. Eramangarriak dira gabonak eta az-
terketak?

3. Gabonetan ikasteko ezartzen ditu-
zun helburuak liburutegian errazago

betetzen dituzu?

Ion Thalamas

1. Bakarrikan gabonetan eta aste san-
tuan ere ahal badut.
2. Nire kasuan bai. Nire karrera ez delako
oso zaila, baina egia da gabonetan hona
etortzea zaila egiten dela, afariak, lagu-
nekin eta halako gauzekin. Nahasten
dira bi planak. Azkenean aukeratu behar
duzu bata edo bestea, eta zailtzen dira
bi gauzak.
3. Errezago. Nik etxean ez dut ezer egi-
ten. Etorri behar naiz hona, ze bestela
etxean internet, musika edo edozer gau-
zarekin nahasten naiz eta ez dut ezer
egiten.

Unai Arretxe
1. Gehien bat gabonetan erabiltzen det,
baina urtean zehar, noizbehinka, etort-
zen naiz ahal dudanean. Pixka bat lehe-
nago etortzen naiz astean edo horrela.
Baina gehienbat gabonetan eta azter-
keta finalen aurretik.
2. Ez da oso erreza biak batera eramatea
batez ere denbora librea eta oporrak di-
tuzulako, baina oporrak ikasten pasa
behar dituzulako.
3. Bai, liburutegira etortzeak errazten
du. Bestela etxean arrebarekin, oparie-
kin eta gabonetako giroarekin zailagoa
egiten zait ikastea. 

Nahia Telletxea

1. Bai. Azterketa garaian.
2. Eramangarriak dira baina
azkenean ez duzu oporrik.
Hemen ikasten zaude.
3. Ez. Nik eskatuko nuke den-
bora gehiago irekitzea, baina
oraingoz betetzen ditut gutxi
gorabehera.

Yune Etxazarreta

1. Hau bai, zeren ez naiz
hemen bizi. Hau gabonetan.
2. Bai eta ez. Nahiko nuke
eginak izatea, baina denbora
gehiago daukat ikasteko.
Baina bai eramangarriak
dira.
3. Etxean gutxiago egiten
dut. Azkenean da presioa
daukadanean egiten dudala
hemen edo etxean, baina
presioa behar dut.



SOrOSLE ETA LEHEN SOrOS-
PEN IKASTArOA dONOSTIAN
Zer? Sorosle eta lehen sorosle
ikastaroa eta, gainera, hala
nahi duten ikasleek Sorospen
titulua eskura dezakete kurtso
amaieran egiten diren kalifika-
zio probak gaindituaz.

datak: Urtarrilaren 9tik 30era
Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara

Lekua: DYAko Formazio eta
Boluntariotza Gunean (Barat-
zategi kalea, 10 - Intxaurrondo
auzoa - Donostia)

Izen emateak: deitu 943 46 46
22ra.

Matrikula: 110 euro.

Informazio gehiago: DYA Gi-
puzkoa.

INGELESEKO ETA frANTSE-
SEKO IKASTArOAK, dIrUZ LA-
GUNdUAK!!!!
Zer? 100 % diruz lagundutako
ingeles eta frantseseko ikasta-
roak Irunen eta Donostian.

Aprobetxatu aukera, azkeneko
plazak libre.

Non?
Irun: Juan de la Cruz kalea, 2 -
behea 2 (sarrera Zuberoa kale-
tik) 
Donostia: Zubieta kalea, 54 -
behea

Nori zuzenduta: Irungo langa-
bentueak.

Informazio gehiago eta erre-
serbak:
943 431 253 (Ana) 
ges t ioncu r sos@grupoce i . ne t

g a z t e  i n f o r

- Aurrez aurre: Irungo CBA liburutegi berrian
- Telefonoz: 943 50 54 44 / 943 50 54 40 
- Posta elektronikoz: igaz te@i run .o rg  

- Webean: www. i r un .o rg/ igaz te

- WhatsApp bidez: 607 771 173

AdI EGON !!! ESKI IrTEErA!!!!

Eski eta snow irteera atzeratu da Aretten oraindik
elurra ez dagoelako. Apunta zaitez !!!!

Noiz: Otsailak 11, larunbata 

Non: Aretten. Biserako geltokitik aterako da

Ordutegia: goizeko 6tan atera eta 20tan bultatuko dira.

Izena emateko: IGazten edo Martindozenea Gaztele-
kuan

Prezioa: 21,30 euro (autobusa + material alokairua + 2
orduko klasea + forfait + asegurua).

Antolatzailea: Martindozenea Gaztelekua.

Kolaboratzailea: Txiribuelta .

PrAKTIKAK PrAGAN

Praktikak Europear Sate-
lite Nabigazioko Sistema
Mundialen Agentziako
(GSA) finantza sailan. 

Noiz: 2017ko martxoak
1etik abuztuak 31raino.

Non: Europear GNSS
Agentzia (GSA) 

Tokia: Praga (Errepu-
blica Txekiarra) 

Iraupena: 6 hilabete (3
edo 6 hilabete luzatzeko
aukerarekin) 

Soldata: 1.000€ hilero.

Betekizunak: 
- Bigarren graduko edo
unibertsitateko titulua en-
presen administrazio eta
zuzendaritzan, kontabili-
tatean, ekonomian, edo
antzeko adarretan. 
- Finantza kontabilitatean
formazioa ala esperient-
zia. 
- Office-n erabilera ona. 
- Ingeles maila ona (idat-
zizkoa eta ahozkoa)

Epea: urtarrilaren 12ra
arte



Urtarrilak 2
Zer? “Urte berriko kontzertua
"Luis mariano orkesta".

Ordua? 20:000etan.

Non? Amaia KZ. Pio XII, 4.

Prezioa? Bazkideek: 12
euro; Bazkide ez direnak 18
euro; 5 euro 30 urtetik behe-
rakoentzat

Urtarrilak 3
Zer? Eguberria erromatar mu-
seoan. Mosaiko erromatarrak.
Ezagutu mosaikoaren teknika,
eta egin ezazu bat tesela txi-
kiak erabiliz. Tailerrean, Antzi-
nako mosaiko
garrantzitsuenak ezagutuko
dituzu.

Ordua? 11:00 - 13:00

Non? Oiasso Erromatar Mu-
seoa Eskoleta, 1

Urtarrilak 3
Zer? Jabier Muguruzaren
“Harriaren hiztegia” kontzer-
tua. Esklusiban aurkeztuko da
"Harriaren hiztegia" diskoa,
Bernando Atxagaren hitzekin
eta Jabier Muguruzaren musi-
karekin konposatua eta bi
neskatxek interpretatua. Hau-
rrentzako lan hori "Mara mara
diskak" zigiluak, kantautore
irundarrak duela urte batzuk
abian jarri zuenak, argitaratu-
tako bigarrena da.

Non? Amaia KZ. Pio XII, 4.

Ordua? 17.00etatik aurrera

Prezioa: 4,20€

Urtarrilak 10
Zer? “El gran Luis Mariano”
opera zinema.

Ordua? 19:00etan

Non? Amaia KZ hitzaldi are-
toa. Lopez de Becerra, z/g

Prezioa? Doan.

Urtarrilak 14
Zer? Luis Piedrahitaren baka-
rrizketak.

Non? Amaia KZ. Pio XII, 4.

Ordua? 19.00etan.

Prezioa: 16,30€ .

a i s i aa 15

Espainiako Eskubaloi Federakuntzak eta Irungo Udalak
laguntza hitzarmen bat sinatu dute XLII. Espainiako Na-
zioarteko, XVI Domingo Barcenas oroimenezko gizo-
nezko eskubaloi selekzioen txapelketa antolatzeko.
Edizio honetan Espainia, Argentina, Polonia eta Catar
parte hartuko dute. 

Non? Artaleku polikiroldegia

Egitaraua:
Ostirala, urtarrilak 7: - 17:00: Argentina-Catar - 19:00:
España-Polonia. 
Larunbata, urtarrilak 8: - 16:00: Catar-Polonia - 18:00:
España-Argentina 
Igandea, Urtarrilak 9: - 11:00: Polonia-Argentina -
13:00: España-Catar

Sarrerak:
Aurreratuak CD Bidasoako bulegoetan lor daitezke, Ar-
taleku kiroldegian (10:30-13:00 eta 16:30-18:00) eta in-
ternet bidez
ht tps : / /www.marcaent radas.com/eventos/ f icha/2548-

abonos -x v-memo r ia l -dom ingo-ba rcenas web lotura
jarraituz.

XLII. ESPAINIAKO NAZIOArTEKO ESKUBALOI TXAPELKETA "XVI. dOMINGO
BÁrCENAS OrOIMENEZKOA"




