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1919 urteko urriaren 12an argitaratutako “El Bidasoa” aldizkariakIrungo hiriaren eta ingurukoen gaurkotasunari erreparatzen die. Udaraamaitu ostean hiria hutsik gelditzen dela aipatzen duen artikulu batekhasiera ematen dio zenbaki honi eta jendea zein dirua Irunen geldit-zeko irtenbide ezberdinak bilatzen saiatzen da. “Anotaciones de unchismoso” atal ezagunean Colon pasealekuko argiztapen eskasa salat-zen da oraingoan, “Apreciaciones” atalak, berriz, zinegotzi baten dimi-sioaren inguruan gogoeta egiten duen bitartean. “Goi-goitik”tituluarekin Txori Txikik gai ugariren inguruan idatzitako olerki sortabiltzen da. “¡Chiquitos a caminar!” atalak, berriz, garai hartako haurrekeskolatik ateratzerakoan dauzkaten jarrera eta ohituren inguruan go-goeta egiten da, iraganekoekin alderatuz. Bigarren orrialdearen hasieran kirolez hitz egiteko tartea hartzen dute“El Bidasoa” astekariko kazetariek. Kirolen ataleko gai nagusia Amu-teko zelaietan Bartzelonan egingo den Espainiako Txapelketarako hau-taketa probak egingo direla aipatzen da, futbola edo bestelako kirolekinlotutako albisteen berri emateaz gainera. Jarraian albiste laburren bil-duma batean San Miguel auzoko jaiak, tenperaturen beherakada edozinegotzien artean sortutako eztabaidaren inguruan idazten da. “ElBuzon del Bidasoa” atalean, ordea, irkaurleek bidalitako era askotarikoinformazioak zabaltzeko tartea eskaintzen da. San Miguel auzoko jaienkronika zabalago bat egin ostean, “Hace años …” atalean 1883 urtekoalbisteak eta gertakizunak errepasatzen dira. Azken aurreko orrialdean ohiko atalak errepikatzen dira. “El Munici-pio” izeneko tartean udabaltzan harturiko azken erabakiak ezagutzeraematen dira, ondoren, “Bellas Artes” eta “Principal” antzokien hu-rrengo egunetarako programazioa errepasatzeko. “Ecos de sociedad”atalean goi-klaseetako biztanleen bizitzetako gorabehera nagusiakerrepasatzen dira. Albiste labur batzuen ostena, publizitateari aldizka-riaren azken orrialdea uzten zaio “El Bidasoa” aldizkariaren 215. zen-bakia amaitu aurretik. 
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- G38520: Colon pasealekuaren zabalpen lanak amaitu osteko
irudia, eskubian Palace hotela agertzen delarik 1908-1909 urteen
artean hartutako irudi batean. 
- G57833: Iparralde etorbidean kokatutako Viteri eskola, lehe-
nago Frantziako eskola bezala ezagutzen zena. Argazkia 1906-
1909 urteen artean hartu zen. 
- G57846: Amuteko zelaia XX. mendearen hasierako partidu
egun batean ateratako argazkian. Zelai hau Irun Sporting Futbol
Klubaren egoitza izan zen. 
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2019-2020 zikloko Euskaraldirako giroa berotzen

Irungo Udaleko Euskara Arloa 2019-2020 zikloko Eus-karaldia prestatzeko lanei ekin diela jakinarazi dute Mó-nica Martínez  Euskara ordezkariak eta Iban EguzkitzaEusakar Arloko zuzendariak. “Formatuak antzeko nor-abideari jarraituko dio, ahobizi eta belarriprestekin,baina, oraingoan, hiri bakoitzeko entitateek protago-nismo handiagoa izango dute, Euskaraldia aurrera era-mateko gune edo taldeak sortuko baitituzte”, argitu duMónica Martínez Euskara ordezkariak. Honela, aurreko urteko edizioan bezala 16 urtetik gorakoirundarrek parte hartu ahalko dute Euskaraldian. Egitas-moan parte hartu ahal izateko Ahobizi edo Belarriprestrola hautatu beharko da. Ahobiziek euskaraz egingo dieteulertzen dieten guztiei, nahiz eta erantzuna beste hiz-kuntza batean jaso, eta, ezezagunekin, lehenengo hitzaeuskaraz egingo dute beti; Belarriprestek, berriz, beraie-kin euskaraz egitera gonbidatuko dute, ulertu egiten bai-tute, eta nahi duten hizkuntzan erantzungo dute.  Bigarren edizioan ere, parte hartzaileek zer rol (ahobizi

edo belarriprest rola) aukeratu duten identifikatzekotxapak eramango dituzte soinean, eta nork bere inguruanegingo du ariketa, bere eguneroko harreman sarearenbaitan: familiartean, lagunartean, lantokian, ikastegian,dendetan... Inertzia linguistikoak iraultzea eta euska-razko eguneroko komunikazioa posible dela frogatzeaizango da helburua.
AriguneakBigarren edizioaren berrikuntzetako bat Ariguneakizango dira. Hiriko entitateek ahobizi eta belarriprestakelkartzeko sortuko dituzten gune edo taldeak izango diraariguneak, euskaraz lasai egiteko topaguneak. Entitateek(dendek, enpresek, elkarteek, klubek...) antolatuko di-tuzte topaketak, eta bitarikoak izan ahalko dira: - Barne ariguneak entitate bakoitzeko kideek (adibidez,enpresa bateko langileek) osatutako talde itxiak izangodira. - Kanpo ariguneak antolakunde barruko zein antolakun-detik kanpoko pertsonek osatutako talde irekiak izangodira; adibidez, euskaraz hitz egin ezin duten baina ulertuulertzen duten denda bateko arduradunek beren dendaEuskaraldian parte hartu nahi duten pertsonen topalekuizatea erabaki ahalko dute.Bigarren edizioak antolakunde eta entitateetan euskara-ren erabilera sustatzea izango du helburu, eta laster ja-

kinaraziko da noiz eta nola eman izena.
Kike AmonarrizGiroa berotzen hasteko, Euskara Arloak informazio saiobat antolatu du, non Kike Amonarrizek parte hartukoduen: urriaren 10ean, 18:30ean, Palmera-Montero Gu-nean, soziolinguista eta aurkezle ezagunak hitzaldi batemango du, solasaldi modura, ikus-entzuleek ere partehartzeko.

2019-2020 zikloko Euskaraldia prestatzeko
giroa berotzen hasi da jada. Bigarren edizioa 2020ko
azaroaren 20tik abenduaren 4era egingo da eta edi-
zio berri horretan hiri bakoitzeko entitateei ipiniko
zaie arreta. 

Adinekoen Asteko jarduerek belaunaldi ezberdinak hurbil-
duko dituzte aurten

Urriaren 1etik 4era, adinekoentzako lokalek eta gizartezentroek programazioa indartuko dute hainbat jardue-ren bitartez. Aurtengo nobedade nagusia "Ezagutu Iruneta Irungo auzoen historia bizia" lehiaketa da, hirianzehar egingo den tren ibilaldi batekin osatuko dena. Aurtengo jardunaldien helburua, bereziki, herritarrakbelaunaldi arteko harremanen onurez sentsibilizatzeaizango da, hau da, belaunaldien arteko harremana eta el-kartasuna sustatzea."Ezagutu Irun eta Irungo auzoen historia bizia" lehiake-tan belaunaldi ezberdinetako lau kidek osatutako tal-deak (nahikoa da adin desberdinekoak izatea) hirian etahiriko auzoetan barrena ibiliko dira, trenez, lokaletako

adinekoek kontatzen dizkieten datu eta bitxikeriak ent-zuten. Saria, hiriko jatetxe batean, lau lagunentzako baz-kari bat izango da.Urriaren 1ean trena 17:00etan aterako da San Juanetiketa adinekoentzako lokaletan geldituko da: Behobia, Pal-mera Montero, Belasko, Anaka eta San Miguel. Toki ba-koitzean talde bakoitzak test moduko galdetegi batierantzun beharko die. Une horretan dauden auzoarekinzerikusia izango dute galderek. Ibilaldia amaitzen de-nean, erantzun gehien asmatu duen taldea izango da ira-bazlea. Trena 20:00 aldera iritsiko da San Juanera. Partehartzeko, aurretik egin behar dira  www.irun.org we-bean. Nahikoa da lagun bakarra inskribatzea, taldeko bo-zeramaile gisa.

Zazpi erreferentzia-tokiJardueren programa Anaka-Puiana, Belaskoenea, LuisMariano, San Migel gizarte zentro, Lekaenea aparta-mentu, Palmera Montero, Iraso eta Behobiako gizartezentroetan egingo diren jarduera bereziekin osatuko da.Horien artean dantza eta musika emanaldiak, dokumen-talen proiekzioak, omenaldiak eta erakusketak izangodira, besteak beste, Adinekoen Astearen barneko jardu-naldietan antolatuko diren ekintza nagusiak.  Ekintza guztiak zehazten dituen programa udal webgu-nean (www.irun.org) kontsultatu ahalko da. 
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Kostaldean zein inguruko eremu naturalean etengabe pi-latzen den zaborra ikusirik hiru lagunez osatutako taldehonek egoera geldiarazteko zerbait egitea erabaki zuen.Lehenengo zabor-bilketa Hendaiako hondartzaren ingu-ruan martxan jarri zuten maiatzeko hilabetean eta ordu-tik antzeko 8  elkarretaratze antolatu dituzte eskualdekoibai, itsaso, mendi eta urmael inguruetan. Recicla Birziklatu taldeak aurrera eramandako azkenzabor-bilketa irailaren 21ean Bidasoa ibaiaren ertzetangauzatutako garbiketa izan da. Rober Serna elkarteko ki-deak azaldu duenez, duela hilabete Endarlatsatik eta Bi-riatou arteko eremuan garbiketa egin genuen, beraz,azken garbiketa honen bitartez Bidasoa ibaiaren azkenzatiarekin amaitu nahi genuen. “Ezinezkoa izan zaigu au-rreikusita eremu guztia garbitzea Santiago Zubiaren in-guruko obrak eta bidean topatutako zabor kantitatehandiarengatik”, gaineratu du Sernak. Bilketa ibaiaren bi eremuetan gauzatu zen: lurrean etauran. Lurreko boluntarioek ibaiaren ertzeko bidea oinezedo bizikletaz egin zuten. Ibaren barnean, berriz, zaborrabiltzeko kayakak eta padel surfak erreserbatzeko aukeraeskaini zen. Horrela, ingurumean eragin positiboa izangoduen ekintza gauzatzearekin batera, antolatzaileek bo-luntarioei ondo pasatzeko tartea ere eskaini nahi izanzieten. Horretarako, elkarte kolaboratzaileen languntzaezinbestekoa izan da materiala utzi eta kausan lagunt-zeko. Bidasoaren ertzean bildutako 180 pertsonen ar-tean adin ezberdinetako boluntarioak lanean aritu zirenLurraren etorkizuna zaintzeko. Gorka Alcantarillakazaldu duenez, batez ere haurrak eta jende gaztea hur-bildu ziren zabor-bilketara. “60 urte inguruko eta hortikgorakoen presentzia faltan bota nuen”, adierazi du Gor-kak. Hala ere, garbiketetara haur eta jende gazte hurbilt-zea oso garrantzitsua da antolatzaileek azaldu dutenez,izan ere, haiek izango dira munduaren etorkizunekozaindariak. Bildutako zaborraren artean erabilpen bakarreko plasti-kozko ontzien presentzia azpimarratzekoa da ibai ingu-ruan jasotako era honetako ondakinen kopurua handiakontutan hartuz gero. Hortaz gain, Rober Sernak azpima-rratu duenez, harrituta gelditu ginen erdialdeko irlan to-patutako zabor kopuru handiarekin. Izan ere, ondatutakotamaina handiko objektu ugari atera zituzten bertatik:

bainera, haurrentzako aulkitxoa, gurpilak, … Robere Ser-nak azaldu duenez, “irletan pilatutako zaborra ez duibaiak ekarri, gizakion arduragabekeriaren ondorioa da”.Horrela, gauzak irletara eramaten dituzten eta horietazdesegiteko ardurarik hartzen ez duten pertsonen jarrerasalatu du. Larunbateko bilketan 900 zabor kildu bilduziren, baina, irletan oraindik zabor kopuru handia geldituzen, antzeko beste 4 bilketa egiteko adinako zakarra. Bildutako zaborra Baionako Bil Ta Garbi Baionako zabo-rraren bilketaz arduratzen den organismoaren bitartezkudeadu zuten. Bilketaren ostean zaborra edukiontzierraldoietan sailkatu zen ondakinen birziklapena ahalden heinean gauzatzeko, tamaina handiko objektuakGarbigunera eraman ziren bitartean. Bide honetan, he-goaldea eta iparraldean zaborraren sailkapena eta birzi-klapenaren inguruko legeen artekodesberdintasunarekin topatu ziren Laidak azaldu bezala,“legeak ezberdinak dira eta zaborra era desberdinean

kudeatzen da iparraldean eta hegoaldean”. Izan ere, ipa-rraldean edukiontzi gutxiago daude eta birziklatzea“errazagoa” dela iruditu dezake. Beste desberdintasunnagusietako bat hegoaldean bustitako objektuak “kut-satu” bezala identifikatzen dituzte, beraz, ez dira birzi-klatzen; iparraldean, ordea, bai. 
Elkarte izaeraIrailaren 21eko garbiketaren arrakastaz gainera, irailahilabete garrantzitsua izan da Recicla Birziklatu taldea-rentzat, izan ere, lan askoren astean elkarte izaera esku-ratu dute. Izaera honek ingurumen sentsibilizaziorakoelkarte bezala definintzen du Recicla Bidasoa taldea. El-karteko kideek azaldu dutenez elkarte izaera ofiziala iza-tea lagungarria izango da haientzat zabor-bilketakantolatu edo erakundeetan baimenak eta laguntzak es-katu ahal izateko. Izan ere, orain arte antolatutako gar-biketak Surfrider bezalako elkarteen laguntzarekinantolatu dituzte.

Irailaren 21ean 180 pertsonez osatutako bo-
luntario taldea bildu zen Bidasoa ibaiaren bazte-
rrean helburu nagusi batekin: Bidasoa ibaia
kanpotik eta barrutik zaborrez garbitzea. Gorka Al-
cantarillak, Laida Rodriguezek eta Rober Sernak
osatutako Recicla Birziklatu izeneko taldeak mart-
xan jarri zuen egitasmoa “World Cleanup Day”-aren
(Mundua Garbitzeko Egunaren) harira. 

Bidasoa ibaiaren garbiketak agerian utzitako errealitatea
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Bidasoa ibaiaren garbiketak agerian utzitako errealitatea

Zakarrak eragindako sentimenduakZaborraren bilketaz gainera, elkarretaratzeak bestelakosentsazio postiboak utzi zituen, guztiak jendearen inpli-kazioaren erakusle. Inplikazioa sentimenduekin nahas-ten da kasu askotan, adibidez, Roberren lankidea berehaurrarekin hurbildu zen garbiketara eta haurrak nega-rrez amaitu zuen naturan eta animalien inguruan pilatu-tako zabor kantitate handia ikusita. Gorka Alcantarillakazaldu duenez, “sentimenduak negar eta irrifarre arteannahasten dira honelako garbiketen ostean”. 
Sare sozialen indarra Denborak argi eta garbi erakutsi du gaur egun sare so-zialak gizarte mugimenduak sortu eta mezuak zabalt-zeko komunikabide boteretsuenetako bat direla. Ideiahorri jarraituz, Recicla Birziklatu taldea sare sozialez ba-liatzen da elkartearen jarduerarekin loturiko informa-zioa ezagutzera emateko. Instagram sare sozialean@recicla_birziklatu kontuan elkartearen jarduerarekin

loturiko informazio nagusia zabaltzen dute, inguru natu-ralean zaborra botatzeak sortzen dituen ondorio kalte-garriak ikustarazteaz gainera. Rober Serna da kontuhonen arduradun nagusia eta 300 jarraitzaile eskasekinabiatu zen kontuak egun 800 jarraitzaile baino gehiagodauzka. Laida Rodriguezezk, aldiz, @laida_3r kontu pertsonala-ren bitartez bizi-estilo alternatiboa bilatzen duten ho-rientzako ideia eta proposamen interesgarriak egitenditu, beti ere, gaztelerazko 3R-en legea jarraituz: murriz-tea, berrerabiltzea eta birziklatzea  (reducir, reutilizar yreciclar). Izan ere, zabor bilketak antolatzeaz gainera,ohituren aldaketan dago gakoa eta, horregatik, gauzakegiteko modu alternatiboak erakustea garrantzitsua izandaiteke.
Hurrengo proiektuakBidasoa ibaiaren garbiketarekin amaitzeaz haratago, Re-

cicla Bidasoa elkarteak milaka proiektu pentsaturikdauzka horiek garatzeko aukera iristeko esperoan.Proiektu berriak pentsatzerako orduan jendearen inpli-kazioa asko eskertzen dute elkarteko kideek, izan ere, an-tolatutako garbiketetara hurbiltzen diren boluntarioekelkarretaratze berriak antolatzeko tokiak proposatzendizkiete. Gorka Alcantarillak azaldu duenez, garbiketakbehar dituzten toki asko daude inguruan eta edonorkbere auzoa edo inguruko eremuak garbi ikusi nahi ditu. Hurrengo zabor-bilketa urriaren 13an egingo da Plaiaun-diko Urmaelen inguruan. Ez da eremu horretan antolat-zen den lehen garbiketa, baina, itsas-beherarenordutegiarekin bat eginez antolatu da, honela, inguruanpilatutako zaborra identifikatzea eta biltzea errazagoaizango delakoan. Gainera, Recicle Birziklatuk elkarteizaera ofiziala estreinatuko du bilketa honen antolatzailebezala, nahiz eta Bask Brand elkartearerekin lankidetzanantolatutako elkarretaratzea izango den.Hortik aurrera, elkarte izaera baliatuz Recicla Birziklatuelkarteko kideek proiektuak garatzen jarraitzeko asmoadute. Horretarako, ordea, bi gauza izango dira ezinbes-teko: erakundeen eta norbanakoen inplikazioa. 

„Irletan pilatutako zaborra ez
du ibaiak ekarri, gizakion ar-

duragabekeriaren 
ondorioa da‰

Rober Serna, Recicla Birziklatu 
elkarteko kidea

„Legeak ezberdinak dira eta
zaborra era desberdinean ku-
deatzen da iparraldean eta 

hegoaldean‰

Laida Rodriguez, Recicla Birziklatu 
elkarteko kidea

„Sentimenduak negar eta irri-
farre artean nahasten dira ho-
nelako garbiketen ostean‰

Gorka Alcantarilla, Recicla Birziklatu
elkarteko kidea



Ribera programaren oinarrizko baloreak bere horretanmantedu badira ere, aurtengo edizioak aldaketa txiki bat-zuk izan ditu. Lehen aldaketa nagusia jardunaldiaren ga-rapenarako finkatutako ardatzarekin zerikusia du. Hainzuzen ere, aurreko edizioetan bezala ibaiaren ibilbideajarraitu da eta hiriak bere urmaelekin duen harremana-ren berrekurapenean zentratu da. Hortaz gain, aurtengogai nagusia ongizatea izan da, urari arreta berezia eskainizaiolarik bizitzaren iturri den heinean. Bestetik, jardu-naldien kokapenean ere aldaketak egon dira, eszenatokinagusia Laiak izeneko eskulturaren inguruan kokatubaita eta ekintzak  ibaiaren eskubiko lurretara lekualdatudirelako.

Ekintzen segidaProgramaren barneko ekintza guztiak aire zabalean ga-ratu dira inolako arazorik gabe, izan ere, irailaren 21ekoeguraldi onak jardunaldiaren garapen egokian lagundubaitzuen. Ekintzak goizeko 9:30etan hasi eta arratsal-deko 15:00ak arte ibaiaren bazterrak artez zinpristinduzituzten. Jardunaldia Silvia Hoyosek zuzendutako etaAlaia Belaunzaranek arpak lagundutako yoga saio musi-katu batekin hasi zen. Jarraian, María José Noain etaKoldo Salinasek (Brasil Irunen) izenburu bezala “Bida-soako txokolatea” izena izan zuen hizketaldi gastrono-miko dastatua dinamizatu zuten. Goizeko besteekintzetako bat Laiak eskulturaren inguruan Eneko Gildantzariak, Alaia Belaunzaranen arparen musikarekin la-gundurik eskaini zuen dantza emanaldia izan zen. Jardu-naldiari amaiera emateko zianotipia postalarekinloturiko tailer bat antolatu zen. Gainera, aurreko edizioe-tan egin bezala, egun osoan zehar Pili Aguado artistak“Memoriadun ormak” ekintza garatzeaz ardutaru zen.Ekintza honen bitartez Santiagoko bidegorrirako sarbi-dean kokaturik dagoen zubibideko ormetan mural batmargotu zuen. 
Ribera Beken aurrerapenaOhikoa den moduan Ribera programaren bitartez Ribera

Beketako irabazleek garatzen ari dituzten proiektuen au-rrerapena ikusteko aukera izan zuten ere bisitariek. Ri-bera Bekek antropologia eta artea elkartzen dituztememoria historikoarekin eta muga izaerarekin loturikoikerketak garatzeko. Lankidetzan azterketa garatzenduten ikerle eta artistei ikerketaren emaitza edoizeinadierazpide artistikoren bitartez islatzeko aukera es-kaintzen zaie. Bi proiektuk irabazi dituzte 2019 urteko Ribera bekak.Lehena, Rúben Mejuto Fernández eta Andrea Giraldo Se-villak sinatutako  “Irungo ahozkotasunaren eta Memo-riaren Kartografia: Emakumeak eta muga artekonortasunak” proiektua. Bestetik, María José Noain eta Ar-titadetó elkartearen “Bidasoako kartografia emozionala”proiektua. 
Artisten Egonaldiak programaren aurrerapenaRibera programa une batez alde batera utziz gero, jardu-naldian Asrtisten Egonaldiak izenaz ezagutzen denproiektuaren aurrerapena ikusteko aukera egon zen ere.Izan ere, Iván Gómez eta Anatz Ormazak imigrazioareneraikin zaharraren inguruko erakusketa bat aurkeztuzuten bertan, Artisten Egonaldiak deialdia “La isla de losfaisanes y el pliegue rojo” izeneko proiektuarekin irabaziostean. 
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Ribera programak arte garaikidea Bidasoa
ibaiaren ertzetara hurbildu du

Irailaren 21an Ribera programaren 4. edi-
zioa antolatu zen Bidasoa ibaiaren bazterreko lurre-
tan. Aurtengo eszenatoki nagusia Laiak izeneko
eskulturaren inguruan kokatu zen eta egun osoan
zehar artista ezberdinak igaro ziren bertatik. Jardu-
naldi honen bitartez 2019 urteko Ribera Beken bar-
nean garatzen ari diren proiektuen aurrerapen bat
ikusteko aukera izan zuten Dunboa auzoko bidego-
rriaren ingurura hurbildu ziren bisitariek. 
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Urriaren 12 eta 13 “Los muñecos de la tarta” izeneko Ez-kontza Azoka egingo da Irunen. Aurtengoa Ezkontza azo-karen IV. edizioa izango da eta azken urteetan bezalaxeFicoban egingo da. Bi egun horietan zehar ezkontzenmunduarekin loturiko era askotariko zerbitzu eta pro-duktuak ikusgai jarriko dituzte arloko profesionalek,merkatu azken nobedade eta berrikuntzen artean. Azokak larunbat zein igandean goizeko 11:00etan ire-kiko ditu ateak eta eguerdiko 14:00ak arte bisitariek era-kusketari guztien produktuak eta zerbitzuak gertutikezagutzeko aukera izango dute. Bazkaltzeko atsedenal-diaren ostean, azokak arratsaldeko 15:00etan martxanjarriko da berriro ere arratsaldeko 20:00ak arte Ficobarahurbiltzen diren ezkongai bikote  guztiei harrera egiteko.Aurreko urteetan bezalaxe aparkalekua dohakoa izangoda, beraz, azoka bisitatzeko aitzakirik ez da izango. Fer-nando Vergara, Ezkontza Azokako antolatzaileetakobatek adierazi duenez,  “Aurreko urtean 200 bikote hur-bildu ziren eta aurtengoan jende gehiago gerturatzea es-pero dugu”.Urtetik urtera errepikatzen den Ezkontza Azoka honetanezkontzen sektoreakin loturiko era guztietako profesio-nalek parte hartzen dute. Guztira, 20 izango dira aur-tengo edizioan parte hartuko dute erakusketariak.Horien artean, senargai eta emaztegaientzako arropa etaosagarriak, musika, bideoa eta argazkilaritzako profesio-nalak, jatetxeak, lore-dendak, autobus zerbitzuak, ileapaindegiak eta estetika zentroak, bidai agentziak etaikuskizun ezberdinak kontratatzeko aukera izango dutebisitariek.  Gainera, azpimarratzekoa da Irungo hiriko etaeskualdeko denda eta zerbitzuek presentzia handia du-tela “Los muñecos de la tarta” Ezkontza Azokaren bar-nean, denda txiki eta bertako negozioek garai gogorrabizi dituzten momentu honetan. Eskaintza handiaz gainera, ikuskizunetarako tartea
izango da ere azokan zehar. Ikuskizun nagusia Yon Ga-llardo Bracone txefaren esku egongo da, izan ere, nitro-genoa eta izozkigintza elkartuko dituen ikuskizunaeskeiniko du. Ikuskizun honen barnean nitrogenoarenbitartez sorturiko ur lanbro ikusgarriaren artean ikus-

leek delicatessen sentsazio iguzarriak dastatzeko aukeraizango dute. Azoka 2020 edo 2021 urteetan zehar ezkontzeko asmoaduten bikoteentzako aukera ezin hobea da. Izan ere, ez-kontza bat antolatzeko beharrezkoak diren gauza etazerbitzu guztiak topatuko dituzte bertan. Fernando Ver-gara antolatzailearen hitzetan “ezkongaiei denbora gut-xian zerbitzu asko ezagutu eta kontratatzeko aukeraematen die azokak”. Gainera, denbora aurrezteko aukerabikaina eskeintzen du “Los muñecos de la tarta” azokak,izan ere, sektore ezberdinetako profesionalak biltzealortzen baitu espazio bakar batean. Hortaz gain, ezkont-zaren egunerako ideiak hartu eta profesionalekin aurrez-aurreko harremana izateko aukera izango duteezkongaiek, zalantzak argitu edo zerbitzuen kontratazioaazokan bertan aurrera eramateko aukerarekin. FernandoVergara antolatzaileak azaldu duenez, azokara hurbiltzendiren bezeroen zati handi batek ezkontzaren egunerakogauza ugari kontratatzea lortzen du ezkontza azokahonen bitartez. 
Erakusketarientzako aukeraEzkongaiei eskeintzen zaien laguntza gainera, azoka pro-fesionalentzako abantailez beterik dago.  Izan ere, azo-kan urtero sektore bakoitzako 2 profesionalenparte-hartzea onartzen da soilik, alde batetik, bisitariakez nazkatzeko eta, azokan parte hartzen duten profesio-nalen kontratazioa errazteko. Aurtengo azokarako pres-taketa lan gehinak itxita dauden harren, profesionalmoduan Ezkontza Azokaren hurrengo edizioetan partehartu nahiko luketen erakusketariak losmunecosdelatar-tairun@gmail.com helbidera idatzi edo azokaren webgu-nean zintzilikatutako formularioa bete beharko luketela.Gainera, azpimarratzekoa da urte batetik bestera azokanparte hartzen duten erakusketarien %85ak errepikatuegiten duela azokak emandako emaitza onei esker. 

„Aurreko urtean 200 bi-
kote hurbildu ziren eta
aurtengoan jende ge-
hiago gerturatzea es-

pero dugu‰

Fernando Vergara, azokako antolatzai-
leetako bat

Ezkontza Azokaren IV. edizioa egingo da 
Ficoban urriaren 12 eta 13an

„Aurreko urtean 200 bi-
kote hurbildu ziren eta
aurtengoan jende ge-
hiago gerturatzea es-

pero dugu‰

Fernando Vergara, azokako antolatzai-
leetako bat
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Txingudi Korrikaren barnean patinatzaileak arratsal-deko 16:20etan aterako dira eta korrikalariak, berriz,16:30etan. Lasterketan 5 erbik parte hartuko dute ondo-rengo denborak markatzeko: 3´45, 4´, 4´30, 5´ eta 6´. Las-terketan parte hartu ahal izateko behin erabiltzeko txipaeta dortsala eskuratzeko 13 euro ordaindu behar dira etalasterketaren egunean izena emanez gero 18 euro. Izen-emateak internet bidez egiteko aukera egongo daKirolprobak webgunearen bitartez. Bestetik, izen-ema-teak aurrez aurre egin nahi izanez gero Irungo MendibilMerkataritza-guneko Leire Sport dendan edo Hondarri-biko Papykop paper-dendetara hurbildu beharko diraparte-hartzaileak. Hortaz gain, Bidasoa Atletiko TaldeakPalmera Monteron duen bulegoan goizeko 9:00etatikeguerdiko 14:00etara izen-emateak egin ahalko dira ere.Korrikalarientzako poltsak jasotzeko, aldiz, parte-hart-zaileak urriaren 4ean hubildu beharko dira elkartearenDunboako egoitzara. 

Txingudi Korrikaren antolakuntzatik adierazi denez, aur-tengo lasterketan 600 eta 700 pertsonek izen-ematea es-pero da. Gainera, probaren antolakuntzatik azalduduetenez, izen-emateak aurreko urtean baino azkarragoegiten ari dira. Gogoratzekoa da 2018 urtean 664 pert-sonek parte hartu zutela Txingudi Korrikan eta joan denurtean, berriz, 634 pertsonek. 
Probako berrikuntzakTxingudi Korrika Hendaiako Floridako kaian abiatuko daeta Irungo kaleak zeharkatu ostean, Hondarribiko Hon-dartza kiroldegiko pistetan izango du helmuga. Hen-daiako tren-geltokiko obrak direla medio, aurtengolasterketaren ibilbidea kale paralelo batetik zuzendukoda, ibilbidea 100 metro luzatuz. Probaren ibilbide osoaluzatzea saihesteko, irteerako puntua 100 metro aurre-ratuko da, azken zortzi urteetan bezala 10 kilometrokoibilbidea mantentzeko. Bigarren aldaketa nagusia ibilbidearen barneko anoa-postuaren kokapen aldaketarekin loturik egongo da. Au-rreko urteko korrikalariek gogobetetasun-inkestanegindako eskakizunak erantzuten saiatzeko, anoa-postuaZabaltza plazara (5km) aurreratuko da aurten Mende-luko biribilgunearen (6km) ordez. Lehen anoa postu ho-netan ura eta edari isotonikoa emango zaie korrikalariei.Gainera, helmuga bigarren anoa-postu bat kokatuko daprobaren babesleek emandako jaki eta edari gehiagore-

kin ohikoa den bezela. Hortaz gain, irteeran zein ibilbidean zehar musika ani-mazioa hobetuko da kirolarien eskakizunei erantzunez.Gainera, helmugan kokatuko den kontsigna zerbitzua ho-betzeko ahalegina egin da ere. Horretarako, kontsignakarpa batzuen barnean kokatuko da, eguraldi txarra edoeuria eginez gero, kirolarien motxilak ondo babestutaegoteko. 
Txingudi Korrika TxikiaArratsaldeko lasterketaz gainera, urriaren 5eko goizeanTxingudi Korrika Txikia antolatuko da etxeko haur etagazteentzat Stadium Gal alboko zelaian. Etxeko txikient-zat antolaturiko 5. lasterketa honetan urte bat eta 13 urtearteko haurrek parte hartu ahalko dute. Lasterketarenaurretik haurrek beroketa ariketak burutuko dituzte Bi-dasoa Atletiko Taldeko monitoreen jarraibideak jarrai-tuz.Lehiaketarik gabeko proba honen ostean parte-hartzaileguztientzako hamaiketako egongo da. Gainera, lasterke-tak eskualdeko Eskola Kirola programaren barnekolehen jarduerarekin bat egingo du egun horretan, beraz,antolatzialeek parte hartze handia espero dute. 

Txingudi Korrikaren 21. edizioak Hendaia, Irun eta 
Hondarribia elkartuko ditu urriaren 5ean

Urriaren 5ean egingo da XXI. Inmobiliaria
Urme Txingudi Korrika. Lasterketak azken urtee-
tako esentzia mantenduko duen arren, ibilbideak al-
daketa txiki bat izango du Hendaiako
tren-geltokiaren pareko obren ondorioz. Hortaz
gain, lasterketaren antolakuntzan bestelako hobe-
kuntza batzuk egingo dira ere kirol probaren gara-
pena laguntzeko asmoz.



Bidasoa Xake klubak bi lokal baliatuko ditu bere jardueraeta ikastaroak aurrera eramateko. Lehena Irungo Pal-mera Montero eraikina izango da,  Irungo Udala eta Mon-dragon Unibertsitatearen arteko lankidetzari eskereskuratu dena. Bigarrena, berriz, Hondarribian kokatutaegongo da, zehazki, Klink elkartearen lokalean. Bidasoa Xake Klubeko kideek azaldu dutenez, oso pozikdaude Klink elkarte pribatuak klubaren eskakizunari es-kuzabaltasun handiz emandako erantzunarekin. AndoniOrdube, elkarteko zuzendaritza batzordeko kide eta ira-kasleak azaldu duenez, “eskualdeko edozein bazterretanxakera jolastu ahal izateko erraztasunak eman nahi di-tugu”.Klub berriaren jarduera ezagutzera emateko asmoz, irai-leko asteetan zehar hainbat jardunaldi ireki antolatu di-tuzte. Jardunaldi ireki horiek Hondarribiko Klinkelkartean egin dira astelehenetan 17:00etatik19:00etara. Irungo jardunaldi irekiak, berriz, PalmeraMontero espazioan egin dira astearte eta asteazkenetan

17:30etatik 19:30etara. Klub berriaren eraketa ezagutzera eman aurretik klubak20 kide baino gehiago eta 30 ikasletik gora bildu ditujada. Horrela, datozen hilabeteetan zehar jende berriaerakartzen jarraitzeko asmoa dute. Horretarako,www.bidasoaxake.com webgunean klubarekin loturikoinformazio guztia ipini dute, Gipuzkoa mailako edo Txa-pelketa ofizialen inguruko informazioarekin batera.Bidasoa Xake klubak xake eskolaren bitartez askorentzatezezaguna izan daitekeen kirola ezagutzera eman etaxakea praktikatzen hasteko aukera eskainiko du. Hortikaurrera, eskola-umeei zuzendurik egongo diren ikasta-roez gainera, helduentzako ikastaroak eskeiniko dira ere.Taldeak jokalarien mailaren arabera bereiziko dira, hauda, jokalari berrien taldeekin hasi eta lehiaketak prestat-zeko helburua duten taldeetaraino. Guztira, haurrent-zako taldeak 4 maila ezberdinetan banatuko dira etahelduentzat pentsatutakoak 3 taldeetan. Horretarako, es-perientzia handia duten 6 monitoreen laguntza izangodute ikasleek. Eskolen ordutegia klubaren webgunean kontsultatu dai-teke. Oscar Diez Bidasoa Xake Klubeko zuzendaritza bat-zordeko kidea eta irakasleak azaldu du, eskola orduezgainera, ordu batzuetan zehar instalakuntzetako ateaklibreki zabalik edukitzeko asmoa dutela, era honetan,klubeko kideek nahi dutenean xakera jolasteko aukeraizan dezaten. Bestetik, ikasleen formakuntzari dagokionez Oscar Die-

zek azaldu du, “Step izena duen metodo holandarra ga-ratzen duen liburu batean oinarrituko gara ikasleen for-makuntzarako”. Liburuak haur eta helduenformakuntzarako baliagarria izan daiteken informaziobiltzen du, bertan hasiberrien mailatik lehiaketa maila-rainoko estrategiak lantzen direlarik. 
Eskualdean xakea bateratzeko beharraUztailean eskualdean xakera jokatzeko ohitura dutenlagun talde batek Bidasoa eskualde mailan xake klub bateratzeko beharra ikusi zuen. Behar hori erantzuteko hel-buruarkein sortu zen Bidasoa Xake kluba, hain zuzen ere,Bidasoa eskualdeko xake jarduera eratu, antolatu eta ga-ratu ahal izateko. Bidasoa Xake Klubeko kideek azaldudutenez, klubaren eraketa aurrera eraman ahal izatekoServos eta Laboral Kutxa babesleen laguntza ezinbeste-koa izan da. Gainera, Borja Olazabal Irungo Udaleko kirolordezkariak azaldu duenez, azkenaldia beste kirolek es-kutsi digutenez beti positiboa da Irun eta Hondarribiaeskutik helduta lan egitea.
Xakearen onurakXakea kirol ezberdina izateaz gainera, haur zein heldueionura ugari ekar diezaieken kirola da. Izan ere, xakeakarreta eta kontzentrazio gaitasuna hobetzen lagundukodie, etengabe pentsatu behar diren estrategien bitartezpentsaera egituratuko duten bitartean. Gainera, harreman sozialak eratu, beste pertsonekin ko-munikatu eta porrotak gainditzen ikasteko lagungarriaizan daiteke kirol mota hau. 
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Bidasoa Xake klubaren izenak adierazten duenez,
Bidasoa eskualdean xakea erakutsi eta praktikat-
zeko helburuarekin sortu den kirol elkarte berria
da. Klubak Hondarribiko Klink elkartean eta Irungo
Palmera Montero gunean emango ditu xake klaseak
maila eta adin desberdinetako ikasleei zuzendurik.
Gainera, kluba eta xakearen inguruko ifnormazio ge-
hiago zabaltzeko www.bidasoaxake.com webgunea
martxan jarri dute. 

Bidasoa Xake Klub berria: eskualde mailan kirola prakti-
katzeko beste aukera bat
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Oporraldi garaia iristen denean hiritarasko produktu finantzioero batekin zor-petu bihurtzeko erabakiaren aurrean aur-kitzen dira oporretaz gozatu eta eskolakoitzulerari aurre egin ahal izateko. Erabakihori hartzea zailago egiten da mota guz-tietako finantza-entitateak edonolako zo-rrak guregain hartzera animatzengaituztenean. Zor hauek era erraz eta az-karrean hartzera gonbidatzen gaituzte,baieztapenerako baldintza gutxi betebehar direlarik, bereziki, telebistaren bi-tartez zabaltzen diren iragarkiek erakus-ten digutenez. Hala eta guzti, baliteke zor hauek onart-zea ideia ona ez izatea, izan ere, oroko-rrean interes-tasa altuak izan ohi dituztenproduktu finantziero baten aurrean aur-kitu ahal gaitezkeelako. Gainera, kontsu-

mitzaileek kasu askotan ez dute ezagut-zen finantziabide posibleak topatzeko es-kura dauzkaten arrisku gutxiagokobestelako baliabideak.Horregatik, ACUBIelkartea eta Irungo OMIC-etik horrelakoegoeretan kontutan izan beharreko zen-bait ideia gogorarazi nahi dituzte: 1. Mailegu bat eskatu aurretik ondo pent-satzea eta kalkuluak egitea. Gomendaga-rria da beti gastuak murriztu etaaurrezten saiatzeko neurriak hartzensaiatzea zordun bihurtu aurretik, bereziki,bestelako maileguak ordaintzen ari badaoraindik. Kreditu bat eskatzea ezinbeste-koa den kasu horietan, beharrezkoa denkantitate ezinbestekoaren gainean eskat-zea gomendatzen da, ostean ordaindu be-harreko zorra handiegia izan ez dadin.

2. Zein eratako maileguak dira gomenda-garriak? Ez da gauza bera mailegu pert-sonal bat eskatzea, txartel batekokreditua erabiltzea, kreditu azkar bat es-katzea edo bidai agentziari bidaiaren kos-tua ordaintzeko luzapen bat eskatzea.Horien guztien artean baldintza eta kostugutxien izango dituen eta gure beharre-tara hobeto egokituko den irtenbidea bi-latu beharko da.3. Soilik telefono bitartez egiten diren ku-deaketak saihestu. Kontratatu nahi denkredituaren eskaintzaren idatzita eskatu,eskainitako zerbitzuen gaineko prezioe-tan eta kontratazioaren baldintza oroko-rretan arreta berezia ipiniz. Maileguareneskakizuna kontratu baten bitartez for-malizatu beharko da eta, beharrezkoa iza-nez gero erreklamazio bat ipini ahalizateko, dokumentazio eta publizitateguztia gordeko da. 4. Kontratatu nahi den produktuaren in-teres-tasak kontutan hartu. Kreditu azka-rrek interes-tasa altuak izan ohi dituzte(%20-tik gorakoak), horrela, eskatutakoabaino askoz altuagoa den diru kopuru batitzuli behar izaten delarik. Beste finant-ziazio aukera batzuk aztertu eta kreditubat kontratatzea erabakitzen bada eskei-nitako aukerak alderatu: Irekiera gastuakditu? Zer nolako interesa eskaintzen dute?Ordainketa baten atzerapena izanez gero,zigortzen naute? Gestio gastuak dauzkankontu edo txartel berri bat irekitzea beha-rrezkoa da? Ezeztapen komisiorik dago?. 5. Eskatzailearen aldetik ez ordainketabat gertatuz gero ondorio larrien aurreanaurkitu daiteke: bahiturak, atzerapen in-teres altuak, errekarguak,… 6. Tarifen liburuxka kontsultatu zelakogastu eta komisioei aurre egin beharkozaien jakiteko eta zein kontzeptuei dago-kien jakiteko. Baldintzen informazioaidatziz eskatzea posible izango da, denakontratu baten bitartez formalizatzea etadokumentazio eta publizitate guztia gor-detzea erreklamazioak jarri ahal izateko. 

7. Bitartekari finantziero batekin kontratubat izenpetzen denetik 14 egun natura-leko epea dagoela gogoratu kontratu ber-tan behera utzi ahal izateko inolakozigorrik gabe eta zergatirik eman gabe. 8. Edozein zalantzaren aurrean, informa-zioa bilatu. Arazorik izan edo neurrigabeaizan daitekeen klausula bat topatuz gero,OMIC-era hurbildu edo kontsumitzaile el-karte batera hurbildu erreklamazioa jart-zeko. 9. Kontratuari uko egiteo eskubidea. Ho-rrelako kredituak urrunetik kontratatzendirenean, kontsumitzialeak 14 egunekotartea du akordioa izenpetze denetik edoakordioaren kondizioak eskatzen direne-tik, mailegua bertan behera uzteko in-olako azalpenik eman gabe. Ezingo diraeskubide honetaz baliatu jada prozesuguztia burutu duten eskatzaileek, hau da,dirua eskatzailearean eskuetan badagojada eta itzulpen data finkoa denean. 10. Gogoratu kontsumari egindako diru-maileguak direla, dirua jasotzen duenpertsonaren garantia pertsonarekin egi-nak direla (mailegu-emailearenarekin)eta uzten zaigun dirua itzultzera behartu-rik gaudela ( kredituaren zenbatekoa) etainteresak gehituta. 11. Ez ordainketak gertatuz gero, enpre-sak apuntatuko du gure zorraren ordain-keta bermatzeko (atzerapenaren kasuanbeharrezkoak diren interesak gehituta)gure oraingo edo etorkizuneko edozeinondasuneren kontra (kotxea, ondasunak,nomina, etab.) eta ez du denborarik gal-duko gu tribunaletara eraman behar baitueta bertan, kaudimengabezia agerikoaizan ezean, deudaren aurrean erantzunbeharko dugu, atzerapen interesekin etaeramango gaituen prozesu monitoriokogauza judizialei erantzunez. 

Oporrei aurre egiteko mailegua?
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El Pilar LH2

Denborapasak
Eskolako ikasgaiak

Matematika, Musika, Soinketa, Plastika, Gizarte,
Ingelesa, Fisika



Lekaenea LH6

BETI GAZTE IRUNERO12

SIBERIA-GASTEIZ

1.Batxilerra bukatuzaskoren moduraBehingoz askaturikanetxeko ainguraBi pisukiderekinhura plana, hura!Guk Siberia-Gasteizgendula helmugaOrduantxe hasi zengure abentura.2.Hertzainak jarri gendunezin ozenagoTa hara non kontrolaparean, akabo!Jarri ginen txuriakbaino txuriagoOngi atera ginenharrituz zeharoBaina ni kotxe hortanez nator gehiago.3.Peugeot txuri zaharrakbete zuen planaBaina zulaturikangurpila ai ama!Nahiz ta ezin sinetsialdatu izanaEta askotan eman sekulako lanaKonparaezina dakotxe horren xarma.

4.Gainditu genduelaKotxe-mekanikaOilasko bat hartu nunizena jarritaLitrona bat izan zen saltsaren teknikaTa ai! ze ona zeundenpentsatzen hasita...Gogoan zaitugu taagur Margarita!5.Azkenik, juerga onada ostegunenaBaina arazo latzada ostiralena.Unibertsitateanhori bai poemaJabetu naiz gaindituzhainbeste problemaSarri bizitza delamaisurik onena.

Doinua: Batetikan korrozka.
Egilea: Igauri Lopetegi Amostegi
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Gurasoekin eta Gazteekin programen
izen-emate epea urriaren 15era arte

zabalik egongo da 

Gurasoekin programaGurasoekin programaren barnean hirikogazteen gurasoak asten behin edo 15 egu-nero biltzen dira Palmera Montero eraiki-neko 4. eta 5. aretoetan. Cristina LabordaGizarte Ongizate arloko ordezkariak adie-razi du, “25 urte baino gehiago daramat-zagu programa honen bitartez gurasoenegonezintasunak eta zalantzak argitzen”.Talde txikiek osatutako bilerak dira non,hainbat guraso biltzeaz gainera, psikolo-giaren alorreko bi profesionalek saioak gi-datzen dituzten. Profesionalen taldea EASZerbitzuak eta Baliabideak enpresakoAna Elosegi, Gema Campo, Juanjo Villegas,Ion Arruabarrena, Andrea Aranguren yBegoña Arruabarrena profesionalek osat-zen dute. 

Aurtengo edizioa 7 taldeez osatutaegongo da, familien beharraren araberaeta seme-alaben adinaren arabera bana-tuko direnak. Bost talde 15 egunean behinbilduko dira eta urtean zehar 12 saioegingo dituzte guztira. Talde horien ar-tean 2 talde 6 urtetik beherako haurrakdauzkaten gurasoentzat izango dira, taldebat 7 eta 11 urte arteko adingabeak dauz-katenentzat eta, azkenik, bi talde nera-beak dauzkaten gurasoentzat. Bestetik,gainontzeko bi taldeak astero bilduko diraeta talde hauek babes handiagoa beharduten gurasoentzat erreserbaturikegongo dira. Programa hau seme-alaba eta gurasoenarteko harreman positiboak bultzatzekohelburua du. Hau da, haien arteko loturaafektiboa sustatzeaz gainera, gurasoent-zako estimulazioa eta babesa eskeintzeabilatzen da, seme-alabak hezitzerako or-duan gurasoek mugak non jarri behardiren ikas dezaten. Horretarako, Guraso-ekin programak arlo hauek lantzen ditu:familiaren barneko komunikazio positi-boa sustatu, enpatia gaitasuna garatu, bul-kadak kontrolatzen ikastea, gatazkakkonpontzeko estrategiak garatzea, seme-alaben adinaren arabera egokiak izangodiren arauak eta mugak ezartzen ikastea

eta adingabeen gainbegiraketa moduonean garatzeko pautak ematea. 
Gazteentzako GazteekinGurasoentzako programaren osagarria daGazteekin izeneko zerbitzua. Gazteekinprogramaren barnean psikologiaren alo-rreko profesionalak gazteekin bildu, haienarazoak edo zalantzak entzuteko prestegongo dira eta elkarrizketa horietanazaldutako beharrei konponbidea bilat-zen saiatuko dira Gurasoekin programa-ren funtzionamendu oso antzekoajarraituz. Programa Osasunaren Nazioar-teko Elkarteak martxan jarritako ekimenbatean oinarritzen da, gazteak egungomunduak planteatzen dituen erronkei eratrebeago batean erantzuteko gai izan dai-tezen. Gazteekin programa 12 eta 17 urte artekogazteentzat pentsaturik dagoen egitas-moa da. Parte hartzaileak bi taldeetan ba-natuko dira adinaren arabera eta asterobilduko dira azarotik maiatzera. Saioek 75minutuko iraupena izango dute eta GemaCampo y Ion Arruabarrena haurtzaroaneta gaztaroan adituak diren psikologoprofesionalengatik gidatuta egongo dira. Lehen taldea 12 eta 14 urte arteko gaz-teez osatuta dago, bizitzarako gaitasunak

garatzek tailerretan parte hartuko dute-nak. Tailer horietan gaitasunak hiruhile-kotan sailkaturik landuko dira. Lehenhiruhilekoan emozio eta sentimenduekinloturiko gaitasunak landuko dira, bigarre-nean arazoen konponbidearekin loturi-koak eta hirugarrenean, azkenik,komunikazioarekin eta pertsonen artekoharremanekin zerikusia duten gaitasu-nak. Saio horiek Palemra Montero eraiki-neko 5. aretoan egingo dira ostegunero17:30etatik 18:45etara. Bigarren taldea 15 eta 17 urte arteko gaz-teez osaturik dago eta Babes Taldeanparte hartuko dute. Babes Taldean gaz-teen hausnarketa eta esperientziak parte-katzera bideraturik egongo den gazteezosatutako taldea izango da. Parte hartzai-leen interesen araberako gaiak landukodira talde horretan, talde zuzendariakidentifikatutako beharrak asetzeko landubeharreko gaiak jorratzeaz gainera (aser-tibitatea, enpatia, seme-alaba eta gura-soen arteko harremanak, berdinen artekolaguntza harremanak, gatazkak konpont-zeko jarraibideak, …). Saioak osteguneroegingo dira Palmera Montero Guneko 5.Aretoan arratsaldeko 18:45etatik20:00etara. 

Gurasoekin eta Gazteekin pro-
graman izena emateko epea urriaren
15era arte zabalik egongo da. Bi pro-
grama hauek gazteen heziketa lagunt-
zeko helburua duten Irungo Udalak
doan eskeinitako zerbitzua dira. Izen
emate udal webgunearen bitartez edo
943505152 telefono zenbakira deituz
egin ahalko da. Programan parte
hartu ahal izango duten pertsonen ko-
purua mugatua da.  



Urriaren 1etik aurrera IGazte bulegoak
neguko ordutegia izango du. Hauxe da
ordutegia:

- Astelehenetik ostiralera goizeko
11:00etatik 13:30etara.

- Astelehen eta asteazken arratsaldee-
tan 17:00etaik 19:30etara.

Hala ere, ez ahaztu internet bidez
Igazte bulegoaren ateak egunero 24
orduz zabalik daudela edozein za-
lantza argitu edo informazioa kontsul-
tatu ahal izateko. 

Gazteria arloak Gazteartean Expo pro-
gramaren barnean antolatutako erakus-
keta da. Blai izen artistikoaz ezaguna
den Libre Andrés artista pasaitarraren
lana bisitatu daiteke erakusketa honen
bitartez. Erakusketa era artesanalean li-
noleoan egindako estanpen bilduma
batek osatzen du. 

- Erakusketa bisitatzeko orgutedia: aste-
artetik ostegunera 17:00etatik
20:00etara. Ostiral eta larunbatetan
17:00etatik 21:00etara. 

Naizen elkarteak informazio eta aholku
zerbitzua ematen die transexualitate
egoeran dauden adin txikikoen Araba,
Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroan.
Lehen Chrisallys Euskal Herria izena
zuen. 

- Honen berri eduki behar duzu: Norta-
sun sexuala eta transexualitateari bu-
ruzko informazioa lantzen da eta
etxean , eskola zein nerabezaroan
akonpainamendua egiten da. 

- Familientzako arreta zerbitzua Nafa-
rroan edo Euskadin. 

- Kontaktua: 688728055 telefono zen-
bakira deituz edo info@naizen.eus
posta-elektronikoaren bitartez. 

- Aurrez aurre: Irungo CBA liburutegi berrian
- Telefonoz: 943 50 54 44 / 943 50 54 40 
- Posta elektronikoz: igazte@irun.org 
- Web gunean: www.irun.org/igazte
- WhatsApp bidez: 607 771 173

IGazteko bule-
goak neguko
ordutegia
izango du urria-
ren 1etik au-
rrera

iGAZTE IRUNERO14

Has zaitez Light Painting-a 
praktikatzen!

Zer da Light Painting teknika? 

Light Painting argiaz margotzea da. Esposizio luzeko argazki bat egitea da argi
gutxiko tokietan; hantxe kamera martxan jartzen dugu eta nahi ditugun argizta-
pena eta efektuak jartzen ditugu ohiko tresnez (argi beroko edo hotzeko linternak,
zuntz optikoa, argi-haria, domoak, estaltzeko tresna eta abar) eta irudiaren kon-
posizioa eginda, gelditzen dugu kamera.

Horretarako, reflex kamera bat behar dugu, Bulb moduan lan egiten duena ISO
baxuaz, kliskagailuaz eta tripode batez.Light Painting teknika adierazpen artistiko
mota bat da, eta horregatik ez dugu inolako edizio digitalik, ezta muntaiarik ere
gure lanetan. Horregatik bertan sortu ahal ditugu irudiak, akabera eta guzti,
efektu digitalik gabe.

Eman izena gure ikastaroetan!

Gainera: irteerak ostiralero, gaueko argazki-irteerak, tailerrak, photocall ekital-
dietarako eta ezkontzaren ondoko argazkiak (ohikoak ez bezalakoak)...- Informa-
zio gehiago: Irungo Dark Red Team taldearekin harremanetan jarriz
darkreadteam@gmail.com posta-elektronikoaren bitartez harremanetan jarriz. 

Erakusketa 
berria 
Martindozenea
Gaztelekuan

Naizen: 
Adingabe 
Transexualen
Familien 
elkartea



Urriak

AGENDA2019ko urriak 1
15

Kantu-afaria
Xaia ostatuan

Girabira – Txiki-
musika

4

Zer: Bildutako dirua
urriaren 12an Urruñako

kaleetan egingo den
Urruña Gaua karrikaldi
mitologikoa laguntzeko

erabiliko da. 

Non: Pausu auzoko
Xaia herri ostatuan. 

Telefono zenbakia:
0033(0)547750702.

Zer: Musikarekin lotu-
riko ekitaldia Girabira
programaren barruan.

Non: Mendibil plazat-
xoan. 

Ordua: 12:30etan. 

Zinema: Grease
eta Skola Musik

5

Zer: Uztailean bertan-
behera geltitu zen ema-
naldia errepikatuko da.

Non: Amaia Kultur Zen-
troa. 

Ordua: 20:00etan. 

Iraupena: 110 minutu
. 

Gonbidapenak: Tu-
rismo Bulegoan eta sarre-

rak soberan geldituz,
gero kontzertuaren egun

berean.

Oharra: Petsona bakoit-
zak gehienez 3 gonbida-
pen eskuratu ahalko ditu. 

Denborapasen emaitzak

Harri Orri Ar Es-
kulan Azoka

11tik
13ra

Zer: Eskulanak egiteko
espiritua dutenentzat eta
gehiago jakin eta apar-

teko esperientzia bizi eta
partekatzeko.

Non: Ficoban. 

Ordutegia: Baieztat-
zeko. 

Prezioa: Baieztatzeko.

G. Berdirena 
Nabucco opera

12

Non: Amaia Antzokian. 

Ordua: 19:00etan. 

Sarrera: Bazkideak 25
euro, bazkideak ez dire-
nak 30 euro  eta 30 urte

bitarteko gazteak 5
euro.

Sarreren salmenta:
Internet bidez, Irungo Tu-
rismo Bulegoan eta ikus-

kizunaren egunean
bertan antzokiaren leiha-

tilan. 

Hitzaldia: Abegia
Santiago Bidean

15

Zer: Irungo XVI. Done
Jakue Astearen barneko

jarduera. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 19:00etan. 

Sarrera: Librea.

Hizlaria: Adeline Ruc-
quoi.

6




