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1920ko urtarrilaren 25ean argitaratu zen “El Bidasoa”aldizkariaren230. zenbakia. Bertan, hiriaren gaurkotasuna jarraitzen da albiste ez-berdinen bitartez. Aldizkaria politikaren inguruko artikulu batekinhasten da, hauteskunde kanpainarekin lotutako txutxumutxuak labur-biltzen dituena. Jarraian, “Arrantzalia” titulua duen idatzi argitaratzendu Txori Txikik. “Aspectos locales” atalean, berriz, hiriko azken gerta-karietan erreparatzen da, hau da, azken egunetako eguraldi ona, agua-zil eta gauzainen antolakuntzan edo udal bilkuretako eztabaidetan.“Arkalek” Policarpo Balzolaren bizitza eta lana laburbiltzen dituen ar-tikulua sinatzen du aldizkariaren zenbaki honetan. Kirolen sailean Eibar Klubak Real Union taldearen aurka aurreikusi-tako hitzorduan kale egin eta, bitartean, Santanderreko Racing Kluba-ren aurka lagunarteko partidua jolastea erabaki zuela salatzen da.Gainera, arratsalde horretan bertan talde irundarrak jokatuko duenhurrengo partiduaren xehetasunak ematen dira. Zenbaki honetan ereJose Mariscalek Colon pasealekuaren bilakaeraz hitz egiten duen arti-kulua publikatzen da. Ondoren, hauteskunde kanpainari loturik, “Cen-tro Republicano” alderdian gertatutako zatiketaz hitz egiten da. Horrenostean, trenbideetako langileek haien elkartearen inguruan antolatu-tako bazkaria aipatzen da, horrekin batera, bazkarira “El Bidasoa” ko-munikabideko kazetariak gonbidatu izanarengatik eskerrak ematendirelarik. Orrialdearen amaieran, Irunen izandako bisitari batek hiriariegindako kritika publikatzen da. Hirugarren orrialdean, berriz, “El Bidasoa” aldizkariko zenbaki guz-tietan errepikatzen diren atal finkoentzako lekua gordetzen da. Ho-rrela, “El Municipio” atalak azken udal bilkuretan hartutako erabakiakbiltzen ditu, ondoren, antzokien programazio guztia argitaratzen denbitartean. Jarraian, “Ecos de sociedad” atalaren segidan, “Hace años”edo “Noticias” bezalako ataletako testuak irakur daitezke. Azkenik, hi-riko denda eta negozioen publizitate iragarkiekin betetako laugarrenorrialde batekin “El Bidasoa” aldizkariaren 230. zenbakia amaitzen da. 
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Zer antolatu duzue 2020ko txotx denboraldiaren ire-
kierarako? Urtero bezela Txox denboraldiaren irekiera ospatzekonorbait omenduko dugu eta aurten Miguel Alzaga gonbi-datu dugu gurera, pelotaria eta trinkete munduan ibili-takoa. Omenaldiaren ondoren, txotxa ireki eta trikitixaeta bertsolariekin festa izango dugu. San Antonetik buel-tan etorri nahi duenak bertan festa topatuko du. 
Giro polita sortzen da egun horretan Ola inguruan?Bai, betidanik erromeri antzeko zerbait antolatzeko ohi-tura izan dugu eta oraindik mantentzen saiatzen gara.San Antonetik bueltan datorren jende asko pasatzen dahemendik. 
Oraindik igandean bertan bazkaltzeko toki libre
asko dauzkazue?Gehiena beteta dago, jendea oso goiz mugitzen da egunhorretan tokia izango duela ziurtatzeko.
Zein ezaugarri ditu aurtengo sagardoak?Mehe xamarra da, beraz, gutxiago mozkortuko gara aur-tengo sagardoarekin, izan ere, alkohol graduazio baxua-goa du eta. Sagardo sendoak eta gorputzekoak onak izanarren, aurtengo sagardoa disfrutatzea errazagoa izangodela uste dut. 
Eguraldiak sagarren ekoizpenean lagundu du?Bai, nahiz eta nahiko arraroa izan den. Udaberria osogoiz etorri zen, udara erdipurdika eta udazkena, hala

nola, moldatu zen. Kantitate asko izan dugu eta egia dahorrelakoetan gorputza murriztu egiten da. 
Hortaz, sagar asko bildu dituzue ezta?Bai, asko, etxean barrik 200 toneladatik gora, guztira,250 tonelada. 
Noiz hasi zineten sagarrak biltzen?Irailaren 16an sagarrak biltzen hasi ginen eta bi hilabetepasa eman genituen sagarrak biltzen. Gustora ibili naiz,baina, aurten luzea izan da. 
Sagardoaz gainera, sagardotegiko menua osatzen
duten osagaien kalitatea  ere garrantzitsua da?Bai, horregatik haragiaren kasuan adibidez, inguruko ha-ragia hautatzen ahalegintzen naiz. Aurtengo nobedadeatxingarra gora eta behera mugitzen duen parrila berria-ren estreinaldia izango da. Sagardotegitik leiho bat irekidut jendeak txuleta nola erretzen den ikusteko aukeraizan dezan. Aspalditik nuen ilusioa nuen eta oso funtzio-nala izango dela uste dut. 

Denboraldia zehar zein izaten da sagardotegira
jende gehien hurbiltzen den garaia?Eguraldiaren arabera, jendea gehiago edo gutxiago hur-biltzen da larunbat eta igande eguerditan. Gauetan, aldiz,otsaila erdialdekoak izaten dira denboraldiko egunik jen-detsuenak. 
Ze gomendio emango zenituzke sagardo denboral-
diaz gozatzeko?Jendea Olara etortzera gonbidatzen dut, sagardoa edaneta dastatzera. Presarik gabe, zapore desberdinak pro-batzeko aukera izan dezaten kupel batetik eta bestetik.Batez ere, ondo pasatzea, baino, gehiegi pasatu gabe. 
Noiz arte luzatuko duzue 2020 denboraldia?Maiatzeko azken larunbatean amaituko dugu aurtengodenboraldia urtero bezela. Horretarako, kantaldi bat an-tolatuko dugu eta bertsolari eta trikitilariak izango di-tugu berriro gurekin. 
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Urtarrilaren 19an txotx denboraldiari hasiera
emango diote Ola sagardotegian

Ola sagardotegiko kupelak sagardoz gai-
nezka daude jada 2020ko Txotx denboraldiari ha-
siera emateko prest. Ohikoa denez, urtarrilaren
19an, denboraldiaren inaugurazioa ospatuko da
Irungo Meaka auzoan kokatutako sagardotegian.
Iñaki Bengoetxea Ola sagardotegiko nagusia Txotx
irekierarako azken prestaketa lanetan murgildurik
dabil egun hauetan. 
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Ekintzailetza-ekosistemari balioa emateko helburuaduten topaketak Irun eta Hondarribiko Udal, Irun Ekin-tzan eta Hondarribia Abian ekimenen  elkarlanari eskerantolatzen dira. Eguerdi On topaketak  jarduera finkatze-prozesuan dauden enpresa berriei laguntzeko jarri zenabian, horrela, Bidasoa Bizirikek kudeatzen dituen en-presa-zentroetan kokatutako enpresa-komunitateak sen-dotzearekin batera kohesioa sortzeko.Maiatzeko hilabetetik enpresa zentro horietan lan egitenduten 26 pertsona ekintzaile hilean behin bildu dira Irun

zein Hondarribian eta bakarka zein taldeka sortutakokezkak landu dituzte. Topaketak eguerdian izaten dira beti, eta, bazkaltzenduten bitartean, ekintzaileek elkarri eragiten diote, pres-takuntza aktiboki jasotzen duten bitartean. Hau da, di-namika aktiboen bidez lan egiten da, eta dinamikahorietan beraiek dira protagonistak eta elkarri laguntzendiote, antzeko egoerei aurre egiten dieten pertsonak bai-tira.
Aurrera begirako proiektua2019. urtearen amaierarekin Eguerdi On topaketen ur-teko azken saioak antolatu ziren. Azken bilera horietanmaiatzetik aurrera antolatutako topaketak eskualdekoekintzialeentzako lagungarriak izan direla ondorioztatuzen, beraz, 2020. urtean zehar proiektuarekin aurrera ja-rraitzea erabaki zen.

Eguerdi On izeneko topaketetan hilero es-
kualdeko pertsona ekintzaileak biltzen dira, euren
artean komunitatea sortzeko helburuarekin. Orain
arte Irun eta Hondarribian antolatutako bilerek
izandako arrakasta ikusita, 2020. urtean zehar
ekintzaileen arteko topaketak antolatzen jarraitzea
erabaki du Bidasoa Bizirik elkarteak. 

Eguerdi On topaketei eutsiko die Bidasoa Bizirikek 2020.
urtean zehar

“Bizi Dantza” ikuskizuna Pirritx, Porrotx eta Marimoto-tsen eskutik iritsiko da otsailaren 8an Irunera. Euskal He-rriko bazter guztietan kokatutako hiri eta herrietan ibiliostean, bi emanaldi eskainiko dituzten egun bereanAmaia Kultur Zentroan. Dantza da pailazoen euskarazkoemanaldi berri honetako ardatza. Pirritx, Porrotx eta Marimototsek bi emaldi eskeiniko di-tuzte otsailaren 8an Irungo Amaia Kultur Zentroan.Arratsaldeko lehenengo emanaldia 16:00etan hasiko daeta, bigarrena, berriz, 18:30etan. Irunen egingo direnikuskizunetaz gozatzeko sarrerak 4,40 eurotan saldukodira. Sarrerak internet bidez Amaia Kultur Zentroarenwebgunean sarreren salmentara bideratutako estekan

edo Irungo Turismo bulegoan erosteko aukera egongoda. Hortaz gain, emanaldiaren egunean bertan antzokia-ren  lehiatilan ere saldu gabe dauden sarrerak salgai ja-rriko dira. 
“Bizi Dantza”Bizi Dantza emanldian euskal pailazoek lurra sortu zenunetik bertatik, lurra bere buruaren eta eguzkiaren in-guruan dantzan dabilela azalduko diete etxeko txikiei.Hortaz gain, animaliak ere sortu ziren unetik bertatik, in-guruan dantza dabiltzala ikusteko aukera izango dute. Hortaz gain, gizakien izaeran ere, animalien antzera,dantza oinarrizko zerbait dela erakutsi nahi da Pirritx,Porrotx eta Marimototsen emanaldi berrian, izan ere,ikuskizunaren sinopsiak azaltzen duenez, “hitzaren jabeizan aurretik datzatzen gara”. Era honetan, dantzaren bi-tartez sentimeduak erakusteaz gainera, bertako kulturaospatu eta errituak berritzen ditu mugimenduak. Bera,“Bizi Dantza” emanaldiak etxeko kide guztiak dantza ja-rriko ditu. 

Eguerdi On izeneko topaketetan hilero es-
kualdeko pertsona ekintzaileak biltzen dira, euren
artean komunitatea sortzeko helburuarekin. Orain
arte Irun eta Hondarribian antolatutako bilerek
izandako arrakasta ikusita, 2020. urtean zehar
ekintzaileen arteko topaketak antolatzen jarraitzea
erabaki du Bidasoa Bizirik elkarteak. 

Pirritx, Porrotx eta Marimotots „Bizi Dantza‰ ikuskizuna
ekarriko dute Irunera
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Zein izan da zure ibilbidea enpresako nagusi izatera
iritsi arte?Eskolan ilusio handiz hasi nuen nire formakuntza, etor-kizunean nire gustuekin zerikusia izango zuen lanpostubat topatzeko asmoz. Mekanizatu sektorearen ingurukogoi-mailako gradua egin nuen. Horrela, aitaren enpresatxikian lanean hasi nintzen sektorea ezagutzeko. Inber-tsioen bitartez enpresak gora egin zuen eta, krisialdi eko-nomikoak gogor jo zuen arren, teknologia berria txeratueta berriro enpresak gora egitea lortu genuen.
Mota honetako goi karguetan ohikoa da jende gaztea
ikustea?Pixkanaka gazteak sektore honetan sartzen hasi direlaesango nuke. Ezagutza maila altua beharrezkoa da, tek-nologia konplexuarekin lan egiten dugulako. Orokorrean,50 urtetik gorako jende asko dago, baina, hortik beheraoso gutxi. Hala ere, oso garrantzitsua iruditzen zait jendegaztearen aldeko apustua egitea, etorkizunean sektoreaklan egingo duten profesionalei kalitatezko formakuntzaeskaini ahal izateko. 
Zeintzuk izan ohi dira zuen bezeroak?Denetarik dugu. Azkenaldian aeronautikaren munduansartu gara eta, hortaz gain, automozioan ere lan egitendugu. Mota askotako piezak sortu arren, azkenaldian es-

pezializazioaren aldeko apustua egitea erabaki dugu. 
Zuen bezero gehienak eskualdeko enpresak dira?Gure produktuak Euskal Herri inguruan saltzen ditugu,baina, horrek ez du esan nahi enpresa handiekin lan egi-ten ez dugunik. Enpresa handi horien menpe dauden en-presa txiki edo ertainekin zuzeneko harremana duguguk, geroago, gure lana munduan zehar banatzen lagun-tzen digutenak. Izan ere, errazagoa da gure piezak urru-tiko herrialdeetan aurkitzea hemen inguruan baino. 
Nazioarteko merkatuaren mugimenduei erreparat-
zen diezue?Bai, handia izan nahi baduzu ezin zara hemen gelditu.Zure begirada mundura ireki behar duzu, lehenengo Eu-ropako sektorean produktuak sartu eta, ondoren, kan-pora ateratzeko. 

Nola ikusten duzu egun euskararen erabilera en-
presa industrialen sektorean?Hemen euskara, gaztelera edo beste edozein hizkuntzabezala erabil daiteke. Frantsesa hemen inguruan askoerabiltzen den beste hizkuntza bat da. Euskararen erabi-lera ez doa sektoreari loturik, baizik eta enpresan laneandabiltzan pertsonen konpromezu mailarekin. Bera etaLesaka aldean oso ohikoa da euskara erabiltzea, Donostiainguruan denetarik dago eta Irunen, aldiz, erabilera mu-rritzagoa da. 
Bilakaera handia antzeman duzue zuen sektorean
azken urte hauetan?

Gure sektoreak teknologian aurrerapausoak era etenga-bean ematen ditu. Ondorioz, ekoizpen maila geroz etahandiagoa da, makinen kalitatea hobea da eta langileenlan baldintzak hobetzea laguntzen du. Hala ere, aurrera-pauso horiek enpresa bakoitzak egiten duen inbertsioariloturik doaz. 
Enpresaren komunikazioa hobetzeko apustua egin
duzue azkenaldian?Bai, oso garrantzitsua da egun interneten zure informa-zio eskuragarri egotea. 837 Komunikazio eta Publizitateenpresaren laguntzari esker (837comunicacion.com)gure gabezia teknologikoak antzeman eta beharrezkopausuak eman ditugu iraultza teknologikora batzeko. 

Etorkizunari begira, zeintzuk dira Neur enpresaren
erronkak?Merkatuaren lehiakortasunari begira, geroz eta produktuhobeak eskaintzen saiatzen gara, teknologia berrienarenbitartez ekoiztuak direnak. Horrela, metalurgiaren sek-toreak dauzkan beharrak betetzea da gure helburu na-gusia, beti kalitate onenarekin. 

„Handia izan nahi baduzu
ezin zara hemen gelditu‰

„Errazagoa da gure piezak urrutiko herrialde-
etan aurkitzea hemen inguruan baino‰

Beñat Neketan, Neur enpresako nagusia:

Beñat Neketan trokeleria eta era askotariko
piezen lanketan lan egiten duen Neur enpresa irun-
darreko nagusia da. Bere aitak martxan jarritako
enpresan mekanizatu eta torno lanak egiten zituz-
ten hasieran. Orain, ordea, enpresaren jarduera haz-
ten doan heinean espezializaziorako bidea hartzea
erabaki du enpresaburu gazteak.  

„Gure sektoreak teknolo-
gian aurrerapausoak era
etengabean ematen ditu‰
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Txingudiko Pentsionisten Mugimenduaduela bi urte boluntarioen elkarlanetiksortutako taldea da. Astelehenero IrungoSan Juan plazan egiten diren kontzentra-zioak antolatzeaz arduratzen da taldea.Mugimenduko kideek behin eta berriroazaldu dutenez, “mugimendua indepen-dientea da edozein erakunde, entitate po-litiko edo sindikaletik”. 
Erreinbindikaziorako jaiaUrtarrilaren 13an bi urteetan zehar anto-latutako mobilizazioak ospatzeko jai be-rezia antolatu zuen Txingudiko

Pentsionisten Mugimenduak. San Juanplazara hurbildu zirenen artean txistorrapintxoak eta sagardoa banatu zituzten.Eskualdeko pentsioniste mugimendukoordezkariek mikrofono aurrean azalduzutenez, “astelehen hau jai egunean bi-hurtu nahi dugu, nahiz eta gure aldarrika-penak barnetik eraman”. Astelehenekoohiko erreibindikazio ekitaldia jai giroanbihurtzeko, Super Amarak, Belasko Okin-degiak, Ola Sagardotegiak, Irungo Udalaketa Sargia tabernak, besteak beste, la-gundu zuten jaiaren antolaketan. 
Aldarrikapen irmoakEspainiako gobernu berriaren eraketare-kin pentsioen borrokan urrats berriakematea espero du Txingudiko Pentsionis-ten Mugimenduak. Izan ere, II. Errepubli-kaz geroztik bi alderdi politikok koaliaziomoduan aginduko dute lehen aldiz. Ho-rrela, prentsionistek mugimenduaren es-kaerak koaliziozko gobernu berriarenproiektuan jasotzea eta aurrera ateratzeaespero dute. Txingudiko Pentsionisten Mugimendutikadierazi dutenez, “presioa egiten jarrai-tuko dugu, legeen bide gure eskaerak ze-

haztu eta EBOean jaso arte”. Horrela,lehen kontzentrazioak abiatu zirenetikpentsionisten erreibindikazioetan alda-keta gutxi egon dira. Zentzu horretan, gutxieneko pentsio ba-tzuk defendatzen dituzte, pentsionistagustiei bizitza duina izatea ahalbidetukodiena. Horretarako, adibidez, erosketaahalmena zihurtatzeko, pentsioak KPIa-ren arabera erregularizatzea eskatzendute. Hortaz gain, etorkizuneko pentsio-nistentzako pentsioak bermatzea aldarri-katzen dute. Gainera, emakume eta

gizonen pentsioen arteko aldea ezabatzeaeskatzen dute, kopuruak berdintzekoasmoz.

Bi urteren ostean borrokan jarraitzen du Txingudiko
Pentsionisten Mugimenduak

Txingudiko Pentsionisten Mu-
gimenduak bi urte baino gehiago da-
ramatza hiritar guztientzat pentsio
publiko eta duinak erreklamatzen. Or-
dutik, astelehenero eguerdiko
12:00etan San Juan plazan biltzen dira
eta jada 100 elkarretaratze baino ge-
hiago antolatu dituzte. Bigarren urteu-
rrena ospatzeko udaletxe aurrean
txistorrada berezia antolatu zuten ur-
tarrilaren 13an, jai giroaren langun-
tzaz pentsio duinen aldeko
aldarrikapenak zabaltzen jarraitzeko.  

„Mugimendua inde-
pendientea da edo-
zein erakunde,

entitate politiko edo
sindikaletik‰

Txingudiko Pentsionisten
Mugimendua

„Presioa egiten ja-
rraituko dugu, le-
geen bide gure
eskaerak zehaztu
eta EBOean jaso

arte‰
Txingudiko Pentsionisten

Mugimendua



Erakusketaren aurkezpen ekitaldia urta-rrilaren 17an, ostiralean, izango da. Eki-taldia arratsaldeko 19:00etan hasiko daPalmera Montero gunean eta erakuske-tako protagonistak diren emakumeakbertan izango dira. Hortaz gain, proiek-tuan lan egin duen Gari Garaialde argaz-kilariak eta Irunabar elkartekobertsolariak ere aurkezpen ekitaldianparte hartuko dute. Parean elkartekoMiren Lantz kideak azaldutakoaren ara-bera, “proiektua aberasteko eskualdekoartista eta taldeen arteko lankidetza oina-rrizkoa iruditu zaigu”. Lankidetza horriesker, 8 emakume etorkinen bizipenak ar-gazki eta bertsoen bitartez ezagutuko di-tuzte erakusketara hurbiltzen direnek.Gainera, Lantzek gaineratu duenez, ha-siera batean bertsoekin disko bat sor-tzeko asmoa zegoen, baina, proiektuagaratzeko lortutako diru-laguntzen kopu-rua ikusita, ideia hau alde batera utzibehar izan zuten. Emakume Migratzaileak (AK) Artean era-kusketak era askotariko errealitateak biziizan dituzte emakumeen testigantzak bilt-

zen ditu. Erakusketaren bitartez ahotsaeman nahi izan zaien emakume batzuekkilometro gutxi zeharkatu zituzten iraga-nean Irunera iristeko eta badira oraindela bost hamarkada baino gehiago eto-rritakoak. Beste batzuek, ordea, itsaso etaozeano zabalak zeharkatu zituzten ho-naino iristeko.Erakusketan Felicianaren historia konta-tzen da, Caceres atzean utzi eta trenariesker Irunera iritsi zen neskatoarena. Ra-quelek, aldiz, indarkeria matxistak eragin-dako beldurraren ondorioz Nigeria atzeanuztea erabaki zuen. Nati abenturazaleasanferminetara egindako bidaiak bultza-tuta etorri zen Euskal Herrira. Gainera,emakume migratzaileen inguruko pro-piektu honek lau seme-alabaren ama etalaginle porrokatua den Liliana bezalakoemakumeen bizitzak ezagutzeko aukeraemango du. Guztira, zortzi emakume,zortzi erretratu eta bertsoen bitartez ja-sotako zortzi historia. 

“Emakumeen istorioak, eta emakumeetorkinenak bereziki, hauspotzeko ahale-gina da proiektu hau”, azaldu dute Pareanelkarteko kideek. Azaleko kolore anitzeketa ezberdintasun kulturalen gainetik,erakusketako antolatzaileek kasu ezber-dinetan errepikatzen diren sentimendu,gertakari eta bizipenak antzeman dituzte.Izan ere, emakume guzti horiek egindakobidaien atzean desira berbera ezkutatzenda: bizitza duin berri bat topatzeko nahia.Haien bizitza hobetzeaz gainera, ema-kume horiek egindako bidaia egungoirundarretan ere eragina izan duela na-bermendu du Parean elkarteak, haien ja-kintza eta bizipenak gizarteratransmitituak izan diren aldetik. Erakus-keta amaitu ondoren, bertan bildutako in-formazio guztia Irungo hiriarenhistoriaren parte bihurtzea espero duteantolatzaileek, pixkanaka, hutsuneak beteeta historiaren puzzle erraldoia osatzenlaguntzeko asmoz. 
Hutsuneen ahotsak Parean elkarteak azaldu duenez, pertso-nen baten joan etorriek hiriaren historiamarkatzen dute. Zentzu horretan, Adua-nak, trenaren etorrerak edota baserritargune batetik gaur egungo Irungo erai-kuntzek hiriren oraina eta geroa baldin-tzatzen dute. Parean elkarteko kideekerakusketaren inguruan azaldu dutenez,“aitortu eta kontatutako historia da hau”.Proiektuaren izaerari dagokionez, MirenLantz Parean elkarteko kideak adieraziduenez, “Parean elkartetik ideien trans-misiorako kultura eta artea elkartzea ga-rrantzitsua dela uste dugu”.

Era honetan, belaunaldi batetik besterahistoriaren zabalpenaren itzaletan geldi-tzen diren gertakari eta bizipenak bildunahi izan ditu Parean elkarteak erakus-keta honen bitartez. Izan ere, emakumeekhistoriari egindako ekarpena bigarrenmaila batera kondenatu egon da ia beti.Liburuetan ez dituzte emakumeen eginki-zunak biltzen eta, are gutxiago, ez dutehaien bizipenetan erreparatzen. Ondo-rioz, emakumeen historia ezkutuan man-tendu izan da orain dela gutxi arte.Emakumeen historian galdutako pasartehorien artean aurkitzen dira emakumeetorkinen testigantzak, hau da, etorkizunoparo baten bila haien sorterria atzen utzieta bizitza berri bat hasteko asmoz Irunbezalako hirietara etorri ziren emaku-meek bizitakoak.  
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„Proiektua aberas-
teko eskualdeko ar-
tista eta taldeen
arteko lankidetza
oinarrizkoa iruditu

zaigu‰

Miren Lantz, Parean 
elkarteko kidea

Emakume migratzaileen ikuspuntua aztergai Parean 
elkarteak antolatutako hurrengo erakusketan 

Parean elkarteak Emakume
Migratzaileak (AK) Artean erakusketa
antolatu du urtarrilaren 17tik 30era.
Palmera Montero gunean egingo da
erakusketa eta Irungo hirira etorri-
tako 8 emakumeen historia biltzen da
bertan.  Erretratu eta bertsoen bitar-
tez jatorri ezberdineko irundar hauen
parekotasunak agerian jartzeko hel-
burua du erakusketak. 

„Parean elkartetik
ideien transmisio-
rako kultura eta

artea elkartzea ga-
rrantzitsua dela uste

dugu‰

Miren Lantz, Parean 
elkarteko kidea



Txingudi errugbi klubak urtarrrilaren 11eko 16:00etanGetxoren kontrako partidua jokatu zuen Plaiaundin. Ga-bonetako geldialdiaren ostean klubak jokatu duen lehenpartidua izan da. Txingudiko taldeak bizkaitarren kon-trako partidua galdu zuen. Bizkaiako lurretan jokatutakojoaneko partidan Txingudiko taldeak ez zuen zortea berealde eduki , izan ere, alde handiagoarekin galdu baitzutenpartidua, zehazki, 39 puntuetako diferentziarekin.  Urtarrilaren 11ko partiduan Zaisa Txingudiko jokalariek16 puntu sartu zituzten markagailuan Getxoko taldekoeklortutako 21 puntuen atzetik. Hala ere, Iñigo camareroklubeko ordezkariak adierazi zuen, “garaipena lortu ezarren, sentsazio positiboak izan genituen partiduanzehar”. Izan ere, Getxoren aurka jokatutako lehen parti-duan bi taldeen arteko aldea handiagoa izan zen. Plaiun-diko lurretan, aldiz, Txingudiko mutilak partiduarenlehen zati gehienean nagusi izatea lortu zuten, horrela,aurkariari irabazteko aukera gertuago ikusiz. Hala ere,azken momentuak garaipena eskuratzeko aukerak irun-darren eskuetatik ihes egin zuen. Getxoko taldea ez da aurkari erraza Zaisa Txingudierrugbi klubeko jokalarientzat, izan ere, denboraldiaazken sailkapeneko lehen postuen artea amaitzeko hel-burua duen taldeetako bat baita. Hala ere, egia da jokalaribizkaitarrek partiduak etxetik kanpo jokatzen dituzte-nean joko maila baxuagoa izan ohi dela Txingudi Errugbiklubetik azaldu dutenez. Gabonetako geldialdiaren ostean, Zaisa Txingudi taldeak

denboraldiaren lehen zatian bajan amaitu zuten hainbatjokalari berreskuratzeko aukera izan du. Lesioak senda-tzearekin batera, taldera itzuli diren jokalariek talderaindar berriak ekarri dituztela nabaritu da denboraldikobigarren erdiko erronkei aurre egiteko. Hala ere, IñigoCamarero klubeko ordezkariaren hitzetan, oraindik den-bora gehiago beharko da taldera batu diren jokalari be-rriek eman dezaketen guztia ikusteko. Gainera, ZaisaTxingudiko taldera batzeko asmoarekin dabilen jokalariberri bat dagoela aurreratu du Iñigo Kamarerok eta,beraz, baliteke hemendik gutxira jokalarien arten aur-pegi beri bat ikustea. 
Denboraldi amaieraren mamuaTxapelketaren amaierara begira, sailkapenaren azkenpostua gelditzen den taldeak azpiko kategoriara beheraegingo du. Sailkapenean azkenaurreko postuan sailka-

tzen denak, aldiz, promoziozko partidua jokatuko duEuskal Ligako bigarren dibisioko bigarren sailkatuarenkontra. Txingudiko taldeak sailkapeneko azken postu ho-riek saihestea izango du helburu denboraldi amaierarabegira eta, horretarako, Gernika eta Elorrio bezalako tal-deen aurrea hartzeko modua bilatzen saiatuko da, taldehoriekiko puntu desberdintasuna txikiagoa baita.Hortaz, emaitzak hobetzeko helburu orokor horren ba-rruan, Zaisa Txingudi taldea denboraldiaren bigarren er-dian indartsuago ibiltzea espero du. Horretarako, IñigoCamarerok azaldu duenez, “denboraldiaren bigarren za-tian serioago jokatzen ahaleginduko gara”. Zentzu horre-tan, entrenamenduetan zein partiduetan kontzentrazioaez galtzea izango da talde irundarrak jarraituko duen es-trategia. Momentuz, Zaisa Txingudi taldearen hurrengohitzordua urtarrilaren 18an izango da Durangoko lurre-tan. 
Oroimenerako minutuaUrtarrilaren 11keko partidua hasi aurretik, klubeko jo-kalari ohi izandako Manu Taberna gogoratzeko isiltasunminutu bat mantendu zen, ustekabean urtarrilaren 5eanzendu baitzen. Zaisa Txingudi klubeko familiak tamalezjaso zuen albistea eta haien doluminak eman nahi izandizkio jokalari ohiaren senide eta lagunei. 

KIROLAK IRUNERO8

Zaisa Txingudi errugbi taldea emaitzak hobetzen ahale-
ginduko da denboraldiaren bigarren zatian

„Garaipena lortu ez arren,
sentsazio positiboak izan
genituen partiduan zehar‰

Iñigo Camarero, Txingudi Errugbi
Klubeko ordezkaria
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Zein da une honetan Erroibidek bizi duen egoera?Erroibide klubak oso une goxoa bizi du momentu hone-tan, izan ere, jende berri asko batu da klubera saskibaloiapraktikatzeko asmoz. Ez dakigu zergatik, baina, oso den-bora gutxian kluba asko handitu da, beraz, oso gustoragaude egungo egoerarekin.
Nola ekin diozue 2019-2020 denboraldiari? Oso ondo. Orain, guztira, 11 talde dauzkagu  ia 150 kiro-lariez osaturik daudenak. Hortaz gain, ondo osatutakotaldeak direla esan dezakegu. Denboraldia ondo doa etajendeak saskibaloian aritzea atsegin duela nabari da. 
Gabonetan atseden hartzeko tarterik hartu duzue?Gabonetan ere errutinan murgildurik jarraitu dugu, izanere, Gabonetako Saskibaloi torneoa antolatu dugu. As-tean zehar entrenamenduekin jarraitu dugu eta astebu-ruetan, aldiz, Artaleku eta Azken Portu kiroldegietanjokatutako partiduak ikusten egon gara. 
Denboraldi honetarako Erroibiden nobedade ga-
rrantzitsurik duzue?

Bai, Erroibiden oso pozik gaude aurten nesken sekzioaosatzea lortu dugulako. Horrela, talde maskulinoez gain,kategoria guztietan neskek osatutako taldeak dauzkaErroibidek. Oso lorpen handia izan da guretzako.
Beraz, Erroibiden emakumeak indartsu datoz?Guretzat zaila zen emakumezkoen sekzio osoa lortzea,izan ere, Hondarribian aspalditik taldeak zeuzkan besteklub bat geneukalako. Hala ere, gure neskak gurekineroso daudela dirudienez eta elkarren artean ondo mol-datzen direnez, jende berria erakartzea errazagoa da. 
Eskolan, berriz, klubaren etorkizuneko jokalariak
dauzkazue?Bai, eskola oso polita da guretzako, izan ere, umeak aldebatetik bestera korrika dabiltzan bitartean zein ondo pa-satzen duten ikusten dugulako. Pixakanaka ikasten doaz.Duela gutxi guraso eta jokalari helduagoekin partidu be-reziak jokatu dituzte. 
Sanmartzialetan 3x3 Saskibaloi txapelketa antolat-
zen jarraitzeko asmoa duzue?Bai, bereziki mutilei asko gustatzen zaien txapelketamota da. 3x3 Saskibaloi Txapelketa gure kirola kaleraateratzeko modu bat da, horrela, ingurutik pasatzen denjendeak Irunen saskibaloi talde bat dagoela ikusi dezake.

Gainera, jokoa guztiz ezberdina da ohiko partiduekin al-deratuta.
Zeintzuk dira denboraldi amaierara begirako helbu-
ruak?Ez dugu helburu zehatzik. Daukagun diruarekin denbo-raldi amaierara iristea da gure lehentasuna. Hortaz gain,jendea gustora egotea eta gu ere eroso sentitzea garrant-zitsua da. 
Saskibaloian modan dago berriro?Bai, nik uste telebistan geroz eta saskibaloi partidu ge-hiago ematen dituztenez, jende gaztearengan saskibaloiaprobatzeko nahia piztu du. Gainera, aspaldi klubean ibi-litako jende asko gure senior taldeetara itzuli da. 
Zeintzuk dira saskibaloia praktikatzearen onurak?Oso kirol konpletua da. Ariketa fisikoa egiteaz gainera,buruko lan asko eskatzen duen kirola da. Gainera, ingu-rura begiratzea eskatzen du taldekideengan pentsatzeko.Azkenik, laguntasunaren kontzeptua ere oso garrantzi-tsua da.

Erroibide klubak ez du Gabonetan atseden
hartzeko geldialdirik egin. Gabonetako Torneoa an-
tolatu ondoren, denboraldiko hurrengo erronkei
aurre egiteko prest daude klub irundarreko jokala-
riak. Ana Iturria klubeko presidenteak azaldu due-
nez 2019-2020 denboraldiak nobedade
garrantzitsuak ekarri ditu Erroibidera.

„Erroibiden oso pozik gaude aurten nesken 
sekzioa osatzea lortu dugulako‰

Ana Iturria, Erroibide klubeko presidenta: 

„Orain, guztira, 11 talde
dauzkagu  ia 150 kirola-
riez osaturik daudenak‰

„Aspaldi klubean ibilitako
jende asko gure senior tal-

deetara itzuli da‰

Argazkia: Estudio Gover
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Jaizkibel itsasertzeko bidea itsasabar eta koloreen artean

Ibilbidea goiz hasiko dugu eta kotxez Higerrekoitsasargiraino hurbilduko gara. Ibilbidearenlehen zatian Talaia Bidea(GR-121) markatzenduten marra zuri-gorriak jarraituko ditugu.Lehen igoera eta jeitsieren ostean, Jazikibelekolehen kaletara iritsiko gara. Horrela, ordu be-teko ibilbidea egin ostean Errotaren kalanizango gara, ondoren, malda igo eta belardiberde bateraino iristeko. Bidean ordu eta erdi egin ostean, Bainerak ize-nez ezagutzen den kala topatuko dugu. Belardiak zeharkatzen jarraituko dugu kala etabidean topatutako zaldiak tartekatuz Biosnarlurmuturreraino iritsi arte. Horren ostean, bimarra zuriekin barnealdeko bidera (GR-121)zuzentzen gaituen kartela ikusiko dugu, baina,Talaia bidea alde batera utzi eta kostaldeko bi-detik jarraituko dugu Fosilen kalaraino iritsiarte. Kala honetan forma harrigarriak dauzka-ten harriak topatuko ditugu. Bidean topatukodugun hurrengo kala Erentzin izango da etabidea mozten digun horma bat topatuko dugubertan. Horma saihesteko, basoan murgildu etaerrekatsoa zeharkatuko dugu horma gainerairitsi arte, bertatik, pasaiaren bista ederrez go-zatzeko. Behin 4 ordu eta 45 minututako bidea egindamaskor itsurako harkaitza ikusiko dugu. Bostorduren ostean, Labetxura iritsiko gara bertanbazkaldu eta atseden hartzeko. Berrio bideariekin eta Tximistakurrutuako pitzadurarainoiritsiko gara bidean 6 ordu eta 15 eman ostean.Urrunean Azabaratzako etxola ikusiko dugu etagure bidearekin jarraitu ahal izateko horma batzeharkatu beharko dugu berriro, ibilbide osokopuntu gatazkatsuenetako bat izan daitekeena. Puntu horretatik aurrera gora-behera handikoibilbidea izango dugu aurretik. Ibilbideko igoerahandienetako bat egin ostean, bainuontziez be-tetako zelai bat gurutzatuko dugu Jazikibel ze-harkatzen duen errepideraino iritsi arte.Errepide bazterretik 500 metro egingo ditugu.Talaia bidea jarraituz gero, Pasaiaraino iristekoaukera dugu, baina, guk laburragoa den Lezo-rako bidea hartzea nahiago dugu. Errepidearen albotik jarraituko dugu DoneJakue bidearen seinaileei jaramon eginez, bidezabal bat jarraituko dugu urmael baten albotikigarotzeko. Ondoren, estuagoak diren bideetanbehera egingo dugu Lezoko lehen etxeetarairitsi arte. Lezon garraio publikoa hartuko duguetxera itzuli eta Jaizkibeleko itsasertzean zeharegindako ibilbidea amaietzeko. 

Gorka Martinez
Unpaisenmimochila.blogspot.com

Ibilbidea: 8 ordu eta 30 minutu ( geldialdirik gabe).
Zailtasuna: Zaila, oso ibilbide luzea delako etazailtasun tekniko altuko zenbait igarobide zeharkatu behar direlako bidean zehar. 
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Txingudi Ikastola LH1

Denbora-pasak
Zazpi hitz: Sagardotegia

Txotx, Ola, kupela, txuleta, sagardo, 
bakailu, bertsolari



Euskaraz,
Irunen 
barrena

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

Irungo S.R.A. andereari jasoa (1959-VII-19). Gazteek kantatzen zuten. (El Bidasoa, 1959-X-17)

Eguzkitza DBH2

BETI GAZTE IRUNERO12

Nausia ta morroiya. Biyaken 
istoriyua (Tobera kanta)

Ai mutill, jaiki yariegun ote den begi yari.Nagusiya, eguna dagure ollarra jaikiya da.Ai motell, jaiki yarieuriya ote den begi yari.Nagusiya, euriya dagure txakurra bustiya da.Ai motell, jaiki yarisurik ote den begi yari.Nagusiya, sua badagure katua berua da.



Lehiaketaren V. edizioan ere “Ez zaude bakarrik” gaiahautatu da testuen abiapuntu gisa. Izan ere, gai horrenbitartez berdintasunaren aldeko jendartea bultzatzea etagenero indarkeria baztertzea bilatzen dute ipuin lehia-ketako antolatzaileek. Parte hartzaile bakoitzak lehiake-tara idazlan bakarra aurkezteko aukera izango du.Guztira, 4 kategoria bereiziko dira Asun Casasola ipuinlehiaketaren barnean parte hartzaileen adin eta ipuina-ren hizkuntzaren arabera bereiziko direnak. Lanak otsailaren 9a baino lehen aurkeztu beharko diraeta,horretarako, ipuinak posta arruntaz edo posta elek-tronikoz bidaltzeko aukera eskainiko zaie parte-hartzai-leei. Posta arunta hautatzen dutenek Brontëliburu-dendaren helbidera bidali beharko dituzte haiensormen lanak. Poste elektroniko bitartez bidaltzen dire-nak, aldiz, asuncasasolaipuina@gmail.com helbidean ja-soko dira. Hortaz gain, ipuinak ezizen batekin sinaturiketa kontakturako informazioa beste alde batetik aurkez-tea garrantzitsua izango da lehaiaketaren antolkuntza-rako oinarrietan zehazten denez. Epaimahaia Antolakuntzak osatuko du, erakunde horre-tako kideen eta literatura munduko pertsonen artean au-keraturiko kideekin. Jasotako lan guztiak aztertuondoren, epaimahai horrek aukeraketa egingo du. Deli-beroa 2020ko martxoan ezagutaraziko da, Emakumea-ren Egunaren inguruan antolakuntzak egingo duenekitaldi berezian. Hala ere, irabazleei modu pertsonaleanjakinaraziko zaie lehenago.
Irabazleentzako sariak Kategoria bakoitzeko irabazle bat izango da; guztira, lausaridun. Diru sari eta liburu sorta bana jasoko du haie-tako bakoitzak. 10-16 urte bitarteko kategorietako ira-bazleek 100 euroko diru saria izango dute, 16 urtetikgorako kategorietako irabazleek 300 euroko diru sariajasoko duten bitartean. Liburu sortek 50 euro ingurukobalioa izango dute eta antolakuntzak aukeratuko ditusorta horiek osatuko dituzten liburuak: mezu feministaduten obrak edota emakumezko autorea dutenak izangodira guztiak. Saria eman gabe gera daiteke, epaimahaiakhala erabakitzen badu.

Gazteentzako tarteaAsun Casasola Ipuin Lehiaketaren 3. ediziotik aurrera le-hiaketan idazle gazteentzako tartea irekitzea lortu zenGipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzari esker. Horrela,10 eta 16 urte arteko gazteentzako kategoria bereziasortzea lortu zen. Antolakuntzatik adin tarte horretarakonerabe guztiak lehiaketaren V. edizioan parte hartzeraanimatzen dituzte.  Asun Casasola lehiaketako antola-tzaileek azaldu dutenez, “gazteek indarkeria matxistarenaurkako hausnarketak ipuinetan islatzea nahi dugu”.
Asun Casasolari aitortzaAsun Casasolaren borroka eta kemenari aitortza egiten

jarraitzeko asmoz, Asun Casasola Ipuin Lehiaketaren edi-zio berria martxan da, “Zurekin nago” lelopean. Lehiake-taren antolakuntzaren helburu nagusiek bere horretanjarraitzen dute hasieratik:  berdintasunaren aldeko jen-dartea bultzatzea eta genero indarkeria baztertzea. Ho-rregatik, edizio honetan ere, ikuspuntu positibo batbilatuko da, indarkeria matxistaren aurkako borroka is-latzen duena. Horretarako, ipuina originala, argitaratugabea eta aurkezten den hizkuntzan idatzitakoa izan be-harko da, tarteko itzulpen zuzenik gabe. 
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Martxan da Asun Casasola Ipuin Lehiaketaren V. edizioa

Ana Uriz, irakaslea

Martxan da Asun Casasola Ipuin Lehiaketa-
ren V. edizioa “Zurekin nago” lelopean. Lehiaketaren
aurreko edizioetan bezala, parte-hartzaileak bi ka-
tegorietan banatuko dira, batetik, 10 eta 16 urte ar-
teko gazteak eta, bestetik, 16 urtetik gorakoak.
Lanak 2020ko otsailaren 9a baino lehen entregatu
beharko dira. Euskaraz edo gaztelaniaz idatzitako
testuak aurkeztu ahalko dira lehiaketara. 

“Ez zaude bakarrik” gaia abiapuntutzat izango dute testu parte-hartzaileek



Betti Gotti euskara kultur elkartea gara.
Betti Gotti elkartearen barnean gurekin
lan egitera animatuko zinateke? Euska-
raz egin, jolastu eta bizi nahi dugu!
Elkartea ezagutu eta Betti Gottiren parte
izateko interesa duten pertsonek Insta-
grameko @BettiGotti profilean edo betti-
gotti@hotmail.com posta
elektronikoaren bitartez elkarteko kidee-
kin harremanetan jartzeko aukera
izango dute.

Gazteen mugikortasunerako informa-
zioa eskaintzen du Eurodesk. Horrela,
gazteek prestakuntzarako aukerak eta
Europako batzordeko hainbat erakun-
deetan praktikak egiteko aukerak topa-
tuko dituzte. 

Buletina: 2020ko urtarrileko buletina
injuve.eus webgunean kontsultatu dai-
teke. 

Zalantzak: Galderaren bat egin nahi
duten gazteek eurodesk@injuve.es hel-
bidera idazteko aukera dute. 

Enplegu, ikastaro, mugikortasun, hez-
kuntza, aisialdi, boluntariotza eta beste-
lako ekintzen berri izan nahi duzu?

Eman izena iGazteko buletin elektroni-
koan eta zure posta elektronikoan ja-
soko duzu zure interesekoa izan
daitekeen informazio guztia!

Hortaz gain, iGazteko webgunean bu-
letinaren azken bertsioa kontsultatzeko
esteka topatuko duzu. 

Zer da EuskarAbentura? Euskal Herriko
zazpi lurraldeetako nahiz diasporako
16-17 urte bitarteko 120 neska-mutil
euskal geografia, kultura eta historia la-
gunartean ezagutzera eramango dituen
oinezko espedizioa da EuskArabentura.

Noiz: Uztailean.

Adina: 16 eta 17 urte arteko gazteent-
zat. 

Epea: Martxoaren 15era arte lanak bi-
daltzeko aukera.

Informazio gehiago: Euskaraben-
tura.eus webgunean. 

Parte har ezazu! Zeu izan zaitezke Eus-
karAbenturaren protagonistetako bat!

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

iGAZTE IRUNERO14

Euskadiko gazteak lankidetzan 2020

Eman izena
iGazteko bu-
letin elektro-
nikoan!

Hiru hilabeteetako esperientzia izango da. Garapen ekintzak hegoaldeko herrial-
deetan egin ohi dira, hau da, Amerika, Asia eta Afrikan.

Bete beharreko baldintzak:
1) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri bateko erroldan inskribatuta egotea. 
2) 1990 eta 1998 artean jaio izana, bi urte horiek barne. 
3) Jarduera egingo den herrialdean erabiltzen den nazioarteko hizkuntza menpe-
ratzea. 

Izen ematea: Otsailaren 6ra arte. 

Azken Eurodesk
buletina webgu-
nean irakurgai
dago jada!

Betti Gotti
ezagutu
nahi?

EuskarAben-
turaren parte
izan nahi
duzu?
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Hitzaldia: 
“Irun Nafarroako
konkistan zehar”

16

Zer: Peio Monteano his-
torialariaren hitzaldia

San Martzial Guduaren
V. Mendeurrena Funda-

zioak antolatuta. 

Non: Oiasso Erromatar
Museoan. 

Ordua: 19:30etan. 

Sarrera: Doakoa. 

Denbora-pasen emaitzak

18

Zer: “Beste denbora ba-
tean” izeneko emanaldia

eskeiniko du artistak. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 20:00etan. 

Prezioa: 7,75 euro. 

Sarreren salmenta:
Amaia Kultur Zentroaren
webgunean aurkitzen da
sarreren salmentarako

esteka. 

Musika: Gari &
Maldanbera

Pelikula: Zubiak

17

Zer: ETAren biktima
izan zen Juan Mari Jau-
regiren alargunaren eta
bere hiltzailearen arteko

elkarrizketa. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 20:00etan. 

Sarrera: Doakoa,
baina, gonbidapena es-
kuratzea beharrezkoa

izango da.

Iraupena: 82 minutu. 

Oharra: Jon Sistiaga
kazetari irundarrak eta

filmaren zuzendarikideak
pelikularen aurkezpe-

nean parte hartuko du. 

23

Zer: Angel Garcia
Ronda idazleak “Tal vez

hubo una guerra”.

Non: CBA Udal Liburu-
tegiko erabilera anitzeko

aretoan. 

Ordua: 19:00etan.

Sarrera: Librea.

Liburu 
aurkezpena

25

Zer: “Batman” eta “Los
Cazafantasmas” filmen
emanaldia bertsio origi-
nalean, bestelako anima-

zioekin girotuta. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 18:00etan. 

Prezioa: 5,50 euro. 

Sarrerak: Internet
bidez, Irungo Turismo Bu-
legoan edo antzokiko lei-

hatilan emanaldiaren
egunean bertan. 

Bizinema Bang
Bang emanaldia

26

Zer: Irun Hiria Musika
Bandaren emanaldia Jon

Menor, Josune Gurrut-
xaga, Agustin Alzaga

eta Irati Munduate dant-
zariekin. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 19:00etan. 

Sarrera: Gonbidapena-
rekin. 

Musika: „Mun-
duari bira 80
dantzatan‰

30

Zer: Raquel Garciaren
hitzaldia. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan.

Ordua:19:30etan.

Hizkuntza: Gaztele-
raz. 

Sarrera: Doan, tokiak
bete arte. 

Zure abentura-
ren bila: Nepal
1.000 KM baino
gehiago mendi

artean




