
Santiagotarrak:
Aurtengo 
aurkezpen 
ekitaldia egin zen
Amaia KZn.

Luma, hitz jokoen
aldizkaria,
berritua.

Adi,IRUNEROren harpidedun!

Aldizkaria eskuratzeko lekuen zerrenda Informazioa, 2. orrialdean. eta harpidetza egiteko aukera, 19. orrialdean.

Gazteen musika 
taldeak

iruner
169. zenbakia. 2009ko apirila



ANAKA
ANAKAKO KASINOA
KUTXA
BURDINDEGIA (Kutxaren 
aldamenean)
ANAKAko AUZO ELKARTEA
BIDASOAKO OSPITALEA

BELASKOENEA:
TXIMISTA TALDEA (Parrokian)
BELASKOENEko AUZO 
ELKARTEA

ARBES eta PALMERA-MONTE-
RO
VITORIA TABERBA (Altzukaitz)
LA AGRICOLA
PALMERAKO HAINBAT
KAFETEGI-TABERNATAN

BEHOBIA eta ARTIA
HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALA
TRINKETE TABERNA(Mª Juncal
Labandibar kalean)
AZKEN PORTU KIROLDEGIA
KUTTUNA HAUR ESKOLA
(Artiako Caro Baroja plazan)

ERDIALDEA
HERRI JAKINTZA (Nafarroa hiribi-
dea)
BRASIL Gozo-denda
ELKAR liburudenda
OSKARBI Liburudenda
EUSKADIKO KUTXA (Kolon)
KUTXA(Kolon)
JUBILATUEN ETXEA (Luis Mariano)
VIRGINIA Kafetegia
SIRIMIRI taberna
KUTXA (Gipuzkoa hiribidea)
KIOSKO 33 (Argentinar Errepublika)
HAZ-SAC 

FOTOKOP (Foruen karrika)
GAZTE INFORMAZIO BULEGOA
(Foruen karrika)
EUSKARA Arloa (Foruen karrika)
ACUBI (Foruen karrika)
IZOKINAREN KOFRADIA
(Kale Nagusia)
ARANO Taberna
MANOLO Taberna
SARGIA Taberna
AEK Euskaltegia
ARTXIBOA eta LIBURUTEGIA
MENDIBILGO MUSIKA
KONTSERBATORIOA
ARTALEKU KIROLDEGIA

DUNBOA
TOMA PAN Y MOJA (S. Pedro)
OSASUN ZENTROA
KUTXA (Nafarroa hiribidea)
ERKA (Salvador Etxeandia)
ALDABE Paper-denda

LAPITZE
ANBULATORIOA
AMAIA KZ eta Pio XIIko kioskoan
OGIBERRI (Serapio Mujika)
EUSKADIKO KUTXA(S. Mujika)

MEAKA
MEAKAko Bizilagunen Elkartea 
ERROTAZAR 
OLA Sagardotegia

OLABERRIA
ESTEBENEA taberna
LABEKO ETXEA jatetxea

ALDE ZAHARRA
UDAL EUSKALTEGIA
ALDE ZAHARREKO BIZILAGUNEN
ELKARTEA (Larretxipi)

EKT (Larretxipi, 12)
KURPIL KIROLAK (Peña kalea)
HAZIA taberna (Peña kalea)
ESKINA Taberna 
EUSKADIKO KUTXA (Urdanibia)
KULTURA Arloa 
(Ospitale zaharra)

ANTZARAN
NEKANE Paper denda Lekaenea

SAN MIGEL
KOLON burdindegia
(Hondarribia kalea)
KUTXA (Zubiaurre)
EUSKADIKO KUTXA (Zubiaurre)
SAN MIGELeko AUZO ELKARTEA
(Luis de Uranzu, 24)
ATREZZO (Geltoki kalea)

SANTIAGO
AGUIRRE okindegia.(Junkal k.) 
CANON (Santiago k.)
SANTIAGO AUZO ELKARTEA
BIKOTE (Erromes plaza)

URDANIBIA
JAIZUBIA Taberna

KATEA
KATEKO AUZO ELKARTEA

LARREAUNDI
OKINDEGIA (Eguzkitzaldea k.)
AUZO ELKARTEA
(Iñigo Loiolako)
LARRARTE Harategia
(Eguzkitaldea, 17)

IRUNGO IKASTETXEETAN

irunero aldizkaria non eskura daiteke?

Irakurle estimatuak:

Hemendik aurrera Iruneroren harpidetza ez
da doakoa izango; nahi duenari postaz bida-
liko zaio, hala eskatzen badu (Informazioa, 19.
orrialdean. Aldizkaria eskuratzeko beste bidea
Irungo  banaketa-guneren batera jotzea da
(Ikus beheko zerrenda). Ohi bezala, PDF forma-
tuan ere irakurtzea dago
www.infotxingudi.com web orrian. 
Irunero lantzen dugunok sistema berriak sor

ditzakeen eragozpenengatik barkamena
eskatu nahi dizuegu. Halaber, eskerrak
eman nahi dizkizuegu aldizkariak beti izan
duen harrera onarengatik. Hemendik aurre-
ra hala izaten jarraituko duelakoan gaude.

Informazioa: 
 www.infotxingudi.com
 irunero@infotxingudi.com
 Tel: 943 63 18 78

HARPIDEDUNENTZAT OHARRA
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Beraketa kalea, 17
20302 IRUN

TEL: 943 62 66 84 - Faxa: 943 62 65 85
Posta elektronikoa: inmolaizola@euskalnet.net

API 316

OOLLAAIIZZOOLLAA Inmobiliaria ajentzia

Salmenta
Alokairuak

Promozio berriak
Aholkularitza

Laguntzaileak

Aldizkari honek
Gipuzkoako Foru
Aldundiko Gizarte eta
Erakunde
Harremanetarako
Departamentuaren 
laguntza jaso du.

Aldizkari honek
Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailaren
laguntza jaso du.

Aurkibidea

4.- Lapikoan:
- Luma hitz jokoen aldizkaria, berritua.
- Behe Bidasoako Hitza, euskarazko egunkaria, 
abian.
- Korrika Bidasoaldean.

8.- Aurrez aurre: 
- Carmen Lazcano, Txingudi Vida GKEren 
presidentea.

10.- Kirolak:
- Santiagotarren aurkezpen ofiziala. 

14.- Lapikoan:
- Irun Irutenen udaleku eskaintza eta euskarazko 
antzerkia saioa.

15.- Gai nagusia:
- Irungo gazteen musika taldeak.

20.- Bi hitzetan. Berri laburrak.

22.- Kuttun gabinete psikopedagogikoaren aholkuak.
- Heziketa afektibo-sexuala (I)

24.- Eleak iruten. Iruzkina.
25.- Lerroz lerro. .Bernardo Atxaga.

Zazpi etxe Frantzian.
26.- Kultur agenda

28.- Gazte Informazio Bulegoko berriak. 

30.- Zorionak.

i runer o
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Lumaren 1.000 ale saltzen dira hilabe-
tero Euskal Herri osoan, horietako 600
harpidedunak dira. “1.000 zoro”,
aldizkariko zuzendari Iñaki
Agirresarobek dioenez. Bada, zorio-
nez zoratuta daudenentzat martxoare-
kin batera, zorioneko berria: aldizka-
riak 7 urte betetzen dituen honetan for-
matua handitu dute eta 40 orrialde
ditu. Gainera, azalaren itxura ere alda-
tu du Lumak. “Horrelako aldizkari
baten azala erakargarri egitea zaila
denez, hobetzen saiatu gara”, azaldu
digu Iñakik. Hilabetero pertsonaia
ezagun bat agertuko da eta barruan
elkarrizketa eskainiko zaie lumazaleei.
Martxoan Anjel Alkain aktorea izan
zen protagonista, eta apirileko zenba-
kian Sagrario Aleman euskaltzain

L u m aL u m a ,, e u s k a re u s k a r a z k o  h i t z  j o k o e na z k o  h i t z  j o k o e n
a la l d i z k a rd i z k a r i a ,i a , bb e r re r r i ti t u au a

l a p i k o a n
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LLaster aster PPixkorixkor argitara emango dute, haurrentzako hitz jokoen aldizkaria.argitara emango dute, haurrentzako hitz jokoen aldizkaria.

Lumaren apirileko zenbakiaren azala. Sagrario Aleman euskaltzain osoa hilabeteko elka-
rrizketatua da.

Hitz jokoen euskarazko
aldizkari bakarrak etapa
berri bati ekin dio 
martxotik; izan ere, 
formatu handiagokoa da
eta joko gehiago ditu.
Gainera, laster batean
Irungo Luma enpresak
Pixkor izeneko haurrentza-
ko hitz jokoen hilabeteka-
ria plazaratuko du.



osoa izango da.
Aurreneko 28 orrialdeetan helduen-
tzako hainbat joko mota dakartza, eta
azkenekoetan 7 eta 12 urte bitarteko
haurrentzat bereziki apailatutakoak.

Pixkor, haurrentzako proiektua
Orain arte haurrentzako hitz jokoak
Lumarekin batera zabaltzen ziren,
baina aurki Pixkor izeneko aldizkari
berrira bilduko dira. Aurten 4 zenbaki
zabalduko dituzte eta 2010etik aurrera
hilabeteko maiztasuna izango du.
“Zergatik? Bada, alde batetik, hau-
rrentzako aldizkaririk ez dagoelako -
argitu du zuzendariak-. Bestalde, 600
harpidedun horietatik asko gurasoak
dira. Haiek iradoki digute seme-ala-
bentzat argitalpena lantzea”. 
Haur-gaztetxoengan irakurzaletasuna
bultzatu aldera, atal berria ekarriko
du Pixkorrek: ipuina eta irakurgai
horren inguruko hitz jokoak.

Hitz gezidunak errege
Beste hizkuntzetan hitz jokoen aldiz-
kariak argitaratzen dira. Zergatik ez
euskaraz? Pisuzko arrazoirik ezean,
Lumakoek hitzekin eta zenbakiekin

jokoak moldatzeari ekin zioten
2002an. Hitz gurutzatuak, hizki
zopak, sudokuak, logika jokoak, hitz
kateatuak, abaraskak... eta denetan
errege, hitz gezidunak. “Bai, arrakas-
tatsuena da, hizkuntza guztietan beza-
la, oso erosoa delako”. 
Gaiei dagokienez, gehienak Euskal
Herriarekin lotuta daude, baina uni-

bertsalak ere jorratzen dira.
Euskarak zailtasun bereziren bat al du
jokoa sortzerakoan?, galdetu diogu
azkenik Iñakiri. “R-z hasten diren hitz
gutxi ditugu, beraz, sortzaileok hor
badugu muga bat”. Eta herrestan
botatzen ditu: robot, rutenio...

l a p i k o a n

Haurrentzako hitz joko bat.



l a p i k o a n
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Behe Bidasoako HITZA
euskarazko egunkaria
kalean da. Eskualdeko
eragileekin elkarlanean
garatu den komunikazio
proiektua da.
Sustatzaileen artean
daude Pausu Media
Elkartea, Irun Iruten eus-
kara elkartea,
Hondarribia eta
Hendaiako euskalgintza
eta EKT-ko Bertako
Hedabideak S.M.

Euskararen normalizazioan eragiteaz
gainera Behe Bidasoako herrietako,
Biriatu, Hendaia, Hondarribia, Irun
eta Pausuko informazioa bilduko
duenez, funtzio soziala ere beteko du
HITZAk. Bertako herritarrei kalita-
teko egunkari plurala eskainiko die.
Euskal Herrian zortzigarren HITZA
izango da Behe Bidasoakoa. Orain
arte, beste Hitzen lan ildoa paperari
lotuta joan da gehienbat, nahiz eta,
prentsaren azken urteetako joerei
erreparatuta, aspaldi honetan sarera-
ko pauso garrantzitsuak ere eman
diren. Gure eskualdean eredu berrit-
zaile bati ekingo dio, komunikazio
arloan ematen ari diren aldaketen
bideari jarraiki.
Horregatik, www.bidasoamedia.info
web guneak egunero albisteen edizio
jarraitua emango du. Bestetik,
www.behebidasoakohitza.info web
gunean, azken orduetarako, egunak
emandako albisteak jasoko dira,

PDF eta Flash euskarrietan irakurri
ahal izango den boletinean.
Ostiraletan, aldiz, harpidedunen pos-
tontzietara banatuko den 16 orriko
papereko edizioa kaleratuko da.
Eskualdeko herri mugimenduaren,
eragile sozial, politiko eta instituzio-
nalen zein oro har herritar guztien
plaza izan nahi du HITZAk.  

B e h eB e h e B i d a s o a k o  B i d a s o a k o  H i t z aH i t z a
e u s k a re u s k a r a z k o  e g u n k a ra z k o  e g u n k a r i a ,i a , k a l e a nk a l e a n

Papereko edizioa ostiralero
zabaltzeaz gain,  web guneak
egunero albisteen 
edizio jarraitua ematen du.



Bai, goiz zen, izan ere 7ak
aldera Oiartzungo bidetik
geurean sartu zen, atzera-
pen txiki batez. Tenorea
gorabehera, bidasoar mor-
doa bildu zen Korrikara
bere ibilbidean zehar.
Zahar eta gazte, baita hau-
rrak ere, nagikeriarik ez:
euskararen aldeko jaia
ohe goxoak baino erakar-
garriagoa izan zen. 
Egunak utzi zituen anek-
dotak hitzorduaren ordu
txikiekin eta orduaren
aldaketa justu gau hartan
egin izanarekin lotuta
daude. Ai! Arratsaldeko
6etan jo du iratzargailuak
(goizean jo beharrean). Ai!
20 minutu besterik ez dira
falta lekukoa hartzeko eta
ohean nago! Aiiii! Lekukoa

hartu behar nuen eta Korrika
badoa!!!!

Martxoaren 29an
Bidasoaldeak
ongi etorria egin
zion Korrikari.
Katea auzotik
sartu zen goizean
goiz, eta
Hendaia zehar-
katu ondoren 16. 
edizioari agur 
esateko tenorea
heldu zen. 

a u r r e z  a u r r e
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K O R R I K A k  h a i n b a tK O R R I K A k  h a i n b a t l a g u n  l a g u n  
b i lb i l d u  z i td u  z i t u e n  I r u n e nu e n  I r u n e n

Korrika Txiki

Martxoaren 27an ikasleek Irungo kaleetan
Korrika Txiki ospatu zuten, korrika eginez
ospatu ere! Gaztetxoek 16. edizio honen
leloari jarraiki, ongi etorri adierazi zioten
Euskal Herrian euskaraz bizi nahi duen
orori.
Txikienek ikastetxe barruan antolatu ziren
ekitaldien bidez parte hartu zuten Korrikan.

Argazkia: endaia.com
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a u r r e z  a u r r r e

Txikitan misiolari ibiltzea zen bere ilusioa, eta erretiratu zenetik Txingudi Vida
Gobernuz Kanpoko Erakundeari emana bizi da, alegia, Burkina Fasoko haurren
bizitzaren aldeko lanari emana. Munduko 3. herrialderik behartsuenean egona da
Carmen arestian, GKEko beste hiru lagunekin. Txingudi Vidak bultzatutako proiek-
tuak zertan diren bertatik bertara ikustea izan dute xede. Pobrezia ekonomikoaz
gain, emakumezkoen bazterketa ekartzen duen pobrezia morala arazo latzeneta-
koa dela ere argi ikusi dute.

- Burkina Fasora joateko psikologikoki prest egon
behar duzu?
Bai, ondo egon behar duzu, bai psikologikoki bai fisikoki.
Fisikoki, urarekin eta eltxoekin kontuz ibili beharra dago-
elako. 

Psikologikoki egoki egotea hango jendearekin etengabe
harremanetan egoteak erakartzen du. Indar handia ematen
digu geuk bultzatutako proiektuak zertan diren ikustera
goazela pentsatzeak. 10 eurorekin izugarrizko garrantzia
duten gauzak egin daitezke. Diruarekin zer egin den ikus-

“Burkina Fason gizonezkoen 
probrezia morala arazo latza da”

Carmen Lazcano, Txingudi Vida GKEren Presidentea.

Den Kanu umezurtz-etxea, Bobo-Dioulasso hirian. Ezkerrean, Iciar Iza; eskubian, Carmen Lazcano, 2009ko urtarrilean.
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tearekin ordainduta sentitzen naiz.

- GKEen alde dirurik ez ematearen arrazoietako bat
mesfidantza da, hain zuzen ere.
Gure Erakundeko bazkideek ez dute zalantzarik. GKE
handietan iruzur kasuak gertatu izanagatik, lanean zintzo
ari diren horrenbeste jenderengan mesfidantza zabaltzeak
pena ematen dit. Azken batean kaltetuak laguntza jasotzen
dutenak dira. 
Argi utzi nahi dut ez nagoela konforme euren gastuetan
apalak ez diren Erakundeekin.

- Egin dezagun Burkinako arazoen azalpen apala.
Beharrizan ekonomikoez gain, probrezia morala deigarria
gertatu zait. Emakumea bigarren mailakoa da, gizonaren
azpitik dago. Gizon batek emazteari HIESa kutsatu badio
lasai-lasai abandona dezake eta gizarteak ontzat emango
du jokaera. Emazteak, ordea, ez du abandonatuko senarra.

- Eliza Katolikoak preserbatiboaren erabilera debekatu
du. Burkina Fason lanean diharduten erlijiosoek zer
diote?
Estatuak HIESaren kontra egiten dituen kanpainetan kola-
boratzen dute erakunde erlijiosoek. Bultzatzen diren neu-
rrien artean preserbatiboaren erabilera dago. Aita Santuari
errealitatea ez diotela azaldu uste dut; kastitatea erreme-
diotzat jotzen du; baina gizonak oso promiskuoak dira, eta
kondoia erabiltzeari ere uko egiten diote.

- Emakume bakoitzak batez beste 6 ume egiten baditu
eta hainbat HIESak infektaturik badaude, hori honda-
mendia da.
Aldaketa moralak eskolaren bidez etorri behar du; baina
haurrak eskolaratuak egotea behar da. Elizak nesken hezi-
keta bereziki suspertzen du, Afrika emakumeei esker
aurrera aterako delakoan baitago, azken finean emakume-
ak direlako heziketaren arduradun.

- Burkina Fasoko ekonomia Europako diru laguntzetan
oinarriturik dago. Zer egiten dute diru horiekin?
Europar Batasuneko laguntzak batik bat azpiegiturak erai-
kitzeko baliatzen dira: urtegiak, errepideak... Gobernuz
Kanpoko Erakundeen laguntzak, berriz, biziraupenerako
dira: arropa edo janaria emateko eta umerzurtz-etxeak
edota tailerrak bezalako oinarrizko zerbitzuak eraikitzeko.

- Zer egin duzue bisitan zehar?
Guk bultzatutako proiektuen segimendua. Hiriburuan
emakume minusbaliatuentzat nekazaritzako elikagaien tai-
lerra egingo dugu, Irungo Udalaren laguntzaz. Oso zaila da
emakume ezinduak bere kabuz aurrera ateratzea; hortaz,
horrelako proiektu bati esker independentzia ekonomikoa
lor dezakete, eta, horrez gain, oso kontu garrantzizkoa:
duintasuna.
Houndé herrian gazteentzako lanbide heziketako tailerrak
inauguratu genituen. 

Bobo-Dioulasso hirian duela 10 urte eraikitako gure ume-
zurtz-etxera bisitan joan ginen; bi urte arteko 50 haurtxo-
entzat dauka lekua. Dena ondo dabil. 
Azkenik Malira abiatu ginen, San hiriko ikastetxe batean
iaz Txingudi Vidaren eta Hondarribiko Udalaren laguntzaz
putzua eta elektrizitate instalazioa jarri zirelako. Pentsa,
ikastetxean urtebete egon dira urik eta argirik gabe.

- Zein proiektu dituzue?
Beste umerzurtz-etxe bat egin nahi dugu. Bestalde, laster
batean material bidalketa oso inportantea egingo dugu,
Decoexsa enpresarekin lankidetzan: Larrialdiak-ek eman-
dako bi anbulantzia. Hemen dagoeneko balio ez duena
munduko 3. herrialderik txiroenean luxu ikaragarria da.
Horrekin batera, botikak, eskola-materiala, jostailuak,
arropa eta abar sartuko ditugu edukiontzian. 

a u r r e z  a u r r e

Houndé-ko familia bat.

Emakume gehienek kalean egiten dute sukaldekoa dute.

Txingudi Vida: 943 61 11 4 1 (Carmen)
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Santiagorrak Kirol Elkartearen talde-
en aurkezpen ofizialera jende ugari
bildu zen, tartean agintari asko zego-
ela.
Ekitaldiaren hasieran, taldekide bat
Elkartearen izenean bertaratuei
zuzendu zitzaien eta bere hizketal-
dian instalazioez aritu zen:
“Aurtengo denboradiari horrenbeste
espero genituen instalazio berriak
amaituta ditugula ekin diogu, beno,
ia amaituta. Ezin kexatu, ez, noski!!
Guk ditugun instalakuntza hauek
kirol talde askok nahi lituzkete
beraientzat”. Baina Elkartearen
eskaerak haratago doaz; ur bizietako
taldeak entrenatzen duen San Migel
ingurua egokitzea nahi du, are gehia-
go azken uholdeen ostean, ia erabil-
gaitz eta egoera arriskutsuan geratu

baita.
Jarraian Jose Antonio Santano
Irungo alkateak hitz egin zuen. Gaur
egungo kinka gorabehera, ezbairik
gabe Irungo Udalak Santiagorrak
egiten ari den ahalegina sarituko
duela. 
Elkatearen presidente Javier
Martinezek Santiagotarren izaera
olinpikoa nabarmendu zuen eta,
bukatzeko, Ander Elosegi final olin-
pikoan laugarren sartu zen unean
jaso zuen mezua irakurri zuen, non
eta Irunentzat zein Klub handia den
aitortzen baizitzaion.
Amaitzeko, sekzio eta modalitate
bakoitzeko kirolariak banan-banan
antzeslekura igo ziren eta
Santiagotarren ereserkiaren aurkez-
pena egin zen.

S a n t i a g o t a r rS a n t i a g o t a r r a k :  a k :  l o r p e n  l o r p e n  
h a n d i a k ,h a n d i a k , e r r o n k a  h a n d i a ke r r o n k a  h a n d i a k

Santiagotarrak Kirol
Elkarteak joan den 
martxoaren 17an Amaia
KZn aurtengo 
denboraldiko aurkezpen
ekitaldia burutu zuen.
Elkartea sasoian dago;
horren erakusle bere 3 
sekzioetan ehunka kide
dituela eta kirol emaitzak
puntakoak 
direla. Talde handi batek
erronka handiak ere
baditu, jakina.



i runero 11

HASIER RODRIGUEZ, SAMUEL SOLIS, JOKIN SANCHEZ, BEÑAT
QUIÑONEZ, XABIER UGALDE, TERESA KEREXETA, PAULA GRIJALVA,
EDURNE GOMEZ, LEIRE PATERNAIN, MAITANE HERRERO, ANE
ROCHA, MIKEL ALTUNA, MARTIN GAMARRO, ARITZ DORRONSORO,
JULEN ETXEBESTE, JON IRIBARREN, UNAI UGARTEMENDIA, ANDER
SUSPERREGI, KLARA OLAZABAL, IÑIGO ETXEBESTE, IÑIGO GAMA-
RRO, AITOR IRIBARREN, BEÑAT TEJEDOR, LEIRE ORMAETXEA, IRATXE
COLMENAR, GANIX, JUAN EMAZABEL, HARITZ TOLEDO, IÑAKI
AZKONOBIETA, ASIER SUBIJANA, JUNE CASTRO, MARTA MOLINO,
JOAN CRESPO, XABI TABERNA, NACHO GONZALEZ, AITOR ANUNCI-
BAY, IÑAKI RAMANOS, ANDER ELOSEGI, XUBAN PORTOS, MIKEL
ORMAZABAL, ANTON ETXABE, IÑAKI GOMEZ, BEÑAT ESTOMBA
DAVID PEREZ, OSLER MARTINEZ, TELMO OLAZABAL.

ALEBINAK. ENTRENATZILEA: MAITE DIEGUEZ
ARITZ GOROSPE, IÑIGO IÑARRA, IÑIGO DEL POZO, IGOR NIETO,
DANIEL GAMBOA, OIHAN SAYAR, JON MORENO, MAIALEN ZAMO-
RANO, MADDI EXPOSITO, GORKA ALONSO, HARITZ PEREZ, ENEKO
EGIGUREN, GORKA SETIEN, OLATZ AIZPIOLEA, JORGE F. DE CASADE-
VANTE, IBAI OIARTZUN, AITOR GORROTXATEGI, IÑIGO DIEZ, JON
URRIZA, MARIO MENDIZABAL, MATIAS BARRERA, TELMO FERNAN-
DEZ, AITOR RAMAJO, IÑAKI ETXEPARE, IKER ARIAS, JON ASIN.
GAZTEAK. ENTRENATZAILEA: JAVIER COMPADRE
IGOR GALARZA, MARTXEL ELIZONDO, BRUNO PORTILLA, AIMAR
MARTINEZ, IRENE BERRIDI, IBAN GARCIA, BEÑAT UGARTE, LANDER
LLAMO, ION LUENGO, UNAI ETXEBERRIA, JULEN SALABERRIA, AITOR
SANZ, ION TEMEZ.
KADETEAK. ENTRENATZAILEA: ERIK AROCENA
ANER OLAZABAL, MARKEL RAMIRO, MARIO REVILLA, ANDER TREKU,
DANI MARKOTE, DANIEL APARICIO, JULEN REDONDO, JULEN TORO,
EKHI GOIKOETXEA, MARIA CAVERO, GARAZI GOMEZ, AITOR ZABA-
LA, GORKA GOMEZ.
JUNIORRAK. OSCAR ESTOMBA, UGAITZ AROCENA, NEREA MARTIN,
CRISTINA MARTINEZ, OLATZ ZABALA.
SENIORRAK. BEÑAT LECUONA, IÑIGO VALERO, OIER MARTINEZ,
IBON HUARTE, MIKEL SANCHEZ, JAVIER HARRERA, IÑIGO GARCIA.

HAURRAK ETA ALEBINAK. ENTRENATZAILEAK: IÑAKI ZABALETA.  
JOSU VILLAFRANCA, EIDER BRAVO, GARAZI PALACIN, MIKELE EIZA-
GIRRE, MARIA PEREZ, ALAIN GARCIA, JOKIN INDIAS, AITOR IZAGI-
RRE, ANDER ARELLANO, JULEN EIZAGIRRE, 
KADETEAK.
JUDITH ESPINAL, ANTXON GONZALEZ, IORITZ TELLERIA, ELIXABET
IMAZ, AMAIA CANALES, AINITZE AMADOR, ENEKO BRAVO, BORJA
PORTOS, SEBASTIAN GALLEGO, ION AIZPIOLEA, ALAIN PARTIDO,
JOKIN DORAL, IÑIGO PESTRANA.
GAZTEAK. ENTRENATZAILEA: IÑAKI PEÑA
BORJA GORROTXATEGI, ENDIKA OREJA, ALEJANDRO GOLDARACENA
ANDONI EIZAGIRRE, LIDIA GARCIA, IHINTZA PALACIN, ITZIAR POR-
TUGAL, JUNE URIARTE, ANE IMAZ, JOSU NARBARTE, PEIO IRIGO-
YEN, ROBERTO GARCIA. 
SENIORRAK.
UNAI GOIOGANA, DAVID SEVINE, IÑIGO ARAGON, MIKEL ARAGON,
GORKA PEREZ, GORKA PEÑA, IÑAKI PEÑA, IGOR PALENZUELA,
BRUNO FERNÁNDEZ, XABIER PEÑA, ERIK ESPINAL, ANDOITZ ARRUA-
BARRENA, BRUNO FERNANDEZ.

ENTRENATZAILEAK: UXUE SANTIAGO, IÑIGO URTIZBEREA, JUANJO
OLAZABAL, ESTEBAN ARACAMA, JONE OTAÑO, ANDER DIEZ,
URKO ZABALETA.

Ur biziak

Ur lasaiak

Arrauna

Ezkerrean, aurkezpen ekitaldian parte hartu zuten
Santiagorretako kide guztiak. Goian, Elkarteko presidentea,
Javier Martinez Vesga.

SANTIAGOTARREN 
ERESERKIA

Erne zaitezte; Adi, gazte
Entzun ezazue, Zahar eta ume

Uretarako, Garai Ona
Laister ba dator, Bidasoan

Bidasoako erriberetan, Beren ontzi gainean
Ikusten dira, bai, sarritan, Sorgin ta iratxo tartean

Arraunlariak lanbro artean, Herensugearen etxe-
an

Beldur gabeko kirolariak, Amalurraren zaindariak

Oh oh, oh oh, oh oh oh oh oh oh
Arinak indartsu trebeak...... 

Hala dira Santiagotarrak

Ortzi jainkoaren desioak, Ekaitzarik bortitzenak
Santiagotarren arraunak, Dira markurtu ezinak

Marik esandakoa ikasita, Gaitzaren aurka hezita
Egizu on eta ez gaitza, Santiagotarrak hitza

Oh oh…….
Esandakoa ez da kondaira, Benetakoak bai dira

Batera harro ta ozenki, Santiagotarrak beti!       
Oh oh…..
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l a p i k o a n

Trinketaren Egunean parte hartu zuten hainbat pilotari. Erdian, Maria Angeles
Nanclares omendua eta bere senar Antxon de la Cava. 
Hona argazkian azaltzen diren eskualdeko pilotarien izenak: Dani eta Fontxi
Loza, Iñaki eta Jose Luis Bastarrika, Josetxo eta Josean Ugarte, Carlos Iribarren -
Karolo-, Migeltxo Almandoz, Mikel Alzaga, Josetxo eta Josean Iraundegui, Pello
Garcia de Cortazar, Luis Manuel Rico Angoso, Ezekiel Guezala, Enrique Portu,
Txomin Alkorta, Santi Erro, Jesus Mari Aguirre, Salva Lizardi, Juan Jose Polo,
Pello Tranche, Jose Mari Elorza, Miguel Letamendia, Luis Gallastegui, Tatiel
Calparsoro eta Antonio de la Fuente.

Ramuntxo Trinket Klubak tradizio handiko kirol hau bultzatzeko lan polita egiten
jarraitzen du, bai Irunen bai eta Euskal Herri osoan ere. Azken ekimenetako bat
Irunen I. Trinket Eguna ospatzea izan zen. Primerako partidaz gozatu ez ezik,
Ramuntxo Berrira bildu ziren 300dik gora zaleek Behobiko trinketaren eraikuntza-
ren suspertzailearen alabari egin zitzaion omenaldian parte hartu zuten. 

Maria Angeles Nanclares,
Behobiko trinketaren 
bultzatzaileen alaba.

Giro ezin hobean ospatu zen RGiro ezin hobean ospatu zen Ramuntxok antolatutako I. Tamuntxok antolatutako I. Trinketaren Egunarinketaren Eguna



Egunari primerako partiduekin
hasiera eman zitzaion.
Ramuntxo Berriko harmaileta-

ra bildu ziren zaletuek bertatik bertara
ikusterik izan zuten munduko txapel-
dun diren argentinarren jokoa.
Parisera etorriak ziren palistok, eta
handik Iruna, trinketaren jaian parte
hartzera. 
Lehenbizi, gomaz, Suzanne eta Sebas
bikotea Larrarte eta Cimadamoreren
kontra aritu zen; azken hauek nagusi-
tu ziren izugarrizko partiduan.
Eskularruz, berriz, Villegas argentina-
rrak eta Menendez naparrak osatutako

bikoteak Cazemayor eta Ameztoyren
aurka jokatu zuen. Lehenenengoek
irabazi zuten oso txalotua izan zen
partidua.

Omenaldia

Bi partiduen atsedenaldirako,
Ramuntxo Klubeko presidenteak eta
bere lan taldeak ekitaldi gogoangarria
prestatu zuten. Aurten Behobiko trin-
keta eraiki zenetik 75 urte betetzen
direnez, urtemuga izan zuten ardatz
omenaldian. Jose Nanclaresen eta
bere emazte Felisa Barandiaranen
ekimenez sortu zen trinket hau 1934.
urtean. Haien izenean behobiar senar-

emazteen alaba, Maria Angeles
Nanclares, omenaldiaren protagonista
izan zen, Antxon de la Cava senarrak
lagunduta. 
Ekitaldi hunkigarria burutu zen, non
Maria Angelesek lore sorta jaso zuen,
Ramuntxo Trinkete Klubaren funda-
tzaile Josetxo Iraundegiren bilobaren
eskutik. Jose Antonio Santano alkate-
ak ere ez zuen hain ekitaldi garrantzi-
tsua galdu nahi izan; hortaz, esker ona
agertzera bertaratu zen. Ordezkarien
artean, aipatzekoak ere Chus
Fernandez Iriondo Euskal Pilotaren
Nazioarteko Federazioaren presidente
ohia, orain presidente dagoen
Dominique Boutineau, eta Espainiako
Federaziokoa, Julian Garcia Angulo.
Argi geratu zen Irunek trinketaren
modalitatean duen tradizio handia,
baita Ramuntxok alor honen bizirau-
penean daukan erantzunkizuna ere,
Gipuzkoako trinket elkarte bakarra
izaki. 

Afaria
Jaia borobiltzeko, Elkarteko egoitzan
60 lagunek afaldu zuten, gehienak
garai guztietako pilotariak zirela.
Hura izan zen aukera paregabea
aspaldiko partez ikusi gabeko kirol
bikoteekin topo egiteko eta bizitzako
hainbat gorabeheraren berri elkarri
kontatzeko. Emozioz beteriko eguna
igaro zuten, ezbairik gabe, eta gaine-
ra... ez da azkenekoa izango!
Dagoeneko Ramuntxon pentsatzen
hasiak dira heldu den urteko II.
Trinket Egunean!

l a p i k o a n

Gabiria kalea, 15 - 179 Katea auzoa - IRUN
Tel 943 63 16 32 Faxa 943 63 16 02

SONORIZAZIOA
ARGIZTAPENA
GRABAZIO-ESTU-

DIOAK
ERREALIZAZIORA-

KO PLATOAK
BIDEO-ZINEMA-
PUBLIZITATEA
BIDEO-PROIEKTA-

GAILUA

Partiduetan parte hartu zuten pilotariak Maria Angeles Nanclaresekin. Azken honi Mirari
Arribas Iraundegik (Josetxo Iraundegiren bilobak) lore sorta eman zion.



Datorren maiatzaren 14an, ostegunarekin, Irun Irutenek
antolatuta, Ander Lipus & Karabana taldeak Hala mintza-
tu zen ZAPPATRUSTA! izeneko antzezlana aurkeztuko du
EKTn arratsaldeko 20:00etan. Bada, aukera paregabea
karabana ero honen abenturetan murgilduta euskaraz goza-
tzeko.
Hona erokeriaren zenbait ezpal:
“Danadanada! Heldu da herrira Mamu eta Komerianteroen
karabana, titiriteroen zirkoa, Zorabioaren Konboya.
Tigreak eta lehoiak, bala-gizonak, fakirrak eta dragoiak...
Karabanak mundua zeharkatu du: Indiara joan ginen eta
atabalak konkistatu gintuen Taj Mahalen; Australiara joan
ginen eta mundu guztia saltoka ipini genuen; heldu ginen
Afrikara eta uholdea probokau genuen Saharan.
Dzanga Antzerkira herriko mamu eta damiselak. Xoua eta
algara plazan! Zazpi teta pitxaurre zapla! Pazpireta ratsis
panza! Pantxazpi saltxitxas zaplata!

k i r o l a k
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Aurten ere Irun Irutenek haur eta gaztetxoei zuzendutako
udalekuak antolatu ditu, adin tarte bakoitzeko ikasleei
egokitutako ekintzen bitartez aisialdian euskara sustatze-
ko xedez. 

2009ko udarako 3 txanda prestatu dira, hiru toki ezberdi-
netan: Zuhatza irlan (Araban), Gorlizen (Bizkaian) eta
Nafarroarko Narbarten (ikus aldameneko koadroak).

Aurreizenematea apirilaren 27an hasi eta maiatzaren
8ra arte zabalik egongo da. Hartara, interesdunek Irun
Irutenen egoitzara jo behar dute: Foruen karrika, 4 - 2.
ezk. Elkarteko bazkideen seme-alabek lehentasuna izan-
go dute.

Dauden plazak baino haur gehiagok izena ematen badu-
te, zozketa burutuko da, maiatzaren 8an.

Plaza lortu dutenek maiatzaren 11tik 15era arte (biak
barne) behin betiko izenematea egin beharko dute.

M a i a t z a r e n  1 4 a n ,M a i a t z a r e n  1 4 a n ,
a n t z e r k i a  e u s k a ra n t z e r k i a  e u s k a r a za z

I r u n  I r uI r u n  I r u t e n e k  u d a l e k u a kt e n e k  u d a l e k u a k
a n t o l a ta n t o l a t u  d i tu  d i t uu

NORI ZUZENDUA NOIZ MATRIKULA

1998, 99 eta 2.000. urtean
jaiotakoei. LHko 3., 4. eta 5.

mailakoak.

Abuztua-
ren 1etik

10era

215 euro
49 plaza

NORI ZUZENDUA NOIZ MATRIKULA

1996, eta 97. urteetan jaio-
takoei. LHko 6. eta DBHko

1. mailakoak.

Abuztua-
ren 22tik

30era

255 euro
36 plaza

NORI ZUZENDUA NOIZ MATRIKULA

1994, eta 95. urteetan jaio-
takoei. DBHko 2. eta 3.mai-

lakoak.

Abuztua-
ren 21etik

28ra

250 euro
24 plaza

Gorliz (Bizkaia): Abentura udalekuak.

Zuhatza irla (Araba)

Narbarte (Nafarroa): Abentura astea

Hala mintzatu zen ZAPPATRUSTA! obra, Ander Lipus & Karabana talde-
ak antzeztuta.



Oraindik hiru urte bete
ez baditu ere, taldeak
disko bikoitza grabatu
du eta makina bat
kontzertu eskaini ditu
dagoeneko. Berriki
Japoniaren konkistara
abiatu dira, bertan sei
kontzertuko bira buru-
tzera, duela zenbait
urte abiarazitako Eus-
kal Herriko eta Japo-
niako taldeen arteko
elkartrukea medio. Bertan, bere-
berezko duten doinua ezagutara-
ziko dute: indarrez beteriko musi-
ka instrumentala; kideen hitzetan
“punk and roll instrumentala eta
progresiboa” 
Layo Raser 2006an sortu zen
Moskun, Elena Artiak eta Ion San-
chezek, Ze-lig taldea desagertu
ondoren, talde berria eratzea era-

baki zutenean. Zenbait entsegu-
ren buruan, Sexty Sexers nafar
bandako Iñaki Gonzalez taldeko
hirugarren kide bilakatu zen.
Lehenengo kontzertuak Con el
pitido en el oído biraren baitan
eman zituzten. Aurrerago disko
bikoitza grabatu zuten, Capítulo 1
eta Capítulo 2 izenburukoa. Disko-
aren aurkezpen biran 30 emanal-
di inguru burutu zituzten.  

Layo Raser irundarrak
Japoniaren konkistara
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Irungo gazteen 
musika taldeak

Hogeitik gora dira
Sonitusera -Irungo
musika taldeen
Elkartera- dagoeneko
bildu diren taldeak.
Elkartea 2006. urtean
sortu zen gure hiriko
taldeei beren lana 
erakusteko aukerak 
zabaltzearren eta 
entseatzeko lokalen
arazoari irtenbidea
bilatzearren.
Irun musikaren alorrean
emankorra izan da 
betidanik eta, jakina, 
profesionalak ez diren
gazteen banda kopurua
ez da eskasa! Rock,
metal, pop, garaje,
funk, soul... estiloetan
eskainza anitza da!
Gaztelaniaz abesten
dute batzuek, besteek
ingelesez; euskara
nekez entzungai.
Hona, laburbilduta,
Irungoak diren edo kide
irundarren bat duten
taldeen lagina.

Elena Artia, Ion Sanchez eta Iñaki Gonzalez.



Urtebete igaro da Korumba tal-
deak diskoa grabatzeari ekin zio-
netik. Lana gogotik egin ostean
emaitza plazaratu da, azkenean!
Hor do! izenburuko kantuak iritsi
berritan Los más escuchados
zerrendan lehenengo postua
lortu du. Zortzi abestiz osaturiko
CDa da, "Rokumba rockers
records" zigiluaren bidez autoe-
koiztua. Oiartzungo "Lezoti"
estudioan grabatu dute, Iñigo
Camposen eskutik, eta "Dr.
Music"-en masterizatua da. Tal-
dea 2001. urtean sortu zen,
baina 2005era arte ez zen finka-
tu.
Diskoko abestiak metal estiloan
sailka badaitezke ere, abesti
bakoitzak bere berezitasuna du:
rock-etik heavyra, trash ikutueta-
tik pasatuz. 
Otsailean Irunen abiatu zuten
aurtengo kontzertu egitaraua.
Apirilaren bukaeran Tenerife

aldera egingo dute. Maiatzean,
berriz, hilaren 8an Aranda de
Dueron, 9an Madrilen eta 15ean
Leonen jardungo dute. Uztaila-
ren amaiera arte emanaldien
egutegia lotuta dute eta abuztua-
ren lehenengo hamabostaldian
bira burutuko dute Frantzian,
Alemanian, Holandan eta Belgi-
kan zehar.

Hauxe talde irundarraren ibilbidea, kideen hitzetan:
“The Dirty Pink Ladies 2005eko azaroko arratsalde hotz
batez sortu genuen, abesti onak egin eta ondo pasatze-
ko asmo bakarrez. Handik urtebetera gure lehen lp-a
argitara eman genuen The return to the action izenburu-
koa, 5 abestiko diskoa. Rocka nagusitzen bazen ere,
soul eta garaje ikutua ematen saiatu ginen.
2007an hainbat bandarekin batera agertoki gainean
aritzeko zortea izan genuen, besteak beste, Sewergro-
oves, Turbonegro eta Discípulos de Dionisos-ekin.
Nondik edaten dugun? Bada, zerbait senti arazten digu-
ten iturrietatik”. Lokalean jotzean sentitzen duten guztia
helarazteko, apirilean diskoa prest izango dutela iraga-
rri dute
Hurrengo kontzertua Zornotzako Rockrider Fest-ean
eskainiko dute, maiatzaren 9an.

i runero 16

Korumbà taldeak “Hor do!” diskoa 
kaleratu berri du

The Dirty Pink Ladies: sentitzen duten
guztia disko berrira ekarri dute

www.myspace.com/thedirtypinkladies

Taldekideak: Igor (bateria), Juani-
llo (baxua), Julen (ahotsa), Iker

eta Xabi (gitarrak). 

www.myspace.com/korumba 

Disko berriaren azala.

Taldekideak: JON: baxua eta ahotsa. ALAIN: 
gitarra eta ahotsa. URKO: bateria eta ahotsa.
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Drakken: 
bikingoak 

lehorreratu dira

Udako arratsalde bero batez, Irungo plaza batean
garagardo bat hartzen ari ziren 5 gaztek, musika
eta energia guztia azaleratzeko irrikitan, viking
metal melodikoko banda bat sortzea erabaki zuten.
Ideia gauzatu zen. Bi kidek taldea utzi arren, aurre-
ra egin zuten hutsuneak betez. Rekkar eta Edgar
gitarra joleen arteko sinbiosia lortu zen. Igotzek
zirujau trebearen abiadura erdietsi zuen eta Yono-
kok hain berezko dituen goikoak garatu zituen.
Kontzertua egiteko aukera bat-batean sortu zen
hartan, taldeak oraindik izenik ez zuela ohartu
ziren. Bada, Drakken jaio zen. Ordutik taldekideek
oso ondo ulertzen dute elkar. 

Hurrengo kontzertua: Maiatzaren 8an, 18:00etan,
Irungo Mondragon Unibertsitatean.

Taldekideak: Yonoko (ahotsa), Rekkar (gitarra,
Edgar (gitarra), Javi (baxua) eta Igotz (bateria).

www.myspace.com/drakkenband

Belladonaren
esentzia, 

nahasketa

Belladonaren esentzia hainbat musika-mol-
deren nahasketa da: pop, rock, reggae, ska,
jazz... Taldearen estiloa hiru kideek jaso
dituzten eraginen izaera anitzari zor zaio.
Eraginok ez dira soilik musikalak, izan ere,
“bizitzan zehar ukitzen zaituen kontu orok jo-
tzeko eta idazteko tankerarekin zerikusia du”.
Bakar batzuk aipatzearren: The Police, John
Coltrane, Sting, The Beatles, Van Halen, Jimi
Hendrix... 
Zuzeneko kontzertuetan taldearen definizio-
rik zehatzena topatuko dugu, soinuagatik,
kantuengatik eta eszenatoki gainean agertze-
ko eragatik.

Javi Fernandez: ahotsa eta baxua. Musikaria,
abeslaria, konpositorea, letra idazlea eta publi-
zista. Dani Venegas: gitarra eta ahotsak. Kon-
positorea eta moldatzailea. Aitor Etxaniz: bate-
ria jolea. Musikaria, diseinatzaile grafikoa eta
argazkilaria.
ttp://www.myspace.com/mundobelladona
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Edición Limitada: 
mugako pop-rock-garajea

Ras Miguel & Tafari: Jamaikako
erritmoetan murgildurik

Ras Miguel da reggae roots talde honen burua,
sor-tzailea eta konpositorea. Ras Miguel & Tafari
banda irundarra 2004. urtean eratu zutenetik
Jamaikako musika tradizionala jotzen dute penin-
tsularen iparraldean batik bat, inguruetako sound
system banda ugarirekin batera.
“Rasta erara bizi eta sentitzen dugu!” -diote- baita
musikaren bidez helarazi ere.
Orain lehen LPa grabatzen ari dira.

www.myspace.com/rasmigueltafari

Mandrágora Negra:
heavy klasikoa

Gitarra eta ahotsa: MOI. Baxua eta koroak:
LEIRE.  Bateria: IGOR. Teklatuak eta koroak:
EIDER. www.myspace.com/mandragoranegra

MARIANO (ahotsa) eta gitarra. GORKA: baxua eta
teklatuak. PABLO: gitarra. JOSEAN: bateria.

www.myspace.com/edicionl 

Irun eta Hondarribiko kidez osatua dago Edición
Limitada, pop-rock-garaje nahasketatik bere estiloa
moldatzen duena. myspace-n entzun daitezkeen
kantuak: Más lejos que ayer, Todo lo que has perdi-
do, Una vida nueva, Abismo, Diferencias que unen
eta El valor de la amistad. Zuzenean entzuteko auke-
ra izango da laster: apirilaren 25ean Irungo Kabigo-
rrin.

Sei urte eman dituzte elkarrekin jada bi neska
donostiarrek (Leire eta Eider) eta bi mutil irundarrek
(Moi eta Igor). Lauek batera jotzen dutenean Man-
dragora Negra gorpuzten da, heavy klasikoz min-
tzatzen den taldea, nahiz eta rock doinua ere
baduen. Eraginen bila abiatuz gero, Angeles del
Infierno edo Saratoga tankerako bandetan topatuko
ditugu.
Orain artekoan kontzertuei emanak ibili dira. Horre-
tan jarraitu, bai, baina aldi berean kantuak graba-
tzen hasteko asmoz datozkigu. Aaaaiii ! Arazo bat
dute (eta ez dira bakarrak): entseatzeko lokal ego-
kia behar dute. 
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i r a g a r k i a

irunero aldizkaria harpidetza bidez
jaso ahal izango

Irunero aldizkariak harpide-
dun izateko aukera eskainiko
dio nahi duen orori, baina
harpidetza ez da musu-truk
izango; postaz jaso ahal 
izateko jasotzaileak oraindik
zehaztua ez dagoen kostua
bere gain hartu beharko du. 

Ordaindu beharreko kuota
eskaerak aztertu ondoren
zehaztuko da eta eskatzaileei
jakinaraziko zaie.

Aldizkaria helbide batean
jasotzeko interesdunek hona-
ko posta elektronikora mezua
bidaliz eskaera egin behar
dute: 

irunero@infotxingudi.com
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b i  h i t z e t a n

Emausek Eco Center bat sortuko du Irunen

Gain Gaineko parkeko obrak abiatu dituzte

Laster batean Emausek eta Sartuk zailtasun bereziak dituz-
ten pertsonak lan munduan txertatzeko egitasmo bana
jarriko dituzte abian, biak ere Bidasoa Biziriken eta Irungo
Udalaren laguntzaz. Emausek Eco Center bat sortuko du
Irungo Auzolan kalean, tresna elektrikoen hondakinak
jasotzeko, sailkatzeko, prozesatzeko eta berrerabiltzeko.
Sarturen proiektua eskualdean aroztegi metaliko berria ire-

kitzean datza.
Bi proiektuok urtebeteren buruan finkatzea dute xede,
lanen kalitatean eta mantentzeko adina diru-sarrerak lor-
tzean oinarrituz.
Bidasoa Biziriken eta Gizarte Udal Zerbitzuen laguntza ez
ezik, Irungo Udalak 257.400 euro emango ditu, Garapen
Ekonomikorako eta Enplegurako Akordioaren bitartez.

Elkar aretoak 10 urte arteko haurrentzat Ipuin Ilustrazio
Lehiaketa antolatu du. Joxan Ormazabalen Hitz eta zaunka izen-
buruko ipuin argitaragabea ilustratuz saria irabazteko aukera
izango dute parte-hartzaileek. Ipuina edozein Elkar liburu-den-
datan edo www.elkar.com helbidean eskura daiteke. 
Haurrek, jaiotze dataren arabera, hiru maila hauetako batean
parte hartu ahal izango dute: A: 2003 urtean edo geroago jaiota-
koak. B: 2002-2001 urteetakoak. C: 2000-1999-1998 urteetako-
ak. Lanak Apirilaren 17a baino lehen aurkeztu beharko dira edo-
zein Elkar liburu dendatan. 
Guztira 6 sari banatuko dira: opari bat + opari txartela (40 eta 60
euro artekoa).

Elkar aretoak Ipuin Ilustrazio
Lehiaketa antolatu du

Irungo parke handiena egiteko lanen lehe-
nengo faseari ekin zaio dagoeneko. Obrak
Gain Gaineko parkeko sarreratik abiatu
dituzte, Prudencia Arbide eta Arantzateko
Jauna kaleen arteko kantoitik, hain zuzen
ere. Guztira 60.000 m2 izango ditu parke-
ak, baina lehen fasean 8.036 m2ko ere-
muan esku hartuko dute, horietatik 1.400
sarrerak hiritartzeko eta hobetzeko izango
direla. Xede orokorra zenbait inguru
birrantolatzea eta parkea zeharkatu ahal
izateko oinezkoen bideak eraikitzea da.
Etorkizunean, txirrinduentzako bidegorria
eta Gain Gaineko gotorlekuaren hondaki-
nak izango dira gauzatu beharreko beste bi
ardatzak. 
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San Martzial ermita, zaharberritua

San Martzial ermita zaharberritzeko Irungo
Udalak egin dituen lanak amaitu dituzte.
Obrak kanpoko aldeko hormetan egin dira
batik bat, baina barruko aldea ere pintatu da.
Halaber, aldamenean dagoen jatetxearen terra-
za konpondu da. 
Jose Antonio Santano alkatea esku hartze
honen ondoren jende gehiago San Martzial
mendira igoko delakoan dago, inguruaz goza-
tzera.
Bestalde, nahi duen orok ermita bisitatu ahal
izateko, irekita utzi nahi du Udalak; baina
aurretik, segurtasuna bermatu aldera, erretau-
lan babesa jarriko dute. Horixe izango da jen-
dea erakartzeko beste elementu bat. 

San Migel-Anakako 
proiektua, beste oztopo

baten aurrean

Abian da jada Pintxoaren Bidearen hirugarren
edizioa, Mugan merkatarien elkartearen ekime-
nez antolatuta. Irungo 200 saltokik bezeroei
bonopintxoak oparituko dizkiete, erosketaren bat
egitearen truke. Eskuratutako txartela aurkeztuz,
bezeroek 90 zentimo besterik ez dituzte ordain-
duko, 22 taberna eta jatetxek bereziki ekintza
honetarako prestatu dituzten pintxoak dastatu
ahal izateko.
Aurtengoan kanpainak Europako Museo
Onenaren Sarietan Oiassoren hautagaitza bultza-
tuko du.

Pintxoaren Bidea,
maiatzaren 17ra arte

Joan den martxoko Irungo Udalaren oso bilkuran EAJ-PNVko
zinegotzi Maria Eugenia Iparragirrek otsailaren 12an Sustapen
Ministerioak igorritako txosten baten berri eman zuen, non San
Migel-Anakako Plan Bereziarekin adostasun eza agertzen duen.
Bai jeltzaleek bai Ezker Batua-Berdeak-Aralar taldeak kontua
kezkatzeko modukoa dela azaldu zuten, Plana aurrera ateratzen
bada babes ofizialeko Irungo etxebizitza-proiekturik handiena
zapuztuko litzatekeelako.
San Migel-Anakak Hondarribiko aireportuak eskatzen duen
aireko-zortasuna betetzen ez duelako ezesten du proiektua
Ministerioaren txostenak. 
Plana lantzerakoan Udalak aireportuko Plan Zuzentzailea nahiz
Aireko-Zortasun Legea kontuan hartu bazuen ere, Sustapen
Ministerioak joan den ekainean Legebiltzarrak onartu zuen ez-
legezko proposamen bat aipatzen du. Bertan, aireportuko pista
150 metrotan zabaltzeko proposamena azter zezan eskatzen zi-
tzaion Madrilgo gobernuari. 
Jose Antonio Santano Irungo alkateak dagoeneko Sustapen
Ministerioaren txostena ezeztatzeko errekerimendua igorri dela
jakinarazi zuen, indarrean dagoen legeari egokitzen ez zaiolako,
pista zabaltzeko proposamenak legezko baliorik ez duela oina-
rritzat hartuz. 
EBB-Aralarreko eledun Manuel Millanek txostena kontra azal-
tzearen errua Gipuzkoako PSE-EEri leporatu zion.
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Gaur egun, gizarteak sexualitatea gauza normal eta onartutzat hartzen du. Eskola

gehienek hezkuntza sexuala eskaintzen diete gazteei nerabezaroa iristean.

Baina... noiz hasten da haurraren hezkuntza afektibo-sexuala? Bigarren hezkun-

tzan ematen diren sexualitate tailerretan, akaso? Itxaron behar al da nerabezaroa

arte gure haurrekin sexuaz hitz egiteko?

Haurraren garapen afektibo-sexuala (1)

Noiz eta nola hitz egin 
haurrei sexualitateaz?
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Haurra amaren sabelean dagoenetik da se-
xutua eta, nahiz eta bererekin inoiz sexuaz ez hitz
egin, hezkuntza sexuala ematen diogu. Gizaki sexu-
tuak garen momentutik gure sexualitatea bizitzan
zehar garatu egiten da. Giza-sexualitatea ez da esta-
tikoa; izan ohi ditugun esperientzia eta bizipenen
ondorioz etengabe aberasten ari da. 

Haurra jaiotzen denetik mundua ezagutzen
ari da. Egun batean eskua duela ohartzen da eta hu-
rrengoan oina aurkitzen du. Helduek barre eta txalo
egiten diote, aurkikuntza hauekin pozten dira. Ho-
rrela, bada, haurrak, genitalak dituela ohartzen
denean, helduari begiratu eta ez du ulertzen zer dela
eta   ipintzen ditugun aurpegi arraroak. Haurrak gai
honi buruzko jakin-mina du ( zer da azpian dudan
hau? Zergatik ez ditugu denok berdinak?...), beste
gai bati  buruz dutena bezalaxekoa. Baina helduok
gehienetan sexu kontuetan ez gara argiak (amak
gauza bat dio, aitonak bestea, lagunek bestea....) eta
kontraesanez betetzen ditugu. 

Haurrak haurtzaro garaian berezko zintzota-
sun eta naturaltasuna du, eta helduaren sexu jarrera
negatiboarekin aurkitzen bada, zenbait gaiez ezin
dela hitz egin ikasiko du. Presio sozial, familiar eta
eskolarrak sexualitatearen garapen natural eta
espontaneoa nahasten dute. Helduok arazo honetaz
kontziente izan eta haurrari garapen sexual positibo
bat eskaintzen ahalegindu behar dugu. Sexuali-
tatearen informazio natural eta bere garapenerako
egokiak lagunduko dio bizi sexual zoriontsu bat izan
dezan. 

Jaiotzen denetik sexua zerbait naturala eta
ederra dela azaltzen badiogu, bere adinari lotuta
dagoen informazioa jasoko du. Haurtzaroan haurren
jakin-minari erantzuten ez badiogu, pubertaroan zail-
tasunak izan ditzake. Ipin dezagun adibide bat:

Haur txiki batek, bi urte dituela, konpresa bat
ikusiz “zer da hori?” galdetzean, “konpresa bat” esa-
ten badugu, ez du ulertuko (gaitasun kognitiboa ez
duelako); baina erantzuna “ezer ez” bada, jakin-mina
areagotuko zaio: Zer da gauza hori ezer ez dena?
berak badaki zerbait dela eta debekatua dagoenez
interesa areagotzen zaio.

Neskatxak, konpresaren jakin-minatik a-
biatuta, hilekoaren onarpen eta bizipen positibo bat
bizi dezake: informazioa bere garapen kognitiboaren
arabera ulertu egingo du, eta pubertarorako hilekoari
buruzko informazio positiboa eraikiko. Gurasook zer
den konpresa bat 9 urte bete arte ezkutatzen badio-
gu, zer sentituko du 9 urteekin emakumeoi odola
hanka-artetik aterako zaigula entzutean? Bere gara-
penean informazio egokia eskaintzen bazaio, behar-
bada, konpresa bat ipintzen duen lehen aldian ez du
aldrebes ipiniko

Haurraren garapenean biziaren alde ezberdi-
nak erakusten dizkiogun bezalaxe, sexualitateari
buruzkoak ere erakutsi behar dizkiogu.

Sexualitatea adin desberdinetan desberdina
da eta bizitzaren garai bakoitzak bere ezaugarriak
ditu. Sexualitatea landu eta haurren galderei
erantzuteko aldi hauek ezagutzea biziki garrantzitsua
da.

MAPI URRESTI ORTIZ
kuttun@kuttun.net

OHARRA: ALDIZKARIAREN HURRENGO
ZENBAKIETAN GAI HONI BURUZKO ATAL
GEHIAGO ARGITARA EMANGO DIRA, 0-2
URTEKO UMEEN GARAPEN AFEKTIBO-
SEXUALETIK HASITA.

GIPUZKOA TELEBISTAk 
komertzialak behar ditu. 
CV-a honako helbidera bidali:

produccion@gipuzkoatb.com



i runero 24

Atzo, larunbata, Santiago
Zubitik FICOBAraino
bitarte nindoala hiru

polizia-kontrol gurutzatu nituen:
Ertzaintzarena, espainiar nahiz
frantziar poliziena. “30 urte eta
gero hau”, pentsatu nuen. 

Gaur martxoaren 29a da, igan-
dea. Korrika badator eta pozik
nago. Iparrean nahiz Hegoan
ezagutu ditut Korrikak. Denetan
ibilia naiz, korrikan nahiz beste-
lakoetan. Ez dut Korrikaz idatzi-
ko halere, pentsatu dut goizeko 7:00etan, Hendaiatik Irunera
bidean bakar-bakarrik nindoala.

Korrika euskalgintzaren ekimena da; AEKri esker eta bere
bitartez garatzen dena. Instituzioen, alderdien eta sindika-
tuen jardunaz kanpo. Ez dakit hauetatik haratago edo hona-
tago dagoen, baina ez haiek erabat kontrolatuta behintzat. 

Euskarak bizi duen bitartean, bizirik iraunen du Korrika
ekimenak. Agian, herri honek irabaziko duen borroka iza-
nen da euskararena. Agian eta araiz!, Iparraldeko euskararen
zentzuan. 

Alabaina, azken 30 urteetan euskaldunok euskararenean
nahiz  ideologiarenean –honetan pertsona bezala– borroka
asko galdu dugulakoan nago. Ea nola esaten dudan, esan
nahi dudana: 

Elkarrizketa batean honela irakurri berri dut: “Nola esan-
go duzu Basagoiti ez dela euskalduna? Ez da abertzalea
izango, baina euskalduna? Ibarretxe eta Lopez bezain eus-
kalduna da”.  

Hara, Basagoiti, Lopez eta Ibarretxe euskal herritarrak
dira, baina hirurak ez dira euskaldunak. 

Alabaina, alderdi edo ezaugarri hori ez dugu behar beza-
la argitu, eta gainera euskaldunok, euskaraz bizi dugunok,
tamainako ergelkeria tragatu behar izan dugu. Edota jendar-
teak behintzat horrela bizi du alderdi hori. Eta kontraesanik
gabe bizi ere, hara!

Elkarrizketak honela ere badio: “Herri hau abertzale eta
ez-abertzaleen artean egin behar da”. 

“Ados” diot nik. Ados naiz. Baina nik neuk hasteko, ez
dakit nire burua non kokatu, elkarrizketatuak aipatzen

dituen “abertzale” edo “ez-
abertzaleen” artean non, alegia.
Izanik ere, nik bezala pentsa-
tzen dugunok behintzat, “aber-
tzaleak” garen horiek naziona-
lista garela asumitu behar izan
baitugu, eta besteak, bien bitar-
tean, “ez-abertzaleak” eta
nazionalista ez balira bezala
agertzen dute beren burua. “Eta
ez” diot nik. “Ez naiz ados”.

Basagoitik eta Lopezek nahi
dutena esango dute, baina

beraiek ere nazionalistak dira. Eta adjektiboa ez diet nik
jarriko, eguneroko praxiak jartzen die eta. 

Abertzale edota nazionalista “izatearen” edo “ez izatea-
ren” leloa halaxe zabaldua da, eta hara, jendartean nagusiki
horrela asumitu ere! Luzez jardun nezake gure izaerak
–edota gure kontraesanak– adierazten dituzten hainbat
alderdi azaltzeko. Guk geuk sortu ditugun kontraesanak dira
edo gure bizkar sorrarazten utzi ditugunak? 

Korrikaren zain nengoela hauxe pentsatu dut: pertsonok
zerbait bagara, kontraesan bat gara. Giza historiako geure
ezaugarri nabarietako bat da hori. Eta munduak hartu duen
abaila dela eta, XXI. mendean inoiz baino kontraesankorra-
go bihurtu gara. 

Alabaina, kontraesanetan bizitzen ikasi behar dugula ere
pentsatu dut. Izan ere, botereek –guretako bakoitza ere bote-
re garela kontzientea naizela– ezarri duten sistema honetan,
une oro koherentea izaten muturreraino saiatzeak pistola
lokian jartzera eraman gintzake. Erotzeraino eramango gin-
tuzke, alegia. 

Kontraesanetan bizitzen ikasi behar dugula pentsatzen ari
nintzela –gogoz kontra pentsatu ere–, Korrika 16 nire pare-
ra iritsi da. Bidean bide noa, korrikalari artean euskara en-
tzun dut, eta sarritan gaztelania, eta are gehiago frantsesa.
Eta kontraesanetan bizitzen jarraitu behar dugula pentsatzen
segitu dut korrikan. 

Geroago, etxean jada, zertaz idatziko nuen ez nuen garbi
ikusten. Baina Korrikan nindoan eta pozik. 

MIKEL ASURMENDI

e l e a k  i r u t e n

1980ko zuri-beltzezko lehen Korrika hartatik azken Korrika koloretsu honetara
bitartekoak, guzti-guztiak, daramatzat nire bihotzean. Korrika 16.a iragan berria
da Bidasoa haranetik. Korrikak Bidasoa ibaia gainditu duen unean sartu naiz korri-
kalarien artean. Santiago Zubian. Goizeko 8:00ak inguru dira. Geroago, etxera
etorri eta idaztera eseri naiz. 

Korrikan nindoan eta pozik
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l e r r o z  l e r r o

Literatura etxe bat bezala da.
Imajinatzen duzue zenbat etxe mota
egin diren zibilizazioak sortu zirenez
geroztik? Halaber, ezin dugu gizon-
emakumeek eraiki zuten lehen etxeen
ingurua lurrik gabe irudikatu, lur joririk
gabe. Ezin ditugu imajinatu ere mundua
eta pertsonak etxerik gabe. Imajinatu,
imajinatu, bai, ezin dugula pertsonon
existentzia etxerik gabe ulertu esan nahi
dut. 

Alta bada, gure historian eta egungo
zibilizazioan ulertu eta onartu dugu,
esaterako, pertsona batek zazpi etxe iza-
tea, eta askok eta askok bakar bat ere ez.
(Gipuzkoako ahaldun nagusirako azken
hautagai jeltzalea –etxe afera tarteko,
azkenik aurkeztu ez zena– heldu zait
gogora nobela irakurtzean). Hots, haste-
ko eta behin, horra Zazpi etxe
Frantzian eleberriak iradoki didan
lehen gogoeta: kritika soziala zorrotz
egiten duen eleberria da. 

Zazpi etxe Frantzian irakurriz trago garratzak hartuko ditu-
zu, pasarte kitzikagarriak eta ataka ironiko latzak biziko.
Horiek guztiak, hastean, Lalande Birane protagonista nagusia-
ren Christine emaztea imajinatze hutsarekin. Izan ere,
Christine ez da inoiz presente nobelan, baina bere presentzia
demoledorea da –démolisseuse zehatzago–. Eta honek, horra,
bigarren gogoeta iradoki dit: literatura hitzen magia eta dohai-
na uztartzea da. 

Literatura, ordea –egilearen gogoeta baliatuz–, berez, oso
gutxi da, lur esanguratsua behar du literaturak. Eta hara,
“Obaba basoz inguratutako herria” dela ulertuta, “euskaldunon
lurraldetasuna mundu guztia dela” onartuta, eta “euskaraz sor-
tzen duguna mundurako sortzen dugula” ikasi ondoren, Zazpi
etxe Frantzian-eko nobelarekin Afrikako bihotzeraino bidaia
egin dugu.

Obabako soinujolearen semea Amerikako Estatu Batuetara
eraman zuen Atxagak, Obabako partikulartasunari izari uni-
bertsala emanez. Halatsu egin du berriz ere, iraganeko
Kongoko lurreraino eraman gaitu, XX. mendearen hasierara.
Obabako bideetan nola, Yangambi-tik Kisangani-ra bideetan
barrena ibilarazi gaitu egileak. Eta, horra, neroni Tarzan miti-
koaren abenturetan jausi naiz. Abenturazko tonua duen nobela

eraiki baitu Atxagak, baina ez pentsa
horregatik entretenimenduzko literatu-
ra egin duenik. 

Poetaren hitzak erabiliz: “Urrutiko
iturri zaharretatik heldu den ur berria”
da literatura. Atxagak, berriz, urrutiko
lur zaharra landu eta lur berri ondua
eskaini digu. Munduko lurra gure lurra
ere badelako. Literatura, lanketa kontu
–zentzu osoan– baita. 

Zazpi etxe Frantzian-eko lurra lur
trinkoa da. Egilearen aurreko nobelen
idazkera baino konpaktuagoa da orain-
go honetan, tankera eta idatz moldeak
trinkoagoak dira. Hainbat pertsonaia
poetaren eta militarraren bitartez, per-
tsonon bitasuna deskribatu du Atxagak,
baita ederki deskribatu ere. Ugari dira
zentzu horretan literatur unibertsaleko
erreferentziak. 

Istorioa Afrikan kokatu izateak berez-
ko erudizioa ematen dio nobelari, baita
pertsonaien maila edo klase sozialak

berezitasunik eman ere. Pertsonaien ahots polifonikoen kon-
trasteak berezko jitea eman dio istorioari. Pertsonok gure bai-
tan ditugun ahots ezberdinak eskaini dizkigu pertsonaia anitzen
bitartez. Historian erreparatuz, Belgikak Kongon eragin zuen
holokaustoa zeharka aipatuz kritika historiko zorrotza egin du
egileak. 

Ironia beltza erabili du Atxagak gure bizitza erretratatzeko,
non eta Afrika beltzean. Eta hara, neronek, Tarzan filmeetako
iluntasunean bezala, argitasuna kausitu dut eleberrian, hain
ugari dira-eta baso honetan ageri diren koloreak eta kontraste-
ak. Kontrasteak eta gogoetak garratzak bezain iradokigarriak:
basoko lur jorian burututako sorkuntza biluzia da liburua.

Atxagak sortu duenak balio du, balio duenez, eta mundura-
ko ere balio du. Nobela hemengoa da eta mundurako ere bada.
Eta ni, nire lainoan, liburuko militar-poeten ahotsak gogoan,
ezin izan dut Ni ez naiz hemengoa liburuaren egilearen pre-
sentzia burutik kendu, ezta kendu ere hemengoa dela dioen
nobela honen egilearen hitzak: “Faltsua da militarraren eta
poetaren arteko bereizketa”. 

MIKEL ASURMENDI

Zazpi etxe Frantzian nobelari buruzko sarrera hau erreseina idatzi ondoren egin dut.
Moldea ezohikoa da niretzat. Uneon, ez dakit zergatik, baina nago beherean paratu ditu-
dan hitzek beste gogoeta edota azalpen batzuk idaztea eskatuko didatela berriz ere.

(Afrikako) lur joriko 
sorkuntza biluzia

Liburuak: Zazpi etxe Frantzian
Egilea: Bernardo Atxaga
Argitaletxea: Pamiela 



Erakusketak

Martxoak 6 - apirilak 26

Amaia KZn, Kolore Harmonia
izenburuko PINTURA ETA DISEINU
DEKORATIBOAREN inguruko erakus-
keta. Maria Isabel de Lamaren
lanak ikusgai.
Egileak bere lehen etapa artistikoan
egindako zenbait lan aurkezten diz-
kigu. Horietatik dekoratuaren zati-
rik iradokigarriena atera du.
Erakusketa teknika mistoak erabiliz
landutako zirriborroz eta diseinuz
osatua da: besteak beste, akuarela,
errotuladore eta argizariak. Kolore
nahasketa ikus daiteke, degradatu
ezberdinak nahiz erabilitako testu-
rak.

Meakako Jaiak

Apirilak 18

Meakako jaiak: 
- 17:00etan, MARGO LEHIAKETA
haurrentzat. Gehienez ere 30 lagu-
nek parte hartu ahal izango dute.
Materiala antolatzaileek emango
dute.
Ondoren, merienda eskainiko zaie.
- 17:00etan, LORE LEHIAKETA elkar-
tearen plazatxoan. Lore erakusketa
eta bisita gidadua udal negutegieta-
ra.
- 21:00etan, AFARIA elkarteko baz-
kide eta auzotarrentzat.

Musika

Apirilak 17

Tunk aretoan, 23:00etan, Hards-
Ons + Lobo Electrico taldeen
kontzertua. Sarrerak: 13 euro leiha-
tilean eta 10 euro aurretiaz erosiz
gero.

Apirilak 25

Tunk aretoan 23:00etan, Estrago +
Artista gonbidatua.

Maiatzak 2

Tunk aretoan, 23:00etan, Hypnosys
taldea.

Maiatzak 9

Tunk aretoan, 23:00etan, Dogma
Crew taldea.

Apirilak 19

Amaia KZn, 12:00etan, Irun Hiria
Musika Bandaren kontzertua.
Sarrera: dohainik.

Apirilak 26

9:00etatik aurrera, txistularien
diana Aduana kalean eta erdialde-
ko beste zenbait kaleetan.

Zinea

Apirilak 24

Amaia KZn, 20:00etan, Zine
Kluba. Marcos Jorgeren Estómago
izenburuko filma proiektatuko

dute.
Sarrera: 4,20 euro.

San Markos eguna

Apirilak 25

Meakan, 16:30etik aurrera, hau-
rrentzako jolasak.

Antzerkia

Apirilak 26

a g e n d a

irunero 26

Ikust Alaia liburutegiko ekintzak

Irakurketa Kluba

Apirilaren 28an, 19:00etan. Gaia:
Visión de Provenza. Lawrence
Durrell.

Poesia Taldea

Apirilaren 27an, 17:30ean. Gaia:
W. Shakespeare.

Libroforum tailerra

Apirilaren 27an, 19:00etan. Gaia:
La Puerta. Magda Szabö.

Ipuin Kontalariak

Apirilaren 30ean, 19:30etan,
Historias en fa sostenido,
Ernesto Agirreren eskutik.
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Amaia KZn, 20:00etan, ANTZERKIA.
Txalo Produkzioen eskutik,
Desnudos en Central Park izenbu-
ruko komedia. 
Antzezleak: Manuel Galiana,
Emma Ozores, Francisco Piquer,
Walter Gamberini, Maribel Salas
eta Maria Jose Alfonso.

Maiatzak 10

Amaian, 20:00etan, Ahuntza. Nor
den Sylvia antzezlana euskaraz.

Erakustaldia Ficoban

Apirilak 26

Ficoban, Zakurren Nazioarteko
XXX. Erakustaldia.

Mendi txangoa

Apirilak 25

Txangoa Palomares-Toloño mendi-
ra. Informazioa: Erlaitz Elkartean
astearte eta ostegunetan 19:30etik
21:00etara, 943 635 838 telefonora
deituz aipatu egun eta ordu tartean,
edo Irusta Kiroletan: 943 611 739.
www.erlaitz.com

Errepublikar Jaia

Apirilak 18

Nicolas Guerendiain Irungo
Errepublikarren Elkarteak antolatu-
ta.
Urdanibia plazan, 16:30ean:
BIDASOAKO GRAFFITI LEHIAKETA.
Errepublikar KONTZERTUA eskual-
deko taldeon eskutik: Planta Baja,
Sangre de mono, NAUT eta Mamut.
Atsedenaldian, Graffiti Lehiaketako
irabazleen izenak jakinaraziko
dituzte eta sari banaketa egingo da.

a g e n d a

Liburuaren
eguna

Liburu azoka
Apirilak 22 eta 23

Zabaltza plazan, 11:00etatik
aurrera, LIBURU AZOKA, Irungo
zenbait liburu-dendaren eskutik.

Jende aurreko irakurketa
Apirilaren 23an, 11:00etatik
aurrera, udal Liburutegian, Don
Quijote de la Mancha liburua-
ren jende aurreko irakurketa,
gaztelaniaz. Irakurketak hilaren
29ra arte jarraituko du. 

Apirilaren 23an, 11:00etatik
aurrera euskarazko irakurketa
saioa. Aurten Maiderren
Taupada Bilduma obra aukera-
tu da.

irunero aldizkaria harpidetza bidez 
jaso ahal izango dan (Ikus 19. orrialdeko informazioa)

 irunero@infotxingudi.com

 943 63 18 78

Harpidetzeko datuak emateko: 



- IRUNGO UDALAK 2009KO
San Pedro eta San Martzial
jaietako kartela aukeratzeko
lehiaketa deitu du. Epea: api-
rilak 24. Non aurkeztu:
Kultura eta Gazteria Arloan. 

- IRUNGO UDALAK 2009KO
uztailerako eratu du “Luis
Mariano” Nazioarteko Kantu
Lehiaketa. Lehiaketaren
xedea lirikaren munduan
sartzeko baldintzak eta balio
artistikoak dituzten abeslari
gazteei aukera ematea da.
Informazioa: www.irun.org

- EMAKUMEENTZAKO AUTODE-
FENTSA IKASTAROA!
Helburua emakumeei modu
sinplean eta erraz ikas dai-
tezkeen tekniken bidez
eraso sexisten aurrean
defendatzen irakastea da. 
Irakaslea: Maitena Monroy
Eguna: maiatzak 23, larun-
bata. Lekua: Artaleku kirol-
degia.

- IRUNGO GAZTE INFORMAZIOAREN
WEB ORRIAN, hainbat ikastaro-
ren inguruko informazioa:

Langabetuentzako eta
lanaldian daudenentzat 

Informatika, Web orriak,
Diseinu Grafikoa, Bideoa,
Argazkigintza 
 Ikasleak: Aukera Libreko

Kredituak lortzeko, ikasteko
teknikak.

Formakuntza ezberdinak:
Astialdiko Hezitzaileak, Jan-
gelako Begirale, Bide Pres-
takuntzako Irakasle, Helgadi
Eskola, Hizkuntzak...
 Aisialdia, kirolak, forma-

kuntza ikastaroak... 

- GOI MAILARAKO SARBIDE KURTSOA

Goi Mailako Lanbide Hezi-

keta Espezifikoa ikasteko
beharrezkoa den Batxilergo
titulua ez baduzu, azterketa
bat gaindituz sar zaitezke.
Bidasoa Goi-Mailako Lanbi-
de Heziketa Institutuak
azterketa prestatzeko ikas-
taroa eskaintzen du.
Izena emateko epea: Apirila-
ren 28a baino lehen apunta
zaitez!
Informazioa:
www.irun.org/igazte

- ATZERRIAN HIZKUNTZAK IKASTEKO
BEKAK UDA HONETAN. Unibertsi-
tateko ikasleentzat atzerrian
hizkuntza ikastaroak egiteko
bekak. Baldintzak: 2007-
2008 ikasturtean Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa
Sailaren bekadun izatea.
Epea: apirilak 17.
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Bekak

Lana

Azterketak

Lehiaketak

Ikastaroak

Entre Estudiantes aldizkaria hilabete-
ro Gibn irakurgai duzu.



Orain, 30 urte
bete arte
GAZTE 

TXARTELA
eduki dezake-

zu!

Beherapen, lehiaketa, zozke-
ta eta beste abantaila piloa
hemen eta Europa osoan!! 
Baina hori ez da guztia: titula-
rra izateagatik soilik mundu
osorako doako bidaia-asegu-
ru bat izango duzu!

- FICOBAN EGINGO DIREN UDALEKU
IREKIETARAKO BEGIRALEAK.
Hiru eta hamahiru urte bitar-
teko haurrei zuzendutako
udalekuak ekainaren 29tik
abuztuaren 30era burutuko
dira. Kudeatzailea: Triple
Conexión enpresa.
Interesdunek CVa bidali

behar dute:
info@triple-conexion.com
Informazioa: 943 22 45 73

- LAN PILA! Gazte Informa-
zioaren web gunearen atal
honen bitartez bila ezazu
lana: parke tematikoak,
aisialdiko begiraleak...
www.irun.org/igazte

- SASI MUSIKA. Ezohiko musika
sorkuntzarako elkarlan gune
bat. Informazio asko:
sasimusika.blogspot.com

Auzolandegiak

Gazte txartela
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NORI ZUZENDUA: 18-30 urte bitarteko
gazteek parte har dezakete. Halere, auzo-
landegi bakoitza adin-tarte jakin bateko
gazteentzat izaten da (Euskadin, 26 urte
gehienez).

- Auzolandegi batzuk NAZIOARTEKOAK

dira. Horietan munduko edozein herrialde-
tako gazteek parte har dezakete. Baina bi
baldintza bete behar dituzte: gutxienez 18
urte izatea auzolandegia hasten den egu-
nean, eta auzolandegia atzerrian baldin
badago, ingelesez ondo hitz egitea.
Informazioa zabalago: www.irun.org/igazte

Loka aldizkariaren azken zenbakia
GIBn irakur dezakezu. 

Zure Txokoa
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Zorionak, Aimar!

7 muxu handi etxeko 
guztien partez!

Zorionak, Uxue!

Apirilaren 11n bost urte bete dituen
gure printzesarentzat, 

hamaika muxu!

Zorionak, Elur!
Zorionak bihotzez amazona trebeari

bere 9. urtebetetzean. 
Muxu potoloa!

Zorionak, Eneko!

Maiatzaren 18an... BI urte beteko ditu
gure Eneko xinpatikoak!

Muxu erraldoia senide 
guztiaren partez.

z o r i o n a k



Astelehena

15:30-16:30 Batetik
bestera(Gipuzkoako
magazina)
16:30-17:00
Tal como somos
(errepikapena)
17:30-19:30 
Txirri, Mirri eta Txi-
ribiton pailazoak

20:55 Txingudiko
Berriak
21:15 Tiempo Real.
(Errealari buruzko
saioa).

Asteartea

15:30-17:30 
Tiempo Real
(Errepikapena)
17:30-19:30 
Txirri, Mirri eta Txi-
ribiton pailazoak.

21:00-21:15
Gipuzkoa en mar-
cha. (Gipuzkoako 
azpiegiturak).

21:15-22:00 Txingu-
dialdia.
22:00-23:00
Tiempo Añadido
(Bidasoaldeko
kirola)

Asteazkena
15:30-15:45 
Gipuzkoa en mar-
cha (Errepikapena)

15:45-16:30 Ocio a
la carta. (Astialdia.)

16:30-17:30 Tiempo
Añadido.
(Gipuzkoako 
kirolak)
17:30-19:30 
Txirri, Mirri eta Txi-
ribiton pailazoak.

20:55 
Txingudiko Berriak
21:15-23: 00 
Palabras y música.
Elkarrizketak eta
musika zuzenean
Manuel Frailek aur-
keztuta.

Osteguna

15:30-17:30 
Palabras y música
(Errepikapena)
17:30-19:30 
Txirri, Mirri eta Txi-
ribiton 
pailazoak.
21:00-21:15 
Tu economía.
20:15-23:00 Txingu-
dialdia

Ostirala

15:30-15:45 
Tu economía.
15:45-17:30 Gipuz-
koaldia
17:30-19:30 
Txirri, Mirri eta Txi-
ribiton pailazoak.

21:00-22:00 Txingu-
dialdia. Eskualdeko
magazina.
22:00-22:30 
Tal como somos.
Iraganari buruzko
elkarrizketa
nostalgikoak.

Gipuzkoa Telebista Txingudiren programazioa

Larunbata

7:30-9:30 Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoak.

Igandea

7:30-9:30 Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoak.




