iruner
175. zenbakia. 2009ko urria

ñaki Berruet:
Iñ
”Ez garela jaitsiko
uste dut, baina
sufritu beharko
dugu”.

Gazte Antzerkiaren
Erakustaldia:
urriaren 19tik
25era.

Kemen Dantza
Taldea:
lokal berria,
aukera berriak

Tiempo Unión

Astelehenetan,
22:00etan, Gipuzkoa
Telebista Txingudin.
Astearteetan,
22:00etan,
Gipuzkoa Telebistan.
Aurkezlea:
Manolo Fraile.

Aurten primerako futbol
profesionala ikusterik izango
dugu Stadium Galen.
Gure klubaren inguruko
gaurkotasun guztiaren berri
emateko, Gipuzkoa Telebistak
Real Union hizpide izango duen
programa berezia prestatu du.
Baina informazioa hedatzeaz
gain, Tiempo Unión programan
taldeak ezinbesteko duen bere
herriaren adorea ere izango da.
Ez galdu!!

Laguntzaileak

Aurkibidea
4.- Lapikoan:
- Kemenen lokala: euskal dantzei bultzada bat.
- Bidasoa Biziriken El Espazioren jarduera.
8- Aurrez aurre:
- Iñaki Berruet, Real Unioneko jokalari ohia eta
idazkari tekniko berria.
10.- Lapikoan:
- Irun Iruten Euskara Elkartearen Mintzalaguna
programa, aurten ere abian.

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

12.- Kirolak:
- Hondarribia Irun saskibaloi taldea.
14. - Lapikoan:
- San Migel auzoaren historia erakusketa batean.
15.- Gai nagusia:
- Irungo Gazte Antzerkiaren Erakustaldia urriaren
19tik 25era bitartean burutuko da.
20.- Lapikoan:
- GTB Txingudiren programazio berria
22.- Bi hitzetan. Berri laburrak.
24.- Kuttun gabinete psikopedagogikoaren aholkuak.
- Enpatia, harremantzeko lagunik onena.
26.- Eleak iruten. Iruzkina.

Aldizkari honek
Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailaren
laguntza jaso du.

27.- Lerroz lerro. Yolanda Arrieta. Off-On
27.- Kultur agenda.
30.- Gazte Informazio Bulegoko berriak.
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Kem enen lokal b err ia:
bultzada bat euskal dantzei

Iñudeen dantza, Kemenek bere errepertorioa aberasteko berriki aurkeztu duen dantzetako bat. Jantziak ere berriak dira.

Kemen Dantza Taldeak sorreraz geroztik zenbait egoitza izan ditu, behin-behinekoak
denak, desegokiak gehienak. Azkenekoan, Izaga kalekoan, 28 urtez ibili ondoren,
agur esan diote, baita espazio eskasiari ere. Udalak jarri dien Loidi Bizkarrondo
kalekoa (Palmera-Montero) edozein dantzariren ametsetakoa da, ezbairik gabe.

L

okal berria zabaldu dute jada, espazio zabalagokoa
eta Euskal Herriko foklorea zabaltzeko xedez lan
egiteko aukera zabalagoak eskaintzen dituena.
Duela 36 urte Ikastolan ernetu zen dantza taldea bizi-bizirik dirau; horren lekuko, errepertorioa etengabe aberasten
ari direla, belaunaldi-errelebo arazorik ez dela eta gero eta
jarduera gehiago aurrera eramaten dutela.
Lokal berria
Lokal berria Juan Antonio Loidi Bizkarrondo kalean dago,
Palmera-Montero auzoan. Guztira 280 m2 -ko azalera
dauka. Dantzarako areto nagusiak 90 m2 ditu, eta txikiak,
25. Gainera, bada bulego bat, aldagela, komunak eta bi biltegi: arroparena eta materialarena, biak ere armairu nahiz
tiradera ugariz hornituak. Kanpo aldean, lokalaren bi sarreretan, Irungo Udalak egindako opari polita dago, egon ere,
dantzaren eta musikaren inguruko hiru mosaiko baitaude
hormetan. Batean, aurreskularia irudikaturik dago, bestean,
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txistulari talde bat ageri da, eta azkenekoan, Puska-Biltzea,
hain zuzen Irunen Kemenek berreskuratu zuen Iñauteri
Igandean baserriz baserri dantzatzeko ohitura. Ezusteko
apaingarri honek egoitza borobiltzen du eta Kemenekoak
oso kontent utzi ditu.
Haurrentzako dantza eskola: eskaintza berria
Nagusien taldean Kemenen 60 dantzari inguru aritzen dira.
Haurrentzako klaseak ikastetxeetan soilik ematen zituzten,
Izaga kaleko lokalean ordutegi librerik ez zelako.
“Haurrentzako eskola zabaltzea aspaldiko ideia zen. Orain
badugu aukera bi areto ditugulako”, azaldu digu taldeko
presidente Eder Valladaresek. “Irakasleen aldetik ere ez da
arazorik. Zorionez, gaztetxoak prest daude haurrei irakasteko. Gainera, azken bi urtetik hona batzuk irakasle lanetan
gaitzeko ikastaroetara joaten dira”. Oraindik ordutegia
zehaztu ez badute ere, 5etik 10era urte bitartekoei zuzendutako jarduera izango da. Halaber, helduentzako klaseak
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mantenduko dira.
Bestalde, Kemen Taldearen egoitzan azken hiru urteotan
txalaparta nahiz dultzaina klaseak eman dituzte eta horiek
ere bere horretan jarraitu dute. Txistulariei dagokienez,
Kemenek badu Musika Eskolarekin kolaborazio-hitzarmena, bertan diharduten ikasleek dantzaldietan jo dezaten.
Errepertorioa berritzen
Kemenen belaunaldi-erreleboa momentuz bermaturik
dagoela azaldu digu Ederrek, nagusien taldera gaztetxoak
pasatzen baitira, eta dantza errepertorioa ere etengabe
berritzen ari dira. “Iaz Gipuzkoako dantza berriak aurkeztu
genituen: Bedaioko ingurutxoa eta Oñatiko dantzak, esaterako. Horretaz gain, ekaineko dantza saioan iñudeak atera
genituen”. Ikertze eta ikaste ildo horretan garrantzi polita
dute beste taldeekiko harremanak, Iruñeko Ortzadar eta
Galdakaoko Andra Mari nagusiak izaki.
Dantza saioak
Dantza saioak edozein talderentzat ekintzarik behinena
dira, lana erakusteko unea, hain zuzen. Kemenek baditu hitzordu finkoak urtean zehar: Santo Tomas egunekotik hasita, ondoren Iñauterietako puska-biltzea eta Kauterren dantza agerraldia datoz. Maiatzean, Hondarribia Dantzan antolatzen dute; dantzaren inguruko asteburua, non alderki ludiko-pedagogikoak lantzen dituzten. San Juan bezperan
Aurreskuaren txanda da, hots, Irunen mantentzen den ohitura dantzatu bakarrarena. Sanmartzialetako ikuskizuna
zitarik inportanteena izan ohi da, hartara, bereziki zaintzen
dutena. “Udan, ahal izanez gero, atzerriko jaialdiren batean
parte hartzen dugu, gure ohiturak zabaltzeko eta talde kohesiorako elementu oso baliagarria delako”, nabarmendu digu
Ederrek.

Kemeneko dantzariak lokal berriko areto nagusian beroketa ariketak egiten entsegu batean.

Jantziak, Kemenen aberastasunetako bat
Kemen sortu zenean 1973. urtean -orduan Ikastolako taldea zen- Gipuzkoako dantzen jantziak egin
zituen lehenak izan ziren. Ordutik dantza errepertorioa zabaltzeari ekitearekin batera jantziena ere aberastu behar izan zuen. Gaur egun ikaragarrizko altxorra dauka: eskegitokietan zintzilik 35 metro lineal
ere hartzen dituzte!
“Azken 10-15 urteetako apostua jantzi berriak egitea
izan da”, azaldu digu Ederrek. “Gure aurrekontuaren
kontusail handiena izan ohi da”. Diruaz gain, lana
erruz egiten dute, jantzi zaharren erreplikak egitea
baita Kemenekoen politika. “Bai, horretarako jatorriko bailarara joaten gara bertatik bertara ikusteko”.
Aezkoa bailarakoak Ramon jostunak burutu dituen
azkenak izan dira. Aurretik Iñudeenak josi zituen,
baita Zuberoako maskaradako berriak, Zaraitzukoak...
Materialari dagokionez, sorreratik tresna piloa eskuratu dituzte, gaur egun tiradera-ilara luzeetan txukun
gordeta.

Lokaleko sarreran dagoen mosaikoetako bat.

Dantza taldeak egin dituen azken jantzietako batzuk.
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El Espazio , ikasketak aukeratzeko eta
enplegua bilatzeko Bidasoa Bizirik-ek
sor tutako gunea

Duela 2 urte Bidasoa Bizirikek El Espazio
sortu zuen Irungo Anaka kalean. Gune
bakar hau eskualdeko biztanleei zuzendua
da, enplegua bilatzen, prestakuntza aukeratzen eta lanbideak eboluzionatzen laguntzeko.
Teknologia berriak, ekonomiaren globalizazioa, behar berriak enpresan,
lan
egiteko
modu
berriak...
Etengabeko aldaketak izaten dituen
testuinguru batean bizi gara eta aldaketa horiek lan berriak eraldatzen edo
azaleratzen dituzte.
Honenbestez,
Etorkizuneko
Lanbideen El Espazio sortu zen, ekimen aitzindaria Euskadin. El Espazio
Bidasoaldeko hainbat erakundetan
inplikatu da, haiek guztiak ideia berberarekin batuz: inguru dinamiko eta
erakargarri batean, sarbide libre, anonimo eta doakoan, hiritarrei tresna
teknologiko berriak eta taldeko edo
bakarkako zenbait jarduera eskaintzea, enplegua lortu, beren etorkizuna
bideratu edo lanbidean eboluzionatze
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aldera. Aipatu xedea
w w w. e l e s p a z i o . c o m
lortzeko, tresna eta zerbitzu hauek eskaintzen
Ikasle taldeentzat aholkularitza
dira:
El Espaziok prestakuntza-zentroekin
- Aholkularitza pertsonalizatua
lankidetzan jardun ohi du eta, haieta- Plataforma multimedia, non hainbat ko orientatzaileekin batera, taldeeneduki kontsulta daitekeen:
tzako ibilbideak antolatzen ditu, ikas- Lanbide berrien katalogoa, 800 leei beren heziketa eta/edo lanbide
lanbide profil eta profesionalen 120 etorkizunari buruz aholkularitza
bideo bidezko testigantza baino eskaintzeko.
gehiago biltzen dituena.
Tailerrak
- Lan-bilatzailea.
Azkenik, zerbitzu pertsonalizatuak
- Interes profesionalen testa.
- Aplikazio multimedia: aukera osatzeko zenbait tailer antolatzen
ematen dute enpleguarekin lehen dira, baita mahai-inguruak, aste
monografikoak eta bestelakoak ere.
harremana izateko.
(Hurrengo orrialdean azken hiruhile- Liburutegia eta mediateka.
rako prestatutako gehienak). Egutegi
- Autokontsultarako gunea.
hori www.elespazio.com webean aurki
daiteke.
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Jarduerak 2009ko urri-abenduetan
aADECCO Fundazioa
Urriak 15
Arratsaldez, 16etatik 18etara.
Partekatu gabeko familiako ardurak dituzten emakumeentzako,
45 urtetik gorako gizonentzako
edo ezgaitasunen bat dutenentzako. Fundazioak eskaintzen
dizuna ezagutzeko, bai eta oraingo enplegu-eskaintzak ere.
aIKASI NOLA BILATU ZURE
PRESTAKUNTZA IKASTAROA
Urriak 16
10:00etatik 12:00etara
aBADAKIZU ZERTAN LAN
EGIN NAHI ZENUKEEN?
Urriak 20
10:00etatik 12:00etara
aELIKAGAIAK
MANIPULATZEKO KARNETA
Urriak 21
16:00-19:00
aINTERNET ETA ENPLEGUAREN BILAKETA ERAGINKORRA
Urriak 21
16etatik 18etara
aLAN-ELKARRIZKETA
HAMABOSTEAN BEHIN
Urriaren 22an, azaroaren 5 eta
19an eta abenduaren 3 eta
17an.
16etatik 18etara
aSEKTOREAREN II. JARDUNALDIA. MERKATARITZA
Urriak 22
Sektorearen jardunaldia Merkataritzari buruz. Jardunaldi honetan enpresen, profesionalen,
elkarteen artean espazioa partekatuko dugu, baita lanerako
aukera berriak ere.
aINTERNET. KOMUNIKATU
EZAZU MESSENGERRAREKIN
Urriaren 27tik 28ra
Ordutegia: 10:00 – 12:00
ERAGIKETAK ARTXIBO
INFORMATIKOEKIN

Urriaren 27tik 28ra
Ordutegia: 12:00 – 14:00

ren 3tik 10era. Asteartetik ostiralera, 10etatik 12etara

aEUROPAN LANA AURKITZEA
Urriak 27
Arratsaldez, 16etatik 18etara

HAMABOSTEAN BEHIN
aENPLEGUAREN BILAKETA
ERAGINKORRA EGITEKO
TRESNAK. CV eta aurkezpengutuna
Azaroaren 2, 16 eta 30ean eta
abenduaren 4an.
Goizez, 10etatik 12etara

aENPRESAK SORTZEKO
GOIZAK
Urriak 27
Goizez, 9etatik 11etara
aZURE LAN-BIZITZAREN
AMAIERA PRESTATZEN
Urriak 29
Arratsaldez, 16etatik 18etara
aKONPRIMITU - DESKONPRIMITU ARTXIBO INFORMATIKOAK
Urriaren 29tik 30era
Ordutegia: 12:00 – 14:00
aIT TXARTELA OINARRIZKO
POWERPOINTA
Urriaren 29tik 30era eta azaroa-

aPENTSAMENDU ESTRATEGIKOA. AURREA HARTU ETA
IKUSKATU
Azaroaren 2tik 4ra
Ordutegia: 16:00 – 18:00
Erabakiak egoki hartzeko trebetasuna eskuratzeko.
HAMABOSTEAN BEHIN
aINTERNET ETA ENPLEGUAREN BILAKETA
ERAGINKORRA
Azaroaren 4 eta 18an eta abenduaren 2 eta 16an.
Arratsaldez, 16etatik 18etara.

Ikastaroak langabetuentzat-Bidasoa Bizirik.
Ikastaroa

Behin behinekoa

Datak

Eguzkitiko energia fotoboltaikoko eta
termikoko instalazioak

Azaroa

Orduak
256

Pastelgintza eta sukaldaritza laguntzailea

Azaroa

256

Frantsesa. Maila ertaina

Urria

86

Merkataritzarako eta lan administratiboak
egiteko ingelesa.

Azaroa

86

Administrazio elektronikoa

Azaroa

110

Merkataritzan lan egiteko elikagaien
manipulazioa.

2009-10-21

Peoia, iturgintzan espezialista

2010 martxoa

300

Java-n programazioa

Abendua

320

Geriatriako laguntzailea

Urria

150

Geriatriako laguntzailea

2010- 1.
seihilabetea

150

Ur-soroslea

Apirila

138

Tokiko garapena

Urria

325

Turismo laguntzailea

Erabaki gabe

3
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Iñaki Berruet, Real Unioneko jokalari ohia eta Klubeko idazkari teknikoa

“Orain tentsioa zaletuek bezala bizi dut, ezin
dudalako ezer egin partiduak irabazteko”

Iñaki Berruet (Irun, 1973) Behobiko taldean futbolean hasi zen. Real Unionen ibili
ondoren Alavesek fitxatu eta arabarrekin lehenengo mailara igo zen.
Aurrerantzean hainbat taldetan aritu zen, harik eta 2006an etxerako grina sentitu
zuen arte, bere ametsik behinena betetzen saiatzeko, alegia, Real Union bigarren
mailara igotzeko. Gaur egun Klubleko idazkari tekniko lana burutzen du.
- 2006an Real Unionera bueltatu zinen taldea 2. mailara igo zedin laguntzera. Nolakoak izan dira hiru urte
hauek?
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2005ean Real Unionek Lorcaren aurkako partidu hartan
igoera hain hurbil izanda galdu zuenetik, taldea 2. mailan
jokatzen ikusteko gogo bizia nuen. Hurrengo denboraldia

aurrez

aurre

“Jaitsiko ez garela uste dut,
baina argi dago sufritu
beharko dugula”

Lorcan ibili nintzen, hain justu!! Ondoren Irunera bueltatu
nintzen, nahiz eta bigarren mailan jarraitzeko aukerak
izan. Denboraldi hartan igoera fasean sartu ginen, baina ez
genuen gainditu. Bigarren urtean, okerrago, play offetik
ere at geratu ginen. Nire ametsa sekula beteko ez zela
pentsatu nuen. Baina, hirugarrenean, aidanez!
- Zure kirol-ibilbidearen amaiera borobila izan da,
ametseatakoa...
Oso ongi sentitzen naiz. Azken partidua etxean jokatu
nuen, nire jendearen, nire familiaren aurrean. Despedida
polita izan zen; ezin nuen gehiago eskatu.
- Zein faktore izan da giltzarri igotzeko?
Jokalari talde oso ona eta aldageletako batasun handia giltzarri izan dira. Gainera, gauzak hasieratik ondo joan
ziren; Errege Koparena ikaragarria izan zen.
- Helburua bete izan ez balitz jarraituko zenukeen jokalari lanetan?
Hitz eginda neukan Klubean lanean jarraituko nuela, Real
Union igo ala ez. Taldea bigarren mailan dago, beraz,
hobe, lana interesgarriagoa da.
- Zelaitik bulegora pasa zara, idazkari lana egiten baituzu. Zertan datza?
Aurretik, grabaturiko maila guztietako partiduak ikusten
ditut eta aurkarien inguruko txostenak prestatzen ditut:
nola jokatzen duten, alde ahulak aztertu, estrategiak...
Zeregin horretan orduak ematen ditut. Asteburuetan taldearekin partiduetara joaten naiz.
- Nola ikusten dira gauzak bulegotik?
Jokalaria zarenean norgehiagokak urduri jartzen zaitu.
Orain ere tentsioa bizi dut, baina beste modu batera, ezin
baitut ezer egin partidua irabazteko, zaletuek sufritzen
duten moduan pairatzen dut urduritasuna.
- Oier Larrainzarrek txanda hartu dizu kapitain lanetan.
Zein aholku eman diozu?
Jokalari batzorde bat dago, jokalarien eta Klubaren arteko
solaskidetza-lana egiteko. Oier horko kide izan da eta gainera 2. kapitaina, hortaz, ez du aholkurik behar.

- Nola ikusten duzu taldea 2. mailan?
Jokoan nahiko ona izan arren, emaitzak txarrak izan dira
orain artekoan. Taldea ongi ikusten dut kategorian, bigarren maila baten neurrikoa da. Ez garela jaitsiko uste dut,
baina argi dago sufritu beharko dugula.
- Zer eskatuko zenioke denboraldi honi arlo pertsonalean?
Mailan mantentzea denontzat onuragarria izango litzateke:
hiriarentzat, Klubarentzat... Bestalde, Real Unionen filialak bultzatu nahi ditugu kategorian gora egin dezaten. Ildo
horretatik Klubaren helburua lehenengo taldean Irungo
jokalari gehiago sartzea da.
- Galtza motzak berriz ere janzteko gogoa sentitu al
duzu?
Hasieran gogo handia sentitu nuen. Aurreneko partiduan,
Cartagenaren kontrakoan, arraro ikusi nuen nire burua
zelaitik kanpo. Orain etapa bat pasa dela onartua daukat.
- Real Union Klubarekin harremanak gaztelania hutsean egiten dira. Ba al dago euskara sartzen hasteko
asmorik?
Bai, konsziente gara egoeraz. Klubeko batzordearen azken
bileran euskara bultzatzeko beharraz aritu ginen, hain
justu, eta ildo horretan lan egin nahi dugu.
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Mintzalaguna: mingaina
askatzeko azken iku t ua
Aurten ere Irun Irutenek
Irun eta Hondarribiko
Udalen nahiz euskaltegien
laguntzaz Mintzalaguna
programa antolatu du,
euskaraz komunikatzeko
gai izateko ikutu bat falta
zaienei zuzendua.

Irunen eta Hondarribian ehunka lagun
aritu dira eta ari dira euskara ikasten.
Hainbeste urte eta lanen ondoren,
horietako askok ez dute norekin euskaraz hitz egin edota beldurrak eta lotsak eraginda ez dira euskaltegitik
kanpo euskaraz hitz bat bera ere esatera ausartzen. Horrenbestez, euskaraz
hitz egin nahi duen horri (“MINTZAKIDEA”) euskaraz dakien norbait
(“MINTZALAGUNA”) bilatzen zaio
astean behin elkartzeko eta euskaraz
aritzeko. Ez dira klaseak, eta mintzalagunak ez dira irakasleak, mintzatzeko
lagunak baizik.
Egun 50 mintzapraktika egitasmo
daude martxan Euskal Herrian zehar
eta horietan 430 mintzatalde baino
gehiagok hartzen du parte. Guztira
2.700 bat lagun dira.
Bi baldintza baino ez dira bete behar:
euskaraz komunikatzeko gutxieneko
maila edukitzea eta astean behin programari dedikatzeko ordubete inguruko tartea ateratzea.
Horiek betez gero, euskaldun zaharra
izan, euskara ikasle izan, euskaraz
norekin hitz egin ez duena izan, erdi
ahaztua duen euskalduna izan, euskara
ikasten ari direnei lagundu nahi izan…
guztiek dute lekua.
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Parte hartu nahi duenak galdeketa bat
bete beharko du eta zaletasunak, adina
eta, batez ere, ordutegia kontuan hartuta taldetxoak osatzen dira. Ondoren,
taldetxo bakoitzak erabakitzen du zer

Izan zaitez
MINTZALAGUN!
Ziur euskara ikasleren bat ezagutzen duzula edota, agian, zu zeu
ere aritu zarela noizbait hizkuntza
bat ikasten. Badakizu, hortaz, hizkuntza bat ongi ikasteko, erabili
egin behar dela.
Programa hau aurrera eramateko
batez ere MINTZALAGUNEN,
mintzatzeko lagunen, laguntza
ezinbestekoa da
Beraz, euskaraz txukun hitz egiten
baduzu,
izan
zaitez
MINTZALAGUN!

egin: taberna batean elkar daitezke,
ibiltzera joan, erosketak egin ....
Ekintza osagarriak
Euskararen erabilera eta motibazioa
sustatzeko helduentzako aisialdi
eskaintza da, hau da, Mintzalagunean
parte hartzen dutenak harremanetan
jartzeko, erabilera-sareak hedatzeko
eta euskaraz egiteko esparru berriak
zabaltzeko aisialdi eskaintza.
Besteak beste, honelako ekintzak
antolatuko dira: mendi irteerak, kultur
ikuskizunak (hitzaldiak, antzezlanak...), txangoak, tailerrak, afariak,
lehiaketak...
IZEN-EMATEA
Epea: Urriaren 13tik 23ra.
Informazioa eta izen-emateak:
JIrun Irutenen. (Foru kalea 4-2.
ezk. IRUN). 10:00etatik 14:00etara.
J www.iruniruten.com
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Bea Aranburu, mintzakide

Juanjo Cabezon, mintzalagun

“Niri eman didatena
bueltatu nahi izan dut”

“Jarduerari esker orain badaukat
norekin euskaraz mintzatu”
Bea Aranburuk euskara maila jasoa
erdietsi ondoren ez
zeukan
inguruko
inorekin mintzatzerik.
Hori horrela, Mintzalaguna programaren
berri izan zuenean
izena eman eta, handik gutxira, astero
biltzen zen 6 laguneko taldea osatu zen.
“Oso gusturua ibili
gara: pentsa!, ez
dugu behin ere huts
egin! Oso baliagarria gertatu zait askatzeko, zailtasun berdinak dituztenen artean lotsa galtzen delako.
Aurten ez dut zalantzarik egin; berriro parte hartuko
dut, modu ludikoan euskara praktikatzeko oso aproposa da eta. Gainera, taldekideen arteko harremana
sortu da, euskara hutsean sortu ere”. Halaber, Beak
oso ondo pasa du ekintza osagarrietan: sukaldaritza
ikastaroan, irteeretan, tailerretan...

Juanjo 3 urtez mintzalagun izan den euskaldunberria da. “Niri
eman didatena bueltatu nahi izan dut programan parte hartuz,
alegia, nik ere, euskalduntzeko, ingurukoen laguntza behar
izan dut”, azaldu digu.
“Esperientzia aberasgarria izan da, ni ez
bainaiz maisua, gidari
bat baizik. Gainera,
jende asko ezagutu dut eta denek eskertu dute
eman zaien aukera”.
Juanjok euskaldunak animatu nahi ditu programan
parte har dezaten: “Egin beharreko ahalegina txikia
izaki eraginkortasuna handia da”. Bai, hala dela
ikusi du berak, sorpresa on asko izan baitu, adibidez, espero ez zuen denda edo tabernatan lehenengo hitza euskaraz bota diotenean.

www.infotxingudi.com

+

irunero

Gure eskualdeko telebistako azken berriak
eta Irunero aldizkaria INTERNETen.

www.infotxingudi.com
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Ilusio handiko urtea
Hondarribia Irunentzat
Urriaren 10ean
hasi da denboraldi
berria. Talde
guztiek berritu
dituzte plantilak
eta, krisia dela
eta, jokalari
ezezagunak ekarri
behar izan dituzte.
Hondarribia
Irunek, bere aldetik, apostu sendoa
egin du oinarria
mantendu eta
atzerritarrak ez
ekartzeko.
Emaitzak pixkanaka-pixkanaka etorriko dira.
Amra Dapo, saskiratzear dagoela.

Denboraldi polita dirudi, ilusioz beterikoa eta plantila ezagun eta landu
batekin egingo dena. Joan Albert
Cuadrat izango da aurten ere
Hondarribia Irun taldeko entrenatzailea, eta berak erabaki du pasa den
urteko oinarria mantentzea. Tania
Quintero, Ana Suarez, Amra Dapo,
Jovanna Rad, Katya Bavendam, Helen
Luz eta Tamara Bravo eta Amaia
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Etxeberria gazteak berriz ere gure
hirian egongo dira jokalari. Haiexekin
batera, hiru fitxaje egin ditu klubak.
Candy Navarro ezaguna da oso
Hondarribian. Bertan igaro zituen
urte batzuk jokatzen eta, bere kirolbizitza amaituta zegoela zirudienean,
bigarren mailan aritu da, Donostian.
Estatistika zoragarriak lortu ostean,
pibot honek berriz ere elite mailara

itzultzeko aukera galanta izan du.
Maria Revuelto ere palmares handiarekin iritsi da Txingudi Saskibaloi
Elkartera. Pekingo Joko Olinpikoetan
egona da, Espainiar Selekzioarekin;
eskolta da, eta aparteko atzelari azkar
eta indartsua.
Laura Nicholls gaztea da Hondarribia
Irunek egin duen hirugarren fitxaketa.
Altuera ez ezik, indarra eta eta estatis-

k i ro l a k

tika oso onak dauzka Santanderren
jaiotako 20 urteko pibot honek. Bi
denboralditan
Emakumezkoen
Ligan jardun du eta momentua iritsi
zaio berari ere aurrera-pausu bat
eman, minutuak izan eta hobekuntza
nabarmen bat izateko.
Hiru jokalari berriekin, Joan Albert
Cuadrat entrenatzaileak lasai esan
dezake talde on, lehiakor eta goiko
aldean egoteko modukoa duela.
Emakumezkoen Ligako taldeak oso
berriak dira eta sorpresa handia izan
daiteke bakoitzak eman dezakeen
maila. Argi dago bai Ros Casares
bai Perfumerías Avenida bertan
egongo direla, titulua irabazteko
lehian; baina lehenengo zortzi postuak, Erreginaren Kopa eta Europan
lehiatzeko lekuak oso garesti
ordainduko dira, urtero-urtero bezala.
Entrenatzaile katalanak ez du helbururik jarri nahi izan. Maila mantentzea da lehen-lehena, noski. Hortik
aurrera lortutakoak saritzat hartuko
dira. Hori bai, Hondarribia Irunek
badu gogoa berriz ere Erreginaren
Kopa jokatzeko, eta horretarako
lehenengo itzulian emaitza onak
atera eta aurrenekoen artean sailkatu
behar du. Itxura ederra du taldeak,
eta ilusioa nabari da guztiengan.
Hondartza Kiroldegia bete behar da,
zale guztiekin bete ere. Bidasoak
goi-mailan baitauka saskibaloi klub
bat.

HONDARRIBIA IRUN TALDEA
AMAIA ECHEBERRIA RIBERA

HEGAL-PIBOTA

AMRA DAPO

HEGAL-PIBOTA

ANA SUAREZ UTRERO

JOKO ANTOLATZAILEA

CANDY NAVARRO

PIBOTA

JOVANA RAD

HEGAL-PIBOTA

KATJA BAVENDAM

PIBOTA

LAURA NICHOLLS

PIBOTA

JOVANNA RAD,
LESIONATUTA

MARIA REVUELTO

ESKOLTA

TAMARA BRAVO BOCETA

ESKOLTA

Denak ez dira berri on, denboraldi aurrean Jovanna Rad
hegaleko pibota lesionatu baitzen. Lagun arteko lehia batean, Perfumerías Avenida taldearen aurka, kolpe gogor bat
jaso zuen belaunean eta ebakuntza egin behar izan zioten.
Dena ondo irten zen arren, poliki-poliki berrekin beharko dio
serbiarrak, eta lehenengo itzuli
osoa galdu, lau hilabeteko baja
behar duelako.

TANIA QUINTERO

ESKOLTA

HELEN LUZ

JOKO ANTOLATZAILEA

JOAN ALBERT CUADRAT

1go ENTRENATZAILEA

JOSETXO ARAMENDI

MEDIKUA

ANNE PEÑA ARTEAGA

2. ENTRENATZAILEA

JUAN CARLOS SAMANIEGO

PRESTATZAILE FISIKOA

OHIANE DIAZ

FISIOTERAPEUTA

JAVIER SAN MARTIN DIEZ

KANTXA-ORDEZKARIA

JOAQUIN ARRUABARRENA

TALDEKO ORDEZKARIA
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San Migel: oroitzapenez betetako trena ,
auzo baten histor ia argazkitan

Ezkerrean, erakusketaren
ikuspegi bat. Goian, tren geltokiko maleta-orga zaharra.
Behean, San Vicente de Paul
ikastetxeko majorette bat.

"San Migel: Oroitzapenez betetako trena" erakusketa urriaren 18ra arte egongo da irekita, Irungo Foru Ogasunaren
lokal zaharrean, Geltokiko kalean.
Erakusketan 128 argazki biltzen dira, baina bestelakoak ere
badira, hala nola, filmen kartelak eta fotogramak, Bidasoa
Zinearen esku-programak, XX. mendearen hasierako jaiegitarauak, trenbideko farolak, geltokiko maleta-orga eta
Irun izenarekin nasetan zintzilikatzen zituzten argizko idazkunetako bat.
Data duten argazkietatik, zaharrenak 1909koak dira.
Geltokiko eta Zubiaurre kaleen arteko bidegurutzearen
ikuspegi bat eta Iparreko geltokiko irudi bat dira.
Jose Antonio Santano Irungo alkateak nabarmendu du irudien eta gauzen balioaz gainera "erakusketa baliotsua dela,
batez ere auzoko bizilagunen eta elkarteen laguntzaren fruitua delako. Pasa den udan bilketa lanari ekin genionetik,
erantzuna ezin hobea izan da, eta askok lagundu dute materialak utziz, askotan familiako oroitzapenak diren arren".
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Udal fototekaren eta partikularren dohaintzez gainera, bereziki nabarmentzen dira Jose Mari Castilloren artxiboko
irudi ugariak, bai eta Jose Antonio Murgiak utzitako 80
argazki baino gehiago ere: horiek Hondarribia kalean izan
zen Foto Saboya argazki-dendako artxibokoak ziren.
Auzoko bizilagunen artean irudi-biltzeak erakusketak irauten duen hiru asteetan jarraituko du, Udalaren Fototekan
sartzeko. Digitalizatu ondoren, jabeei itzuliko zaizkie.
Erakusketa osatzeko, kontsultatzeko eta irakurtzeko leku
bat dago, horrela bisitariek urtetan San Migel auzoari
buruzko informazioa jaso duten argitalpen batzuk ezagut
ditzaten.
Argazkiak gaika banatuta daude: Hiri-garapena, tren eta
treneko langileak, gizarte-bizitza -Bidasoa Zinea, herrijaiak eta parrokia-, eskolak eta herri-pertsonaiak -Cispín
Fraile, Juan eta Pedro musikariak eta Felipe Barral ostalaria-.

Gazte Antzerkiaren Erakustaldiak
25 urte beteko ditu aurten
Urriaren 19tik 25era
Irun gazte antzerkiaren
topaleku izango da.
Aurten Erakustaldiak
XXV. urtemuga ospatuko
du, beti ere jatorriko
xedeari jarraiki: antzerki
zale gazteen sormena
bultzatu eta euren lana
jendaurrean agertzeko
aukerak ematea.

Cinema Paradiso elkarteak, IpsoFacto Antzerki Pobrearen Elkarteak
eta udaleko teknikariek osatutako
balorazio batzordeak edizio honetarako hautatze-formatua aldatzea erabaki zuen. Alde batetik, xedea lanean
dabiltzan Irungo taldeen parte-hartzea bultzatzea izan da, bestetik,
Erakustaldiaren 25 edizioetan dagoeneko parte hartu duten eta gaur egun
antzerki jarduerarekin jarraitzen
duten taldeekin kontatzea.
Programazio ofiziala
Aurtengo programazio ofizialean, 14
konpainiak ikuskizunak erakutsiko
dituzte, horietako 7 Irungoak dira.
Bi agertoki izango dira: Amaia KZn 3
ikuskizunen antzezpena egingo da eta
gainontzekoak Zabaltza Plazako
JAIMAn, ahalik eta jende kopuru
handienarengana iristeko asmoz.
Jaimako ikuskizunak doan izango
dira; Amaiakoek, berriz, 5 euro balio
dute eta ohi bezala lor daitezke: servikutxa, www.irun.org eta Amaiako leihatilean.

Programazio osagarria
Aurreko edizioko “Antzerkia auzoz
auzo” eta “Ikasgela antzokira” atalak
mantenduko dira. Lanak sei auzoelkartetan antzeztuko dira hilaren
19tik 21era: César Buenoren magia
saioa eta Edu Mutante showman-aren
Mi familia materna y la de verdad.

“Ikasgela antzokira” atalean, ikastetxeetako ikasleek Amaian Zu zeu izan
/ Sé tú mismo obra ikusterik izango
dute.
Aurten, ekintza berri bezala, tailerrak, animazioak eta haurrentzako
ikuskizun laburrak ere eskainiko dira.
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ERAKUSTALDIAREN EGITARAUA
Urriak 19, 20
eta 21

Osteguna, hilak
22

Ostirala, hilak 23

Larunbata, hilak 24

EGITARAU OSAGARRIA

EGITARAU OFIZIALA

9:30ean eta 11etan
Amaia KZn
ESKOLA ANTZERKIRA
Zu zeu izan

19:30ean
Bizilagunen elkarteetan
ANTZERKIA AUZOZ
AUZO
El tejemaneje de la ilusión. Artista: César
Bueno
Mi familia materna y
la de verdad.
Antzezlea: Edu
Mutante.

17:3019:30

20:00

23:30

Jaiman
Tailerrak

Amaia KZ
INQUEDANZA
Ave mundi luminar

Jaima
CÉSAR BUENO
Muchas magias

11:00

Kale animazioa

12:00

Jaima
NARIZZETTO TEATRO.
Menudo circo

17:00

Kale animazioa

18:00

Jaima
ATP IPSO FACTO
La antesala

20:00

EZEZAGUNOK
La Tía Juana

21:30

Zabaltza Plaza
ALKIMIA 130
Alma Candela

23:30

Jaima
JUJURU JAJA TEATRO. Mientras
mamá no está

IBILKI CLOWN

IBILKI CLOWN

URRIAK 23. Jaima. 23:30ean.
CÉSAR BUENO taldea. Muchas magias.

URRIAK 24. Amaia KZ. EZEZAGUNOK
taldea. La Tía Juana obra.

Cesar Bueno kantabriar magoak ilusioz eta irribarrez beteriko ordubete pasatzera gonbidatzen gaitu “Muchas magias” ikuskizunarekin;
publikoaren parte-hartzea ezinbestekoa da eta
osasunarentzako gomendagarria.

Gerra ondorengo familia batek tristura egunak bizi
ditu... beren bizietan ilusioa agertzen den arte,
Argentinatik datozen Izeba Juanaren eskutitzen
bidez. Baina dena ez da dirudiena...
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Igandea, hilak 25

URRIAK 23. Amaia KZ. 20:00etan.
INQUEDANZA taldea. Ave mundi luminar obra.

ALA

Mientras

11:00

Kale animazioa
IBILKI CLOWN

12:00

Jaima
PATATA TROPIKALA
Baso sorgindua

17:00

Kale animazioa
IBILKI CLOWN

18:00

Jaima
DEABRUTXOAK
Lapur txiki

20:00

Amaia KZ
MALAJE SOLO
Fiesta

URRIAK 25. Jaima.
PATATA TROPIKALA taldea.
Baso sorgindua.

Orain urte asko, sorgin zital bat bizi
omen zen. Neskatilak igel bihurtzen
omen zituen eta sekulako gaiztakeriak egiten zituen. Egun batean
Merlin Aztia eginkizun berri bati
ekin zion: mugarik gabeko zortearen hirusta aurkitzeari! Hori dela
eta, gure Nino abentura handietan
sartuko da, eta pertsonaia fantastiko eta maitagarriak ezagutuko ditu.
Bide liluragarria izango da.

Hasieran DENA iluna eta gelditasuna zen, baina egun batean,
bakarrik egoten nekaturik, argia irudikatu nahi zuela-eta, bere
ezerezetik altxatu zen. Bibliako kreazioa erreferentzia harturik,
obra honetan koloreen jaiotzaz hitz egiten zaigu, eta ondoren
behin eta berriro ematen diren fusioez eta soilik ideiak eta
pasioak bat eginda zeharka litekeen ate bakar horretaz.

URRIAK 24. Jaima. NARIZZETTO taldea. A ze zirkoa! lana.

Iragarritako tokian eta orduan dago zirkoko karpa. Han dago
pista ere, bere izar eta guzti. Eta baipublikoa ere. Baina...
non dira jardun behar duten artistak? Ez dira inon ageri.
Gure bi protagonistek jasoko dute artista horiek ordezkatzeko enkargua. Publikoaren laguntzarekin seguru lortuko
dutela. Lagungu nahi al diezue?
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URRIAK 24. Jaima. 23:30.
JURUJU JAJA
taldea.
Mientras mamá no está

Antonio argentinar arrunta
da; hogei urte daramatza
zoriontsu ezkondua eta
bete-betean dago berrogeiko hamarkadaren krisialdian. Komedia honek erakusten digu zer nolako egoerak sortzen diren Antonioren bizitzan garai honetan.

URRIAK 25. Amaia KZ. 20:00.
MALAJE SÓLO taldea.
Fiesta obra.

Bi ildotan lan egin du taldeak: alde
batetik, oroitzapen egun kolektiboak, gure egutegian gorriz markatutako egunak, besteak beste, Urte
amiaera, Lehen Jaunartzea... Beste
alde batetik, eguneroko plazer txikiak: amonaren babarrunak, kasu
zipitzik egiten ez dizun goardia zibil
bikotea...

URRIAK 25. Jaima. 18:00.
DEABRUTXOAK taldea.
Lapur txiki obra

Lapur txiki baten istorioa da: haurrentzako parke bat egiteko dirua
gordetzen den kutxatila baten
lapurreta egozten diote berari.
Obrak aurrera egin ahala ikusten
da lapur batzuk izan direla gaiztakeria hori egin dutenak, eta lapurtxo hori, berriz, izango da altxorra
aurkitzea eta benetako lapurrak
atxilotzea lortuko duena.

URRIAK 24. Jaima. 18:00. IPSO FACTO. La antesala

URRIAK 24. Zabaltzan. 21:30. ALKIMIA 130

Gelaurrea, bizitzako
urrats garrantzitsuenerako, heriotzerako, alegia, azkeneko
aretoa da. Gelaurre
horretatik igarotzen
dira eguneroko bizimodukoak
diren
pertsonaiak. Komedia moduan aurkezten da hil ondo-ondoan pertsonok pasatu behar izaten
dugun tramiteari buruzko ikuspegi partikularra.

XXI. mendeko gizakia
da. Kuantifikatu egiten du. Pilatu egiten
du. Eduki egiten du.
Bakarrik. Ez du kezkarik. Ez du pasiorik.
Dirudien
bezain
bakarrik ote dago?
ETA TXINPARTA PIZTEN DA. Bere gorputz osoan bizi den ate ezezagun bat zabaltzen da: LARRUA.

Egitarau osagarria
Antzerkia auzoz auzo. EDU MUTANTEk Mi familia materna y la de verdad obra antzeztuko du 19:30ean honako Auzo-Elkarteetan: urriaren 19an,
Elizatxon; 20an, Dunboan, eta 21ean, Anakan. CÉSAR BUENOk magia
ikuskizuna eskainiko du 19:30ean, honako toki eta egunetan: urriaren
19an, Belaskoeneko Auzo-Elkartean; hilaren 20an, Kateakoan, eta 21ean
Antzarangoan.
Eskola Antzerkira. Urriaren 22an, ikastetxe gonbidatuetako lehen hezkuntzako ikasleek “Bazen behin” clown taldearen Zu zeu izan obra ikusteko aukera izango dute.
Kale animazioak. Ibilki taldea. (ikus programazioa). Jarduera hau tailer batzuk dira, non dinamika batzuk egiten diren clown-aren inguruan.
Edu Mutante
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irunero
ANAKA
ANAKAKO KASINOA
KUTXA
BURDINDEGIA (Kutxaren
aldamenean)
ANAKAko AUZO ELKARTEA
BIDASOAKO OSPITALEA

BELASKOENEA:
TXIMISTA TALDEA (Parrokian)
BELASKOENEko AUZO
ELKARTEA

ARBES eta PALMERA-MONTERO
VICTORIA TABERNA (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 hiribidea)
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)

aldizkaria non eskura daiteke?

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

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)

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

Eta ikasturtean zehar,
IRUNGO
IKASTETXEETAN

l a p i k o a n

Gi puzkoa Telebista Txingudik programazio
berria abiarazi du
Gipuzkoa Telebista Txingudik joan den irailaren 28an 20092010eko programazio berria abiarazi zuen. Denboraldi honetan bi
ardatz nagusiren inguruko eskaintza prestatu du: informazioa eta
kirola. Astelehenetik ostiralera Txingudi Berriak hedatuko da, 30
minutuko eskualdearen gaineko informazio saioa, Ane Sanzberro
eta Ainhoa Furundarenaren eskutik. Astelehenetan ordubete
iraungo du, asteburuko kirol taldeen emaitzak ere aztergai izango
dituelako. Gainera, astelehenero, 22:00etan, Real Unionek tarte
propioa izango du pantailan. Bertan, ordu eta erdiz Manolo
Fraileren gidaritzapean, Ligako azken jardunaldia aztertu eta, oro
har, bigarren mailan jokatzen duen taldearen gorabeherak azalduko dira.
Asteazkenetan,
Txingudialdia
programan,
22:00etan,
Bidasoaldeko gaiak eta protagonistak ordu eta erdiz GTB
Txingudin. Programazioa osatzeko, gipuzkoar guztientzat interesgarriak diren edukiak era zabalduko dira.
Beraz, egunero 21:00etatik 23:30era tokiko programazioa ikusgai.

EGUERDIAN
15:00

CARTA Y CATA

15:30

GIPUZKOALDIA

17:00

GIPUZKOA MARTXAN
TU ECONOMIA

Ainhoa Furundarena eta Ane Sanzberro, berriak aurkezten.

Errepikapenak

TXINGUDI BERRIAK
GIPUZKOA MARTXAN

KIROLAK

TAL EN TAL

UN PASEO POR

16:00-TIEMPO
UNION

16:00-TIEMPO
REAL

TXINGUDIALDIA

TU ECONOMIA
UN PASEO POR

ZONA MIXTA

TXIRRI, MIRRI ETA TXIRIBITON PAILAZOAK

17:30

GAUEAN
Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Ostirala

TXINGUDI BERRIAK

21:00
21:30

KIROLAK

GIPUZKOA
MARTXAN
UN PASEO POR

22:00

Osteguna

TIEMPO UNION

TIEMPO REAL

TU ECONOMIA

SALUD Y
BELLEZA

UN PASEO POR

TXINGUDIALDIA

ZONA MIXTA

CARTA Y CATA

ZINEA
23:30
00:00
00:30
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TXINGUDI BERRIAK
KIROLAK

EROS
EROS

DANGER

l a p i k o a n

Gipuzkoa Telebista eta Gipuzkoa Telebista Txingudi,
Euskaltelen LTDren bidez ikusterik bada
Joan den irailaren 23tik Gipuzkoa Telebista eta Gipuzkoa Telebista Txingudi Euskaltelen LTDaren (Lurreko
Telebista Digitala) bidez ikusi ahal dira, sinatutako
akordio bati esker.
Orain arte GTB eta GTB Txingudi Euskaltelen oinarrizko eskaintza analogikoaren bidez ikus zitezkeen. Hortaz, ez zen beharrezkoa bestelako tresnarik, zuntz
koneksioaz gain. Hemendik aitzina, Euskaltelen deskodetzailea erosten duten bezeroei LTDko paketearen
barruan tokiko telebistak eskaintzen zaizkie doan eta
kalitatea hobeaz. Deskodetzaile honen erosketak (50
euro inguru) ez dakar kontratuaren zabaltzea, baina
payperview programak erosterik izango da.

Deskodetzailearen kanalak.
GIPUZKOA TB Gipuzkoan: Dialaren 996an
Txingudin izan ezik).
Txingudin, Araban eta Bizkaian: 936

GTBko eta GTB Txingudiko kudeatzaile Eneko Oliveri, eta Aitor
Markaida, Euskalteleko marketing zuzendaria.

GIPUZKOA TB TXINGUDI: Txingudin: 997.
Euskadiko gainontzeko herrietan: 927

GIPUZKOA TELEBISTAk

KOMERTZIALAK
BEHAR DITU.
Interesdunek CV-a honako
helbidera bidali behar dute:
produccion@gipuzkoatb.com
Eskaintzen dena:
Kontratua + Gizarte Segurantza + aldakorra
Komertzialen taldearen sorreran parte hartzea
Hazkunde aukera handiak
Eskatzen dena:
Presentzia ona
Bezero-zorro bat sortzeko eta kudeatzeko
gaitasuna
Inguruaren ezagutza
Lan komertzialetan esperientzia
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hitzetan

Irungo aterpetxean 3.000 erromesek
ostatu hartu dute apiriletik irailera
Erromesen Irungo aterpetxeak joan
den apirilean ateak ireki zituen beharrezko egokitzapen lanak burutu
ondoren. Ordutik eta iraila amaitu
bitarte, 3.000 erromesek ostatu hartu
hartu dute 32 lagunentzako tokia duen
etxe honetan, Txingudiko SantiagoBide Lagunek kudeatuta. Aurten zerbitzu hau erabili dutenen kopuruak
gora egin du, iaz guztira 2.680 izan
baitziren. Santiagora doan Iparreko
Bidea Irundik abiatzen da, eta guretik
igarotzen den hau da, erromes kopurutan, bigarrena, Frantziar Bidea nagusia izaki. “Gero eta jende gehiagok
erabakitzen du Iparreko Bidea egitea,
tartean zenbait arrazoi daudela:
Frantziarra erromesez mukuru dagoelako, udan bero handia pasatzen delako eta, jakina, Iparreko Bideari ematen zaion zabalkundea areagotu delako, bai giden bitartez bai interneten
bidez, edota ahoz aho transmititutako
esperientziak medio”, azaldu digu
Santiago-Bide Lagunen Txingudiko
Ordezkaria den Demetrio Grijalbak.
“2.000. urtean ekin genion Irunen
Bidea suspertzeari eta dagoneko erromesaldien munduan erreferente bilakatu da”.
Hainbat tokitako erromesak
Lucas de Berroa kalean dagoen aterpetxean 39 herrialdetako erromesek

ostatu hartu dute 2009an zehar.
Gehienak espainiarrak dira (47 probintziatakoak), ondoren frantziarrak
dira ugarienak eta, hirugarrenik, alemaniarrak. Urrutiko herrialdeetatik
etorritakoak ere badira, besteak beste,
Ukraina, Errumania, Zeelanda Berria,
Korea eta Esloveniatik.
Aterpean erabiltzaileentzako sukaldea
eta komunak badaude, eta egongela
eta txirrindak uzteko garajea, non txakurrek ere lo egin dezaketen. Zerbitzu
honetaz arduratzen direnak boluntarioak dira eta 10 eguneko txandak egiten dituzte. Txingudiko Ordezkariaren
esanetan “erromesen asebetetzea oso

handia da; bai aterpeari dagokionez
bai inguruan dauden zerbitzuei dagokienez. Gainera, egunero Pasiotarren
elizan erromesentzat meza eta bedeinkapena ematen da”. Aterpean, gurean
igarotzen dituzten ordu libreetarako
ibilbide turiskikoak gomendatzen dizkiete.
Irungo Santiago-Bide lagunak kezkaturik dabiltza, 2010a Konpostelako
Urte Santua denez, erromesaldien
gorakada handia espero baitute.
“Kopurua bikoizten bada ez dugu toki
aski izango aterpean”, dio ordezkariak.

XSONORIZAZIOA

Gabiria kalea, 15 - 179 Katea auzoa - IRUN
Tel 943 63 16 32 Faxa 943 63 16 02
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XARGIZTAPENA
XGRABAZIO-ESTUDIOAK
XERREALIZAZIORAKO
PLATOAK
XBIDEO-ZINEMAPUBLIZITATEA
XBIDEO-PROIEKTAGAILUA
X PANTAILAK

bi

Mugaz Gaindiko Kirol
Topaketak antolatuko ditu
Bidasoaldeak
Bidasoa-Txingudi Mugaz gaindiko Partzuergoak, Kirolaren
Eurosarearen laguntzaz, Mugaz
gaindiko VIII. Kirol Topaketak
antolatuko ditu. 14 eta 16 urte
bitarteko gazteentzat izango
dira, eta urriaren 9tik 12ra egingo dira gurean. Topaketa horietan Bidasoako mugaz gaindiko

lau esparruetako eta Alt
Empordà,
Andaluzia
eta
Galiziako gazteek hartuko dute
parte. Gazteek Hondarribiko
aterpean ostatu hartuko dute eta
hainbat kirol egiteko aukera
izango dute, hala nola surfa,
mendi-jarduera biziak eta ludikoak.

Bertso jaialdia,
Ficoban
Datorren urriaren 30ean, 22:00etatik
aurrera, Ficobako auditoriumean
Irungo Bertso Jaialdia egingo da,
Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko
Partzuergoak antolatuta. Parte hartzaileak: Andoni Egaña, Xebastian
Lizaso, Maialen Lujanbio eta Uxue
Alberdi.

Zorionak, Markel
zure 3. urtemugan
guraso eta familia
guztiaren partetik.

hitzetan

Partzuergoak
berriro ere
argitaratu du
Mugaz gaindiko
zerga gida”
Bidasoa
Txingudi
Mugaz
gaindiko
Partzuergoak “Mugaz gaindiko zerga gidaren” hirugarren bertsioa argitaratu berri du
Bidasoa Bizirikek koordinatutako eguneratze
lanen ostean.
Eskualdeko sistema juridiko bien mendean
bizi diren eta eguneroko bizitza normala egiteko informazioa behar duten Bidasoa
Txingudiko biztanleen eskuragarri ipinitako
tresna lagungarria da gida hau.
Lan, zerga, merkataritza, osasun eta hezkuntza arloko informazioa eskaintzen du gida
honek; azkeneko biak dira hirugarren edizio
honetako berrikuntza, eta jurisdikzio bietan
halako segurtasun juridikoa eskainiko duen
euskarri sendoa edukitzea bilatzen du.
Azalpenak erraz ulertzeko moduan eskaintzen
dira, kontsulta erabilgarria eta atsegina gerta
dakien interesa duten profesional enpresei
nahiz hiritar orori.
Gida honen 1000 ale kaleratu dira, Hendaiako
Herriko Etxeko harrera-gelan eta BidasoaTxingudi Mugaz gaindiko Partzuergoaren
egoitzan, Irungo Kostorbe etxean, eskura daudenak.
Era
berean,
datu
guztiak
Partzuergoaren web atariko “Mugaz gaindiko
gida” atalera irauli eta gero, on line ere irakurri daiteke (www.bidasoa-txingudi.com).
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Enpatia, harremantzeko
lagunik onena
Enpatia hitza gero
eta jende gehiagoren
ahotan dago, eta ziur
aski hala da enpatiak
gure harremanetan
duen garrantzia gero
eta agerikoagoa
delako.

Hona hemen enpatia zer den eta zergatik den
garrantzitsu adierazten duten zenbait ezaugarri:
Lehenik eta behin, enpatia zer den adieraziko
dugu. Enpatia besteen emozioak sentitzeko eta beste
pertsonen lekuan jartzeko ahalmena da.
Gogora ekarri nahi dugu duela gutxi eman
dugun formakuntza ikastaro batean gertatutakoa:
Ikastaroko hirugarren saioa hastear zela, ohi
bezala, zer moduz zeuden galdetu nuen, niretzat garrantzitsua baita nork bere emozioen kontzientzia
hartzea lanean hasi aurretik. Egun hartan, nola zeuden
galdetzean, partaide batek bere haserrea adierazi
zigun:
Partaidea: Ni gaizki nago... hobe esanda,
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HASERRE. Atzo ikastaroa amaitu eta isun bat ipini zidaten OTAKo txartela aldatu ez nuelako. Gaur lehenago
etorri naiz isuna pagatzeko eta kutxa guztiak itxiak zeuden eta nire txartelek ez dute balio lekeitiarra naizelako.
JOPE! Ez dakit zer egin!

Han geunden guztiak isilik geratu ginen, zer
esan jakin gabe; baina ikastaroko beste partaide
batek, Maitane izenekoak, isiltasuna apurtu zuen:
Maitane: Lasai, begira: ni donostiarra naiz eta
orain bajan nago haurdun nagoelako; beraz, eman dirua
eta nik bihar goizean pagatuko dut.
Maitanek lekeitiarrarekin enpatizatu zuen,
bestearen emozioen kontzientzia hartu, bere
ongiezarekin bat egin eta laguntzeko gogoa piztu
zitzaion.

Adibide honekin esan nahi duguna da enpatia
laguntzaren sustatzailea dela eta, horrela, pertsonen arteko harremanak sustatzen dituela.
Era berean, enpatiak pertsonen
arteko erasoak saihesten ditu. Enpatia garatzen
duenari laguntzeko gogoa sortzen zaiolako. Enpatia
sentitzen dugunok erosoen bidezko harremanak
baztertzen ditugu, hain zuzen bestearen lekuan
ipintzeko gai garelako. Beste aldetik, ahalmen hau sentitzeko gaitasunik ez duenak, berriz, erasotzeko joera
izango du. Erasotzaileen ezaugarrietako bat da
bestearen sufrimendua sentitzeko gaitasun falta. Ipin
dezagun beste adibidea:
Duela gutxi, ikastetxe batean zenbait gaztek
beste kide ahulago bat zakarrontzi handi batera
botatzen zutela kontatu zidaten. Non geratzen da,
adibide horretan, enpatia sentitzeko gaitasuna? Beren
kide bat zakarrontzian sartu eta barre egiten dutenean,
gazte horiek ez dira bestearen lekuan ipintzeko gai, ez
dira ohartzen gaztea benetan zein gaizki sentituko den,
ez dute bere sufrimendua sentitzeko ahalmenik.
Adibide ezberdinak aise aurkituko dituzue,
zein garrantzitsua den enpatia ohartu ahal izateko.
Hezitzaileok (guraso, irakasle, bizilagunok...) erronka
polita dugu maiz ageriko curriculumetatik at geratzen
den arlo hau garatzen hasteko; hots, tamalez, maiz
gure etxeko zein eskolako zereginetatik kanpo geratzen da enpatiaren ikaskuntza. Hortaz, hona hemen
zenbait proposamen:

NOLA LANDU ENPATIA HAUR ETA
GATEEKIN?
- Gatazkak erabili enpatia lantzeko: gatazka
egunerokotasunaren ezaugarriak dira. Askotan ezin
ditugu ekidin eta ondorioz gatazkei aurrre egiten ikasi
behar dugu. Gatazkak konpontzen jakiteko enpatia
guztiz garrantzitsua da. Gaizki egiten dugunean edo
gurekin gaizki jokatu dutenean bestearen lekuan
ipintzea oso garrantzitsua da. Helduok enpatizatze hori
bideratu behar dugu: zer sentitu du besteak? Gustatuko litzaizuke zuk egin duzun bera zuri egitea?
- Bestearen lekuan ipintzen den pertsona...
ongi baloratu:

Zenbait forma zaintzeak lagunduko du:

"

eskerrak ematen jakitea

"

barkamenak eskatzearen onuragarritasuna zaintzea

"

beste norbait pozik egoteak pozten
gaitu eta.

- Egunero egiten ditugun aktibitateetan zehar
enpatia landu, harremanetan, ipuinen kontakizunetan
edo telebistako filmetan...
- Familia giroan arau koherenteak eta muga
argiak ezartzea garrantzitsua da. Bere adinarekiko eramangarriak diren ardurak hartzen joatea funtsezkoa
da, eta ez sari truke laguntzea.
Enpatia garatzen duen haur edo heldua onartuagoa eta maitatuagoa da. Enpatiak ontasuna eta
maitasuna bultzatzen ditu eta behar-beharrezkoak dira
balio hauek zoriontsu bizitzeko.
Besterik gabe, laster arte eta nahi dituzuen
galderak egin helbide honetan: kuttun@kuttun.net. Bien
bitartean, enpatia garatzen saiatu, adibidez, nire
lekuan ipiniz... Izugarri pozik egongo bainaiz galderak
egiten badizkiguzue.
Zoriontsu izan! MAPI URRESTI ORTIZ
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Txingudi badiaren ingurura jalgi naiz udazken heldu berrian. Udagoien goxoa eta
desiratua heldu da, itsas zangarraren magalean paseatzeko. Promenadan noa, eta
Hondarribia-Irun-Pausu-Hendaia inguratzen duen ibilbideko tokiko pano
–argibide-taula– batzuk irakurri ditut aldian-aldian.

Txingudin aireportu luzeagoa nahi,
Aeropuerto de San Sebastianen izenean
Zokoburun “iraganeko
arrainontziak aisialdiko
batelek ordezkatuak
izan
direla”
dio
panoetako
batek.
Beltzenia
aldean,
berriz, bertan zegoen
Hendaiako itsasportu
zaharra seinalatzen du
beste pano batek.
Zokoburun nagoela,
laket portua inguratzen
duen baranda dizdizari
berriak bereganatu du
ene arreta. Hamar bat
urte
behar
izan
dira/dute
baranda
ezartzeko. Zenbat itsas herrietako portuetan kaira eroritako
autoak gogoratu dudan, baita hainbat herritar hil izan direla
ere.
Hara, ez da sekula berant! Segurtasun –hiri postmodernoetako hitz goretsia– hesia instalatu dute gurean ere,
pentsatu dut.
Beltzenia aldean nagoela hegazkin batek durduzatu nau,
Hondarribiko aireportutik aireratu da. Urrun dago halere.
Hondarraitz aldean –Hendaiako hondartza– egonez gero,
hurbiletik ikusten duzu, baita ia-ia hegazkinaren pilotuak
antzeman ere.
Espainiako eta Frantziako estatuko agintariek aireportua
luzatu nahi dute. Hendaiako eta Hondarribiko udalerriak
aurka daude. Irungoa ere aurka zegoen (PP Espainiako
Gobernuan zegoen garaia zen, noski), baina iritziz aldatu da.
Bistan da, demokraziaren zentzua eta balioa goi-gobernuan
agintzen duenaren arabera aldatzen dira.
Estatuek ez bide dute lantegi samurra Eurohiria delakoa
eraikitzen: Hondarribiko eta Miarritzeko aireportuak direla...
AHT dela... –Iparraldean TGVrako bide berria–, A-8 eta A64 direla... Baina moldatuko dira, ezinbestean moldatu ere.
Goi-mailako erakundeen moldatze ezinak “demokraziaren”
baliagarritasuna kolokan ezarriko luke-eta.
Tokiko herri mugimendua –gehien ukituak eta hunkituak
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dauden
herritarrek
bultzatua, bistan da hau
ere–
aireportua
luzatzearen aurka dago,
eta zentzu horretan egin
du borroka. Mendeluko
auzokide kaltetuak nahiz
arriskua hurbilagotik sentitzen duten hendaiarrak
dira gehien asaldu eta
protestatu dutenak. Begibistan dago: hiriak eraikitzerakoan, hiritarren
segurtasun mailek eta
arriskuekiko distantziek
ederki islatzen dituzte
demokraziaren balioa eta
garrantzia.
Iazko abuztuan, Madrilgo Barajas aireportuan izan zen
“azken” istripua heldu zait gogora. Ehunka bidaiari hilik izan
zen. Txosten teknikoak dioen arabera “Hegazkin hark ez
zuen aireratu behar”.
Imajinatzen duzue, hemendik hamar urtera prentsako titular hau?: “Hondarribiko aireportua ez zen luzatu behar”
zioen txosten teknikoak. Urte bat lehenago prentsako beste
titular batek honela zekarren idatzia: “Hegazkina Hendaiako
hondartzan abaildu zen” (Barkatu nire imajinazio makabroa).
Hara paradoxa: Txingudi badiaren eremu babestuaren
ondo-ondoan eta bere gainean aireportu bat! Eta berau bere
horretan nahikoa ez, eta handitu “behar” dute/dugu!
Azkenik, pentsu dut, zer dela Areopuerto de San Sebastian
izena? Ez al dago bada, Hondarribian? Ez al dute egunero
Hondarribia, Irun eta Hendaiako bizilagunek –eta hegaztiek–
hegazkinen zarata eta hotsak pairatzen? Edo honezkero
donostiarrek nozitzen al dituzten hauen burrunbak?
Horra polis zaharraren eta berriaren marka. Horra,
Eurohiria delakoaren agerbidea. Non eta –diotenez– etorkizuneko hiriaren epizentroan. Horra Txingudi Hiri birtualaren lehen zantzuetako bat.
MIKEL ASURMENDI

lerroz

lerro

Off-On izena du Yolanda Arrieta idazlearen nobela honek. Lea-Artibaiko Etxabarrin
(Bizkaia) jaioa da. Usurbilen bizi da egun. Izenburua nolakoa halakoxea ere
nobela: bitxia. Bitxia, bi adieretan. Haur eta gazteen munduan buru-belarri dabilen
idazle honek helduen mundura begira paratu du bere burua oraingoan.

Irakurlea nolakoa zaren,
horrelako nobela duzu ediren
Zaila da ideia berriak hausnartzea. Zaila
eguzki-plaka berriak. Iragana eta
da ezer berririk sortzea eta plazaratzea.
geroa. Tradizioa eta berrikuntza.
Pentsamendua antzutu samar ei dago.
Munduaren bilakabidea, gizakion biLiteraturarenean ez da aise ere hitz eta
zitza existentzia eta erresistentzia
irudien lanketa berririk topatzen. Hitza
legez.
biziki maiseatuta dago. Hitz xahutuak
Tradiziotik edan ohi duen idazle hau
darabiltzate/gu
hitzak
lantzen
etorkizunari begira paratu da.
dituztenek/ditugunok.
Tradizioari bizkarra eman gabe, begiraYolanda Arrieta idazleak ez du etsi,
da pausatua –haur eta gazteekiko begiordea. Haur eta gazteen munduan
rada pausatua atxikiz betiere– eta abuaritzeak imajinazioa zorrozten dio,
ruak gogoan tinko eramanez, etxeantza. Hitza, irudia eta musika gertunobela eraikiz joan da. Hamaika pergertuko lanabesak ditu, eta beraiek,
tsonaia asmatu ditu. Alabaina, bera ere
ageri denez, adimena zoli atxikitzen
etxean barrena menturatu da.
laguntzen diote. Helduentzako idatziMenturatu eta bertan bizitzen jarri ere.
tako Off-On nobela dugu berba sorta
Begiak zoli eta gogoa erne.
honen adibide eta froga.
Garajetik hasi da. Etxabean dautzan
Literaturarenean ez dela aise ideia
mamutxak aintzat hartu ditu hasteko.
berrien lanketa erran dut. Ideien xerka
Izaki eta izakariek leku hartu dute
tinko aritzeak hitzen sortzea dakar,
eraikuntzan. Izenak duena izatea dauka
ordea. Hitzen bilatze saiatuak eta landuidazle honen langintzan. Behetik
ak ideien forma berrien antolaketa Liburua: Off- On
hasita, solairuz solairu, etxe bat ez ezik
dakarte. Ideia eta forma berrien Egilea: Yolanda Arrieta
mundu bat eraiki du. Etxean mundua
peskizan, aurrerabide ona da laburrean Argitaletxea: Erein
baitago. Pizten eta itzaltzen den munaritzea. Yolanda Arrietak horrela jokatu
dua. Batzuetan txuri eta bestetan beltz
du, laburrean.
ageri den mundua. Pertsonak ez garela onak ez txarrak adieBere pentsamendutik jalgiriko ideiak laburrean taxutu ditu raziz. Ez guztiz txar ez guztiz on, bederen.
hitzegile honek, baita motzean forma eman ere. Izenburu
Pertsonok ez gara soilik haragia eta pentsamendua.
beretik, hitzen higaduran erreparatuz, hitzekin jostetan hasi Pertsonok espirituak ere osatuak gara. Horregatik, idazleak
da idazlea. Off-On, piztu eta itzali, abiatu da jokoaren has- iraganeko pertsonak irudikatu ditu etxean, bere munduan, eta
mentan. Ez du aldez aurretik jokoa mugatu, ordea, alegia, ez haiekin batera zerurantz egin du bide. Bide irekia. Ez etxea ez
ditu ideiak marko edo genero jakin baten barruan sartu eta nobela, ez baitaude bukatuta. Gure existentzian hasiera eta
mugatu.
amaiera guztizkorik ez dagoela adierazi digu idazleak.
Ideiak testu hiper-laburrean errenditu ditu batzuetan.
Nolanahi den ere, idazleak ez du dena esaten, zuk, irakurle,
Bestetan, hitzak ipuin labur modukoak bihurtu ditu. aurkitu behar duzu. Egungo errealitatearen hamaikatxo pieza
Elkarrizketa txikiak ondu ditu halaber, aforismoak eta epi- eta mosaiko aurkituko dituzu. Ez zaude liburuaren antografeak ere ekarri ditu. Zuzen jardun nahi izan du. Nahiz eta laketaren bide bakarra –ezta bide zuzena ere– segitzera beharbatzuetan, bistan da, zuzen jokatzeko itzuli-mitzulian ibiltzea tuta. Liburuko txatalak hartu behar dituzu, zuk zeuk puzzle
saihestezin izan zaion.
gisara antolatu, eta zuretzako moduko eleberri-etxea eraiki.
Literaturenean esatean, literaturaren etxean gaudela esan
Hona, azkenik, testu honen izenburua, lema gisa:
nahi dugu. Hartara, Yolanda Arrietak etxea eraiki du aipatu- “Irakurlea nolakoa zaren, horrelako nobela duzu ediren”.
tako txatal eta jokamoldearekin. Azalean berean erakutsi digu
MIKEL ASURMENDI
etxea. Etxeko teilatu zahar samarra, eta bertan ageri diren
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a g e n d a

k u l t u r
Urriak 3 - Azaroak 1

a g e n d a

Urriak 24-25
- Ficoban, IV. Nazioarteko Katu
Erakusketa. Antolatzailea: AMOBS
STAR (Frantzia).

- Amaia KZn, Adour-Bidasoa Margo
Lehiaketara aurkeztu diren obra hautatuen erakusketa.

Urriaren 31ra arte
- Oiasso Museoan “Balbulatik ponpara. Ura Ateratzeko Metodoak
Antzinaroan” izenburuko erakusketa.
Oiassoko erromatar portuan aurkitu

Ikust- Alaia
liburutegiko ekintzak
- Urriaren 16an, 19:00etan,
LIBROFORUM tailerra. Gaia:
Dolores Salisen Exilios.
- Urriaren 22an, 17:00etan,
LITERATUR MINTEGIA, Carlos
de Agustinen eskutik. Gaia:
Ignacio Ellacuria: Realidad
Histórica y Fe.
- Urriaren 26an, 17:30ean,
POESIA TALDEA. Gaia: P.
Gimferrer.
- Urriaren 14an, 21ean eta
28a n, 17:30ean, HAURRENTZAKO IPUIN KONTALARIAK.

Urriaren 18ra arte
- “San Migel: Oroitzapenez betetako
trena” argazki erakusketa Geltoki kaleko 5-7an (Foru Ogasunaren lehengo
bulegoan). Erakusketan Pinudi eta San
Migel auzoetako hainbat garaietako
argazkiak ikus daitezke. Ordutegia:
Astelehenetik ostiralera, 18:00etatik
20:30era. Larunbat, igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:30era.

kusketa, Alardearen Batzordeak antolatuta.

Azaroaren 6tik
abenduaren 13ra

zen balbula batetik abiatuta, pieza
hura zeukan makina, Ctesibio ponpa
hidraulikoa, berregin dute. Azalpenpanelen bidez aipatu ikertze-prozesua
jasotzen da, eta Europan halako ponpen beste adibide batzuk, Antzinaroan
ura ateratzeko beste sistema batzuk,
eta haien asmatzaileak, alegia,
Arkimedes eta Ctesibio. Modulu multimedia baten bidez ere garatzen dira
edukiak.
Jatorrizko pieza erakusgai da eta, erakusketa osatzeko, ponpak nola funtzionatzen duen agertzeko maketa bat.
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- Euskadiko Kutxan BEHAR BIDASOA
GKEren erakusketa.

Urriak 18
Urriaren 13tik 25era

- Amaia KZn, Irun Hiria Argazki
Lehiaketaren erakusketa.

- Euskadiko Kutxako aretoan, Quique
Escalanteren oroimenezko argazki era-

Urriak 21

Urriaren 27tik
azaroaren 8ra

- Argoiak Elkarteak antolatuta, goizeko
10:00etan, mendi ibilaldia.
- Argoiak Elkartean, 17:00etan,
“Bularreko minbiziaren detekzio goiztiarra
osasunerako heziketaren ikuspuntutik”.

a g e n d a

MENDIEXPO. Urriak 31- Azaroak 1
Datozen urriaren
31n eta azaroren
1ean, Mendiaren,
Eskiaren,
Abenturaren,
Bidaien eta
Nautikaren azokaren 6. edizioa izango da Ficoban.
MENDIEXPOren
espazio osagarria
den UREXPOn izandako bisitarien eta parte-hartzaileen kopuruak espazio
hori sortzean bete-betean asmatu egin dela adierazten
du. Espazio horrekin, urarekin lotuta dauden jarduera
guztietara (urpekaritza, piraguismoa, bela, nautika...)
zabaltzen da azoka.

Opera zinean
- Urriaren 27an, Amaia KZko
hitzaldi aretoan, 19:00etan,
Mozart-en, “El rapto del
Serrallo” opera proiektatuko
da. Antolatzailea: Luis
Mariano Lirika Elkartea.

Santiago-Bide Lagunen txangoak
Santiago-Bide Lagunen
Irungo Ordezkaritzak
honako txangoak antolatu ditu datozen asteetarako:
- Urriak 25, igandea,
MENDI TXANGOA:
EIBAR-ELGETA (18
km). Autobusa Irundik
irtengo da 6:30ean eta
Donostiara bitarteko
bidean jendea jasoko
du. Izena emateko:
943 624185. Epea
lau egun lehenago
itxiko da. Prezioa: 35
euro inguru.
- Azaroak 8, igandea,
OIARTZUNHERNANI etapa (14
km). Topalekua: Oiartzungo bidegorrian
9:00etan.

Santiago-bideko VII. Astea
Amaia KZn, 19:30ean, honako
ikus-entzunezkoak proiektatuko dira:
- Urriak 13. “Konpostelan, Santiagoren
Gorpuaren presentziaren inguruan”.
- Urriak 14. “Santiago bidea, Niloko barnebidea, eta beste Bide batzuekin dagoen elkarrekikotasuna”.

Oiasso Museoaren jarduerak

- Urriak 15. “Itsas erromesak”“
- Urriak 17. Amaian, 20:00etan, kontzertua,
Amanida Folk taldearen eskutik.
- Urriak 18. Paseo gidatua. Irteera 10:45ean
Santiagoko zubitik. Amaiera, Martindozenean
12:30ean. Gidaria: Aitor Puche.

Erlaitz Mendi Elkartearen txangoak
Urriak 15-19
Oiasso Museoak, Viajes Malayrekin batera,
bidaia bat antolatu du Valentzia, Alacant eta
Cartagena bisitatzeko, estatuko arkeologia-museo
berrienak ezagutzeko asmoz.
Informazio gehiago eta izena-emateko orria:
www.oiasso.com

- Urriak 18-19, Tozal del
Mallo (Ordesa-Pirinioak).
- Azaroak 7, Alaitzeko
mendilerroa.
- Azaroak 21, AnezkarLekunberrira zeharkaldia.
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ADI

!!!!!!
!!!
Orrialde hauetako informazio guztia zabalago, www.irun.org/igazte webgunean.

Lehiaketak

i

Azkoitiko eta Azpeitiko Udalek.
Gaia: Gure basoak. Epea: Urriak
24.
- CAMINOS DE HIERRO ARGAZKI LEHIAKETA.

- IRUNGO ARGAZKILARITZA ELKARTEAK

(IAE-A.F.I.) antolatu duen "Irun
Hiria" XX. Argazki Lehiaketan nahi
duten zaletu guztiek parte har
dezakete. Gaiak: Gai librea eta Irun
gaia. Baldintzak: Egile bakoitzak
gehienez 3 lan aurkez ditzake gai
bakoitzeko. Epea: Urriak 20. Lanak
nora bidali: IAE, 212 posta kutxa.
20300 IRUN. www.afi-iae.com

Deialdigilea: Espainiako Trenbideen Fundazioa. Baldintzak: Nahi
duen orok lanak aurkez ditzake.
Gaia: Trenbidearen mundua. Epea:
Azaroak 13.

BULEGOAREN NEGUKO
ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera:
11:00etatik 13:30era eta
astelehenetik ostegunera
17:00etatik 19:30era.

Ikastaroak

...eta Interneten, gure
ateak zabalik 24 orduz!
- ASTIALDIKO

ko
- AUTODEFENTSA

IKASTAROA

ARTALEKU

kiroldegian, urriaren 24an. Izena
emateko epea: urriaren 5etik 20ra.
HAINBAT
IKASTAROREN
BERRI
www.irun.org/igazte webgunean. Lan-

- GURE

INGURUARI BEGIRADA BAT Izene-

ko argazki lehiaketa antolatu dute

gileak eta langabetuak, informatika,
argazkilaritza, diseinu grafikoa,
ikasleak, aisialdia, kirolak, prestakuntza arautua...

lortzeofizialak.

HEZITZAILE TITULUA

eskola

www.irun.org/igazte
- BIDASOA BIZIRIKEN EL ESPAZIOK anto-

latutako tailerrak irailetik abendura.
hEnplegua bilatzen ari zara eta ez

dakizu nondik hasi?
hBilatu prestakuntza bat
hAurkitu zure lana
hBideratu zure etorkizuna
hSortu zure lana

Bekak/Laguntzak

Interneten barrena

Zure Txokoa

5
ENPLEGUA
ERREGULATZEKO
ESPEDIENTEREN baten barruan dau-

FISIKAKO eta kimikako eskolak ematen ditut elebitan:
frantsesez eta gaztelaniaz. Ingeniari industriala naiz. Maila guztiak.
Tel: 606 915819.

- MATEMATIKAKO,

den langileek 200 euroko laguntza
jaso dezkete prestakuntza ikastaroetarako. Epea: Abenduak 30.

Txingudiko
Bertso-Eskola
2009-2010 ikasturtea
aaaaaa

- EUROPOCKET TV. GAZTEEK gazteentzako egindako telebista. Hizkuntza
aniztasuna bultzatzen du eta ingelesez, frantsesez eta espainieraz
ematen ditu edukiak.
KULTURA hedatzen laguntzeko interneteko gida. eke.org

- EUSKAL
TN (Toma nota) aldizkaria GI bulegoan
duzu.

Adin guztietako taldeak
Klaseak dohainik izango dira.
Non: Bidasoako EKTn
(Larretxipi kalea, 12-behe.
Irun).
Izena emateko eta informazio
gehiago:
irunabar@gmail.com edo 685 72
75 39 (Aitor).

Bidaiateka
AUZOLANDEGIAK ETA BIDAIA SOLIDARIOAK
URTE OSOAN ZEHAR
- HAURRALDE Elkartearen lankidetza proiektuak: Argentina, Peru,
Bolivia.
- REMPARTen auzolandegiak Frantziako hainbat herritan.
- SCI (Nazioarteko Zerbitzu Zibila) herrialde desberdinetan antolatutako auzolandegiak.
- GAIA Elkarteak antolatutako auzolandegiak. Elkarte honek ingurumenaren alde lan egiten du.
Informazioa: www.irun.org/igazte

