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Duela 10 urte Txorimaloek bertatik bertara

gozatu zuten Idahoko hiribiruan ospatzen den

jai handiaz. Han bizitakoa errepikatzeko itxa-

ropenez, bost urtean behin antolatzen den eki-

taldi honetan parte hartzeko eskaera egin zuten

eta... 2010ean joateko gonbidapena jaso zuten. 

“Sekulako ilusioz hartu genuen baiezkoa.

Bueltatzeko aukera, saria baino, ametsa izan

da”, azaldu digu antolaketa lanetan ari den tal-

dekide batek.

Txorimalo Soinu Taldeko 32 kide abiatuko dira

guztira, euskal folklorearen lagin txikia erakus-

tera. Agerraldi nagusia Morrison Center antzo-

kikoa izango da. “Emanaldi horretarako presta-

tu dugun ikuskizunak hiru atal ditu: trikia,

dantza eta, berrikuntza gisa, euskal abestiz

Txor ima loak  So inu  Ta ldea ,Txor ima loak  So inu  Ta ldea ,
Amer ike tan  enbaxadoreAmer ike tan  enbaxadore

Uztailaren 27an Irungo Txorimaloak Soinu Taldea Estatu

Batuetako EBetako Boise hirira abiatuko da, bertan ospatuko den

Euskal Jaian parte hartzera. Euskal kulturaren erakustaldi erral-

doia da, mundu zabaleko euskaldunen topaleku. Txorimaloak

izango ditugu gure hiriaren enbaxadore.

irunero 4
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Taldea Boiseko Euskal Etxeko atarian, 2.000. urtean.



lagundutako esku-jokoak”. Aurrekoan ez

bezala, oraingo honetan Txorimaloetako

haur eta gaztexoekin joango diren gura-

soek ere ikuskizunetan parte hartuko

dute.

Boisen, Txorimaloez gain, gure inguruko

beste partaide batzuk ere bertaratuko

dira: Hendaiako Mutxikoak, Mutrikuko

Euskal Kirolak eta bertsolariak. 

Euskal jatorriko jendez osatutako komu-

nitate handia eta sendoa dago Boisen,

asko eta asko garai batean Ameriketara

artzain joandakoen  ondorengoak dira

eta. Euskal Jaia bost eguneko festa erral-

doia da, non mundu zabaleko kultur tal-

deak eta denetariko euskaldunak biltzen

baitira. Aurkezpen ekitaldian eta emanal-

di nagusian talde guztiek parte hartzen

dute. Gainontzeko egunetan, jaiaren

kokalekua karpez hornitutako eremu

zabal bat da. “Aterpe hauetan ikuskizu-

nak antolatzen dira, jatekoak eta edateko-

ak ematen dituzte eta euskal kulturarekin

loturiko gaiak erakusten dira, esaterako,

antzinako artzainen bizimodua”, azaldu

digu 2000. urtean Euskal Jaira joandako

soinujole batek.

Urte guztian zehar euskal folkloreko

musika-tresnak jotzen ikasten diharduten

haur eta gaztetxoentzat, horrelako bidaia

eta ikasitakoa erakusteko aukera berebizi-

ko pizgarria da; baina ahalegin berezia

eskatzen du, bai ekonomikoa, bai presta-

keta lanen aldekoa. Kutxak, Irungo

Udalak eta Eusko Jaurlaritzak ekarpena

egin dute. “Bidaia guk ordaindu behar

dugunez, emanaldien truke jasotakoa

baliatzeaz gain, ETBko programetan

ikusle izateagatik eskuratutakoa ere pol-

tsan sartuko dugu”. Halere, nork bere

patrikatik dirua jarri beharko du. Boisen,

taldeak antolatzaileen kontura ostatu har-

tuko du. “Bai, han mimatu eta guzti egiten

gaituzte!”.
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Harremanak

Boisen duela 10 urte ez zegoen tikitrilari tal-

derik. Gaur egun, ordea, bai. Sorreran

Irungo Txorimaloek zerikusi handia izan

dute; izan ere, 2000. urteko emanaldia ikusi

ondoren talde bat eratzeko erabakia hartu

zuten. Hartara, irundarrengana laguntza bila

jo zuten, eta harrezkero harremana manten-

tzen dute. 

Sanmartzialak 2008.

Esku-jokoak. Amaia KZ 2010

Amaia KZ 2010



Irungo Udalak Ipso Facto

Antzerki Pobrearen

Elkartearekin batera prestatu

duen jaialdi hau udako kultur

ekitaldirik nagusietako bat

izango da. Programa gazteen-

tzako kulturaren eskaintzan

erreferentzia izateko kokale-

kura berbideratzea da antola-

tzaileen helburua. Elementu

berritzaileen bilaketaren

ondorioz, daten aldaketaz

gain, Bakarrizketa Lehiaketa

abian jarri da, aurrerantzean

Gazte Antzerkiaren

Jaialdiaren atal berri bat izan-

go dena.

9 ikuskizun
Guztira hainbat antzerki

motatako 9 ikuskizun eskaini-

ko dira, eta antzezteko gune

nagusia Zabaltza plazako

karpa izango da. Aurrekoetan

ez bezala, Amaia KZn ema-

naldi bakarra dakar egita-

rauak. Bestalde, Sergio

Nguema koreografo donostiar

ezagunak “Master Class” bat

emango du. 

Azkenik, haurrentzako taile-

rrek Jaialdiaren egitaraua

borobilduko dute. 

l a p i k o a n

i runero 6

Gazte  An tze rk ia ,  udanGaz te  An tze rk ia ,  udan

Irungo Gazte

Antzerkiaren

Jaialdiaren XXVI.

edizioaren berri-

kuntzen artean,

hona nagusietakoa:

azken urteotan

urrian antolatu izan

den arren, 2010ean

uda betean ospatu-

ko da, uztailaren

12tik 18ra, hain

zuzen.
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Astelehena 12

Asteartea 13

Asteazkena 14

Osteguna 15 Ostirala 16 Larunbata 17 Igandea 18

Egitaraua

24:00

KARPA

ANTZERKIA

Taldea: Annica

Re

24:00

KARPA

ANTZERKIA

Taldea: Juan y

Pinchamé

23:00

Bakarrizketa

lehiaketaren

finala

20:00

AUZOZ AUZO

KALE ANTZERKIA

10:00

KARPAN

Master Class Sergio

Nguemarekin

“El Hip Hop, Street Dance y

Funky en los escenarios”

11:00

KARPAN

Haur tailerrak 

“Magia 

tailerra”

11:00

KARPA

Haur tailerrak 

“Globoflexia

eta karetak”

20:00

KARPAN

KLOWN.

Taldea: May

Gorostiaga

Libertad

Clowndicional

20:00

HAUR 

ANTZERKIA

Taldea: Patata

Tropikala.

Mendiko 

altxorra

13:00

KALE 

ANTZERKIA

Taldea: Artea

L’ exporateur

22:00

STREET END

Bakarrizketa

Lehiaketaren

finalerdia

22:00

STREET END

Bakarrizketa

Lehiaketaren

finalerdia

20:00 

KALE 

ANTZERKIA

Taldea: Tres 

puntos y aparte

Un poco de todo

y algo de

20:00 

Amaia KZ

Vaivén Taldea

El club de las

mujeres 

invisibles

TALDEA: Xabi Larrea

LANA: Filamento 

el farolero.

Uztailak 12: Katea

Uztailak 13: Behobia

Uztailak 14: Santiago

TALDEA: Ganso

LANA: Renato

Uztailak 12: Antzaran

Uztailak 13: Urdanibia

Uztailak 14: Lapitze

Oharra: 

Karpa Zabalta 

plazan jarriko

da.
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- Eusko Legebiltzarreko ikurra 

diseinatu zenuela 30 urte bete direlako 

erakunde hark omenaldia egin dizu.

Zer irudikatu nahi zenuen?
Eskulturak gertaera historiko garrantzitsu bate-

kin lotura izan behar zuela argi neukan.

Euskararen omenaldia da. Abiapuntuko ideia

antzina euskararen eremua askoz ere zabalagoa

zela izan zen. Nafarroan ama hizkuntzaren

indarra onartu zelako, indar hura irudikatzea

izan zen nire helburua. Enbor sendoa egin

nuen, eta handik zazpi adar irtetzen ziren, eus-

karak bizi izan zuen garai hura gogoratuz.

“Nire lanak haurrei zuzenduak dira,

gauza orori irekiak daudenez gero”

Nestor Basterretxea, artista

Bermeo jaioterritik erbesteratu zenetik alderrai ibili zen, harik eta

Bidasoan Oteizarekin batera ainguratu zen arte. Langile amorratua,

hainbat alorretako artista. Euskal kulturarekiko maitasuna dario.

Baionan Euskal Kosmogonia eskultura multzoa eta obra berria era-

kusten ari da. 86 urteko gizon puska agortezina.
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- Legebiltzar hitza txiki-

tatik entzun izan duzu,

aita politikan ibili zela-

ko.
Legebiltzar hitza 10 urte

inguru nituenean entzun

nuen lehenbizikoz. Aita

Madrilgo Gorteetan diputa-

tua zenez, bada, Bermeoko

etxera kideak etorri ohi

ziren, tartean, Jose Antonio

Agirre. Gogoan dut oihu egiten zutela eta ni

ikaratzen nintzela. Gerora jakin nuen zergatik:

Madrilen Euskadiko Estatutuari jartzen zizikio-

ten trabengatik. Aita erredaktore nagusietako

bat izan zen. 

Gasteizko Legebiltzarra gogoan dut gazte

garaian, institutu bat zenean, azterketak han

egiten nituelako.

- Gero Gerra Zibila hasi zen eta mar-

katu zintuen.
Hamabi urte nituenean Gerra Zibila hasi zen.

Hortaz, gaztetxoak munduari irekitzen zaizkio-

neko garaiaren atarian momentu dramatikoak

bizi izan nituen; horregatik, dramatismoak nire

errainetan bizirik dirau.

- Arkitekto izan nahi zenuen; pinturari

ekin zenion lehenengo... Nolatan iritsi

zinen eskulturara?
Arkitekto izan nahi nuen eta nahi dut oraindik

ere, baina ez didate uzten! Pinturatik eskultura-

ra pasa nintzen marra batek planoan egin deza-

keen lan optikoari erreparatu nionean: hiruga-

rren dimentsioa deskubritu nuen. Planoaren

haustura hartatik abiatuta eskulturan murgildu

nintzen.

- Jorge Oteizarekin harreman estua

izan zenuen. Zure maisua izan al zen?
Buenos Aireseko erbestean Jorge Oteiza ezagu-

tu nuen, maila intelektual handiko gizona.

Irunen bizilagunak izan ginenez eta lan-aretoa

partekatzen genuenez nola-

baiteko eragina izan zuen

nigan; ez zen, ordea, nire

maisua izan. Bere bidea bes-

telakoa zen, sakonagoa.

Agian zor diodana da pen-

tsatzen eta beste bide batzuk

baztertzen lagundu izana;

baina ez naiz eskultore

Oteizarengatik.

- Betidanik argi izan

duzu zure bidea?
Talentuak jartzen dizkigu mugak gizakioi. Nik

onartu behar dudana da lan asko egin dudala.

Aspaldi honetan utzi behar izan diot, lehenago

goizaldeko 5ak eta 6ak arte ere ez bainintzen

oheratzen. 

Hasiera batean etapa figuratibo batetik igaro

nintzen, Gutierrez Solana eta mexikar muralis-

ta Clemente Orozcoren eragina izan nuela.

Oteizarekin egon nintzenean, beste gauza ba-

tzuk egiteari ekin nion, baina ez hark eraginda.

Arkitekto bilakatu ezin izan nintzenez, nire alo-

rrean kulturgile izaten saiatu nintzen. Denetarik

landu dut: argazkilaritza, zinema, grabatua,

dekorazioa, antzerkia, diseinu industriala.

- Paisaian txertatzeko diren lanak gus-

tuko dituzu.
Espazio bakoitzak dimentsio eta izaera zehatz

batzuk markatzen dizkizu; alegia, eskultura

egokitu behar da ipiniko den lekuan. Kalean

jartzen diren obrak gustuko ditut, haurrak

eskultura abstraktuekin ohitzen hasten direlako

eta gauza naturala iruditzen zaielako. Nik esan

ohi dut seme-alabentzat lan egiten dudala,

gauza orori irekiak daudelako.

- Ba al duzu proiekturik?
Abuztura arte Baionako bi museotan nire obrak

ikusgai izango dira: Euskal Museoan Euskal

Kosmogonia eskultura multzoa eta Bonnat

Museoan obra berria. Bestalde, Bilbon ipiniko

den eskultura handia egiten ari naiz.



Arraun kontuetan eskarmentu

polita duen bikote hondarri-

biar batek dagoeneko kamera

aurreko lanari ekin dio, estro-

padei buruz jakin beharreko

guztiak helarazteko. Kalixa -

Juan Luis Silanes- arraunlari

ohiak eta Xabier Gezala kiro-

letako kazetari kolaboratzaile-

ak irailaren bukaera arte Olatu

gainean saioaren lema gober-

natuko dute. “Arraunari

buruzko programa Gipuzkoa

TB Txingudin 2001ean egiten

hasi ginen. Aurrerago,

Gipuzkoan zabaltzen hasi zen

eta, aurten, lehenbizikoz,

Euskadi guztian ikustea izango

da, Gipuzkoakoez gain tokiko

beste 2 katek ere emango bai-

tute: Canal Bizkaiak eta Canal

Gasteizek”. 

Uztailaren hasieratik irailaren

bukaera arte asteartero iluna-

barreko 9etan hedatuko den

saio honek “TKE San Miguel

Ligaren jarraipena du ardatz

nagusi, baina bestelako estro-

paden estaldura ere egingo

du”.

Olatu gainean saioak 4 atal

ditu: asteko berriak, tertulia

adituekin, erreportajea eta

hurrengo jardunaldiaren

aurreikuspena. Eduki hauetaz

gain traineruen inguruko erre-

portajeak ere lantzen dira.

“Arraun zaleek benetan goza-

tzea da saio monografiko berri

horren helburua”, diote aur-

kezleek. 

Teknologia, arraunaren

mesedetan
San Miguel Liga bizi-bizi

k i r o l a k
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Estropaden sasoia,

Gipuzkoa TB Txingudin
Olatu gainean tele-

bista saio berria da,

udako kirolen erre-

gea den arraunaren

inguruko berri guz-

tiak ematen dituena.

Gipuzkoa TB

Txingudiko bi kolabo-

ratzailek egiten dute

programa; aurten,

lehenbizikoz, Euskadi

osora hedatuko da.
Kalixa eta Xabier Gezala saioaren aurkezleak dira.



dago, eta horretan azken

urteotan Traineru Kluben

Elkarteak (TKE) egindako

lanak zerikusi handia du,

Kalixaren eta Xabier

Gezalaren aburuz. “Bai, adi-

bidez, hain garrantzitsuak

diren erretransmisioak bul-

tzatu egin ditu, beharrezko

teknologiak baliatuz. Pentsa,

esate baterako, GPSak seku-

lako iraultza ekarri duela,

datuak instantean eta zehatz-

zehatz jasotzea badugulako,

kazetarion lana aberastuz”.

Eta irudiari dagokionez, tek-

nologiak ahalbidetu du berta-

tik bertara ikusteko zaila den

kirol hau gaur egun hasiera-

tik bukaera arte jarraitu ahal

izatea. “Ondorioz, arraunak

jende gehiago erakartzen du

orain, eta zaleok gehiago

gozatzen dugu”, diote bi adi-

tuok. 

Aurtengo lehia
San Miguel Liga 12 traine-

ruk jokatuko dute, tartean bi

berri izaki: Astillero eta Pasai

Donibane. “Irabazteko auke-

ra handienak Kaikuk,

Castrok eta Urdaibaik dituz-

te, baina Orio eta

Hondarribia beti kontuan

hartzekoak dira. Tiran gali-

ziarra inkognita bat da”.

k i r o l a k
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SEAT Bandera - Bilbo Hiria Sari

Nagusia

Bilbo 2010-7-3

Movistar XII. Bandera Donostia 2010-7-4

Marina de Cudeyo VI. Bandera.

GP Dynasol 

Pedreña 2010-7-10

Ambilamp III. Bandera Portugalete 2010-7-11

XXVIII Bandeira Concello de

Moaña

Moaña 2010-7-17

Afamo Bandera Moaña 2010-7-18

Iberdrola Bandera Pasai Donibane 2010-7-24

Kofradiaren XVI. Ikurriña Pasai San Pedro 2010-7-25

Getxoko Estropaden XXXII.

Ikurriña

Getxo 2010-7-31

Zumaiako XXV. Ikurriña Zumaia 2010-8-1

Zarauzko XXXIII. Estropadak 1J Zarautz 2010-8-14

Zarauzko XXXIII. Estropadak 2J Zarautz 2010-8-15

XIII Bandera Real Astillero de

Guarnizo - HP Saria

El Astillero 2010-8-21

Hondarribiko XXIII. Ikurriña - GP

Mapfre

Hondarribia 2010-8-22

XIII. Inmb. Orio Ikurriña Orio 2010-8-28

XII Bandera Flaviobriga Castro Urdiales 2010-8-29

Play Off Igoera ACT 1J Bermeo 2010-9-18

Bermeo Hiriko XXVIII. Ikurriña Bermeo 2010-9-18

Play Off Igoera ACT 2J Portugalete 2010-9-19

El Corte Inglés XXXVI. Bandera Portugalete 2010-9-19

2010eko TKE San Miguel Ligaren egutegia

ORDUTEGIA

Asteartero, 21:00etan

Errepikapenak: Asteartea,

23:00. Asteazkena, 17:00.

Osteguna, 23:00. Ostirala,

19:00. Larunbata, 19:00.

Igandea, 21:30



Mitologiako gerlari indartsuaren izeneko taldeari ira-

bazita ere, irundarrek ez zuten 2. mailan jarraitzeko

aukerarik izan. Herculesek, heroiaren moduan, futbo-

laren Olinpoko ateak zabalduko zizkion lanak burutu

zituen, baita Galen azkena burutu ere. Tristeziaren eta

pozaren arteko amildegia.

Real Unioneko zaleen jokalariak aupatzeko oihuak

partidako azken unera arte entzun baziren ere,

jarraian isiltasuna nagusitu zen. Stadiumeko korrido-

re batean kazetariek Ricardo Garcia presidenteari

mikroak jarri zizkioten. Nola sentitzen zara? Triste,

oso triste. Handik aurrera esandakoak, ordea, bizita-

koaren alderdi baikorrak nabarmentzeko izan ziren.

“Jende guztiari emandako laguntza eskertu nahi diot,

baita, esan ere, duintasun osoz lehiatu dugula bigarren

mailan, nahiz eta gure baldintzak kaxkarragoak izan

hainbat alorretan. Azken egunera arte aukerak izan

ditugu”. Samina astindu eta aurrera begiratzeari ekin

zion presidenteak, denoi adorea eman nahian. “Ilusioa

berreskuratu behar dugu 2. Bko ekipo irabazle bat

osatzeko. Egoerari buelta ematen saiatuko gara, eta

datorren urterako 2. mailara itzultzeko proiektu on bat

lantzen”.

k i r o l a k

i runero 12

Bagoaz, baina itzuliko gara!

45 urte 2. B mailan jokatu ondoren,

txuri-beltzak zilarrezko kategoriara

igo ziren iaz. Ametsak, ordea, urte-

bete baizik ez du iraun. Real Union

badoa, baina... adiorik ez!

Real Union 2. B mailara bueltatu da urtebeteren osteanReal Union 2. B mailara bueltatu da urtebeteren ostean

“Taldea botak jantzita hil da”

Partida osteko prentsaurrekora,

Iñaki Alonso, dagoeneko entre-

natzaile ohia, begiak lauso ager-

tu zen. “Taldea botak jantzita

zituela hil da: bereak eta bi egin

ditu. Oso gogorra izan da; baina

gogorrena izan da zaleak ani-

matzen entzutea, eta gu, berriz,

2. mailan jarraitzea haiei eskaini

ezinik”.



k i r o l a k
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- Nola ikusten duzu zure burua

Tourrean parte hartzeko?
Nahiko ongi. Azken bi hilabeteotan aurreko

urteetan baino lasterketa gutxiagotan parte

hartu dut, baina gogor entrenatu dut.

Oraingoan gutxiago pisatzen dut, pisu idealean

jardun nahi nuelako.

- Nola prestatzen da Tour bat?
Taldeak urte guztian zehar prestatzen du, hel-

buru nagusia Tourra delako; izan ere, enpresa

babesleak lasterketa horretatik lortzen du ete-

kina. Ni ez noa Tourrera irabaztera; bai

Menchov bai Gesink edo Freire taldekideei

laguntzea dut nik lana. Nire espezialitatea iza-

nagatik, mendian ahalik eta egoera onenean

egoteko trebatzen naiz.

- Mentalki egoki prestatua egotea

garrantzizkoa da?
Prestatua egon behar da, batez ere Tourraren

presioari aurre egin ahal izateko. Giroan edo

Espainiako Vueltan ez dago Frantziako tentsio

mediatikoa. Nik, esperientzia dudanez, lasaia-

go joaten naiz.

- Nolako da aurtengo Tourraren ibilbi-

dea?
Pirinioetan dago lasterketaren mamia, eta

Tourmalet erabakigarria izango dela uste dut.

Bestalde, erlojuaren kontrako kilometro kopu-

rua murriztu dute. Iazko ibilbidearen aldean,

aurtengoa gogorragoa da.

- Aurten ere etaparen bat irabazteko

itxaropena duzu?
Bai, zergatik ez? Saiatuko naiz. Nire lana

laguntzea da, baina gauzak ongi ateratzen ez

bazaizkigu eta aukera badut, baliatuko dut.

“Tourraren presioari aurre egin ahal

izateko prestatua egon behar duzu”

Juanma Garate, Rabobank taldeko txirrindularia

Rabobank taldeko txirrindulari

irundarra munduko lasterketa

handienean parte hartzeko

sasoian dago. Iaz Mont-Ventoux-

en ametsa bete bazen, aurten

zergatik ez?
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Gabiria kalea, 15 - 179

Katea auzoa - IRUN

Tel 943 63 16 32 Faxa

943 63 16 02

- SONORIZAZIOA

- ARGIZTAPENA

- GRABAZIO-ESTUDIOAK

- ERREALIZAZIORAKO

PLATOAK

- BIDEO-ZINEMA-

PUBLIZITATEA

- BIDEO-PROIEKTAGAILUA

- PANTAILAK

Ander Elosegik

Slalom Mundu

Kopan brontzea

lortu du

Stanislav Jezek eta Ander Elosegi, podiumean.

Santiagotarrak-ORSA taldeko Ander Elosegi

piraguazaleak brontzezko domina eskuratu

zuen ekainaren 25etik 27ra jokatutako Slalom

Mundu Koparen 2. proban. Seu d’Urgellen

guztira 39 naziotako 267 kirolari lehiatu ziren,

Ander Elosegi Santiagotarretako kide bakarra

izaki. 

Elosegik aisa gainditu zuen sailkapen proba,

bigarren eginez. Finalerdietan ere, bigarren

postua lortu zuen, Estatuko slalom taldekide

duen Jordi Domenjoren atzetik. Finalean,

berriz, Elosegi nagusitu zitzaion, eta brontzez-

ko domina eskuratu zuen. Urrezkoa Tony

Stanislav Jezek txekiarrak eskuratu zuen, eta

zilarrezkoa, Tony Estanguet frantziarrak. 

Bestalde, Club Athletico San Sebastian-eko

Maialen Chourraut lasartearrak urrea berega-

natu zuen Seu D’Urgellen.
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Alarde tradizionala 2010

1.- Hatxeroen kaboa, Arrankada ondoren, San Martzial

kaletik gora. 2.- Behobiko kantinera, Iraia Larrauri, San

Juan plazara sartzen. 3.- Satur Ibargoyen jenerala, San

Juan plazan tropa ikuskatzen.
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1.- Anakako konpainiako

kide batzuk, Ane Miren

Garcia Elizalde kantine-

rarekin.

2.- Jendea, alarde tradi-

zionala ikusten. 

3.- Bandako kantinera,

Josune Navarro

Larruquert, Junkal pla-

zatxora sartzen.

4.- Udal agintariak, alar-

dea ikusten Udaletxeko

balkoitik.   

Guztira 8.120 soldaduk

parte hartu dute 2010eko

alarde tradizionalean. 

1

2

34
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1.- Kantinerak, jenera-

la, komandantea,

Irungo banderaren

eramalea eta

Behobiko banderatxo-

aren eramalea.

2.- Kantineren lore-

eskaintza. 

3.- Erromerian San Martzial mendian. 

4.- Buenos Amigos konpainiako Javier

Vergara eta haren semea, Mateo. 

5.- Artilleriako kantinera, Nahikari Soler. 

1

2

3

4
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Alarde mistoa 2010

1.- Hatxeroak, Foruen karrikan barrena. 2.- Ainhoa

Ruiz de Arbulo, jenerala. 3.- Alarde mistoko kon-

painia bat. 4.- Bidasoako kantinera, Nerea

Bermudez Alza. 5.- Zaldieriako kide bat. 

Guztira, milatik gora gizon-emakumek parte hartu

zuten 9 unitatetan. Oro har alardea normaltasunez

burutu zen arren, arratsaldean Karrika Nagusian

Ertzaintzak desfilea babestu behar izan zuen hain-

bat erasotatik. 

Argazkiak: Eva Pascual

1
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ANAKA

ANAKAKO KASINOA

KUTXA 

BURDINDEGIA (Kutxaren 

aldamenean)

ANAKAko AUZO ELKARTEA 

BIDASOAKO OSPITALEA

BELASKOENEA:

TXIMISTA TALDEA (Parrokian)

BELASKOENEko AUZO 

ELKARTEA

ARBES eta PALMERA-MON-

TERO

VICTORIA TABERNA

(Altzukaitz)

LA AGRICOLA

PALMERAKO HAINBAT

KAFETEGI-TABERNATAN

BEHOBIA eta ARTIA

HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIA-

LA 

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 BULE-

GOA (Foruen karrika)

EUSKARA Arloa (Foruen karri-

ka)

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 kios-

koan

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 BIZILA-

GUNEN 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)

irunero aldizkaria non eskura daiteke?

Eta ikasturtean zehar, Irungo ikastetxeetan
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2010ean alardeak eta, eskuarki,

San Martzial egun guztia tele-

bista bidez nola emango zen

planifikatzeko orduan,

Txingudi TBko zuzendaritzak

erronka berria mahai gaineratu

zuen. “Bai, helburu nagusia

jaiaren ahalik eta une gehien eta

ahalik eta toki gehienetatik

estaltzea izan zen”, azaldu du

herri telebistako zuzendari Aitor Castejon kazetaria eta Mikel Esnaola kameraria steady cam-erare-

kin 

G ipuzkoa  TB  Tx ingud ik  a la rdeenGipuzkoa  TB  Tx ingud ik  a la rdeen

pun ta -pun tako  es ta ldu ra  eg in  du  pun ta -pun tako  es ta ldu ra  eg in  du  

Gipuzkoa Telebista

Txingudik San

Martzial egunean

sekula egin duen

estaldurarik osatue-

na eskaini du 

aurten. Ezaugarri

nagusia  izan da 

ikusleek alardeak

hainbat tokitatik

jarraitu ahal izan

dituztela. 

Punta-puntako

emaitza lortu da. 

Argazkiak: Naiara Manterola
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Eneko Oliverik. “Hartara,

ohiko zuzeneko emanaldiaren

ordez, grabatzea erabaki

genuen. Horrek hainbat ikus-

puntutatik jasotzea ahalbidetu

digu eta, ondorioz, emanaldia

asko aberastea lortu dugu”. 

Guztira hamar langile jardun

dute, lau taldetan banatuta,

Alboradatik Alardeko azken

soldadua San Juan plazatik

irten arte. Horietako talde

batek steady cam deritzon

kamera berezi batez egin du

du grabaketa. “Kamera hori

sekuentzia luzeak irudiaren

egonkortasun handiz graba-

tzeko oso aproposa da, eta

horixe da Alardeek eskatzen

dutena”, dio Oliverik. 

Sekula telebistaz ikusi ez

diren irudiak
Sistema berriari esker, herri

telebistak sekula eman ez

dituen uneak jaso ahal izan

dira; esaterako, Arrankada,

Junkal plazatxokoa, Kolon

ibilbidea, Karrika Nagusia...

“Etxean dagoen ikusleak

ikusi nahi duena ematen saia-

tu gara; alegia, alardeak

jarraian kokaleku ezberdine-

tatik”, zehaztu du Txingudi

TBko zuzendariak. “Ikuslea

naturaltasunez alardeetan 

sartzea izan dugu xede”.

Halaber, San Martzial egune-

ko ekitaldiak modu zabalean

estali dira, hala nola mendiko

lore eskaintza eta ondorengo

erromeria, Urdanibiako kon-

zentrazioa alardeak hasi

aurretik, soldaduen hamaike-

takoak... eta, nola ez! hainbat

elkarrizketa, bai kantinerei,

bai soldaduei, agintari nahiz

ikusleei.

Grabaketa lanean aritu zire-

nei ahalegin berezia eskatu

bazitzaien ere, erdietsitako

emaitzak merezi izan duela

baieztatu du, ezbairik gabe,

telebistako zuzendariak. 

Seinalea, LTDz
San Martzial jaiak Gipuzkoa

TB Txingudin LTDz eman

dira aurten lehendabizikoz.

Oraindik seinalea jasotzen ez

dutenek bizilagunen komuni-

tateko presidenteari galdegin

behar diote ea antena herri

telebistak ikusi ahal izateko

egokitua dagoen. Doitze lana

egina ez badago, antenistari

deitu behar zaio, lan hori egin

dezan. Seinalea jasotzea hiri-

tar guztion eskubidea denez

gero, ez da bilera berezirik

egin beharrik halako erabakia

hartzeko. 

Aitor Castejon

kazetaria kame-

rariarekin San

Juan plazan gra-

batzen. 
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Bidaia mota hau kontratatzen da Estatu

Espainiarretik kanpo doazen bidaien

%20an; barruan, ia %2an. Edonola ere,

arazoak ematen eta iradokizunak sortzen

ditu.

ARAZO OHIKOENAK

• Kontratatutakoa bete ez izana: maila apa-

lagoko hotelak, txangoen ezeztapenak edo

aldaketak ibilbideetan, atzerapenak, gehi-

garriak…

• Atera baino lehen, informazio desegokia

helmugari buruzko zenbait arlotan: kontsul-

tarako telefono zenbakiak, agentziaren kon-

taktoak, eguraldiaren aurreikuspenak…

• Arazoak kalteordainekin: atzerapenak,

ezeztatzeak, ekipajeak galtzea…

BIDAIAREN ANTOLAKETA

Eskaintzak alderatu, eskainitako zerbitzuak

eta salneurriak bereziki, helmugako hotelen

mailak, segurtasun neurriak, janariak…

PUBLIZITATEA

Publizitateak kontratua bezalako berme

juridikoa du, eta komenigarria da gutxienez

itzuli arte gordetzea.

LIBURUXKA INFORMATIBOA

Agentziak helmugari buruzko informazio

zehatza eskaintzen duten programak zein

liburuxkak izan behar ditu: garraiobideak,

egutegia eta bidaiaren salneurriaren oso-

koa, ostatuak,  janariak, bai eta administra-

zioak eskatzen dituen betebehar guztiak

ere (bisak eta osasunarekin zerikusia duten

betekizunak). Liburuxka  gutxienez itzuli

arte gorde behar da.

KONTRATUA

Bidaia konbinatu batek idatzizko kontratu

bat eskatzen du, non zehazten diren:

Arreta berezia bidaia 

konbinatuekin

Bidaia konbinatua 24 ordu

baino gehiago irauten

duena da, edo gauerako 

ostaturik eskatzen duena,

edo hurrengo ezaugarrien 

artean bi gutxienez batzen

dituena: garraioa, ostatua,

bidaiaren osagai 

garrantzitsuak diren beste

zerbitzu batzuk 

(bisitak, txangoak...). 
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bidaiaren helmugak eta egonaldiaren

epeak, erabiliko diren garraiobideak

(zehaztuta, eta haien maila), irteteko eta

itzultzeko datak, ostatuaren baldintzak,

txangoak eta ordaindutakoaren barne dau-

den beste ekintza guztiak, antolatzailearen

zein xehekariaren izena, helbidea eta

bidaiaren salneurriaren osokoa.

HARREMANETARAKO TELEFONO

ZENBAKIAK

Bidaia hasi baino lehen, agentziak helmuga

bakoitzean bere kontaktuaren izena, helbi-

dea eta telefono zenbakia eman behar diz-

kie bezeroei eta, zailtasunak egotekotan,

bidaiariari lagun diezaioketen udal erakun-

deenak ere. Edonola ere, antolatzailearekin

kontaktatzea ahalbidetzen duen telefono

zenbaki bat.

ASEGURUAK

Agentziak osasun arazoak barne hartzen

dituen aseguru bat burutzeko aukera eskai-

ni behar dio bidaiariari. Bidaiarien derrigo-

rrezko aseguruak Estatutik ateratako

garraiobide espainiarrek pairatutako istri-

puak barne hartzen ditu.

ALDAKETAK KONTRATUAN

Agentziak, atera baino lehen kontratatutako

bidaian aldaketak egitera behartuta bada-

go, horren berri berehala eman beharko dio

bezeroari, aldaketak salneurrian izango

duen eragina onar dezan, edo kontratua

deuseztatu eta dagokion kalteordaina eska

dezan. Aldaketa bidaian zehar ematen

bada, bezeroak onartu edo errefusatu ahal

izango du, arrazoizko zioengatik ez bada.

Kasu honetan, agentziak itzultzeko garraio-

bide bat eskaini behar dio eta, era berean,

kalteordaina eman.

AGENTZIAK BIDAIA EZEZTATZEN

BADU

Antolatzaileak bidaia ezeztatzen badu,

bezeroak bi erabaki ezberdin har ditzake:

ordaindutako kantitate osoa berreskuratzea

edo kalitate bereko edo handiagoko bidaia

bat egitea. Kalitate txikiagokoa bada, agen-

tziak ordainduko du bien arteko aldea.

BIDAIA EZ BURUTZEKO ERABAKIA

Bezeroak bidaia ezezta dezake, nahiz eta

kontratua sinatuta egon, eta agentziak

ordaindutako kopuru osoa itzuli behar dio.

Erabakia denok ulertzen ditugun ezinbeste-

ko arrazoien barruan aurkitzen ez bada,

bezeroak kudeaketak zein ezeztatzeak era-

gindako gastuei aurre egin behar die, eta

aldi berean agentziari zor zaion kalteordai-

na ordaindu: irten baino lehenagoko 10 eta

15 egunen artean komunikatzen badu,

bidaiaren %5a, 3 eta 10 egunen artean

%15a, ateratzeko 48 ordu baino gutxiago

geratzen bada %25a. Ateratzeko unean

agertzen ez bada, ez du dirurik jasotzeko

eskubiderik izango.

ANTOLATZAILEEN ERANTZUKIZUNA

Agentzia handizkariek eta txikizkariek,

bakoitzak bere aldetik, bere kudeatze ere-

muetan emandako ez betetzeengatik eran-

tzun beharko dute; baina elkarrekin egingo

dute kontratuan zenbait handizkari eta txi-

kizkari azaltzen badira. Agentziek berme

bat prestatu eta indarrean mantendu behar-

ko dute. Delako bermea ebazpen arbitral

edo judizialek eragindako betebeharren

menpe geratuko da.

OINARRIZKO AHOLKUAK

• Eskatu liburuxka informatiboa, eta gorde

ezazu itzuli arte.

• Alderatu kontratua eta liburuxka informati-

boa.

• Arazoren bat izatekotan, eskatu errekla-

mazio-orriak.
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K
omenigarria izaten da haurrei hitz

egitea pubertaroan ematen diren

aldaketei buruz. Haurrek konfiantzaz

eta segurtasunez osatutako harremana

badute, 8-9 urte inguruan (batzuk lehena-

go, besteak geroago) naturaltasun osoz

egiten dituzte jakin-mina asetzeko galde-

rak. Helduen erantzun lasai eta zintzoak

lagundu egingo die datorkien aldaketa

horiek ahal den hoberen bizitzen. Hona

gaiari buruzko gazte baten gogoetak: 

MAIALEN, 11 URTE

Gaur, eskolan nengoela, tripako min arraro

bat sumatu dut; komunera joan naiz eta

kuleroak pittin bat zikinak nituen. Kolore

marroiko odol liskatsua zen! Gaixorik nen-

goela pentsatu dut lehenik; baina gero hile-

koa izango zela esan diot nire buruari. Hau

lasaitasuna! Komuneko papera ipini dut eta

falta ziren bi orduak ilargian pasa ditut; eta

ez bada hilekoa? Ez al da goizegi etorri?

Titiak pittin bat handitu zaizkit eta iletxoak

ditut aluan eta beso azpian… eta nori esan-

go diot? Amari bai, noski; eta amak aitari

esango dio, ala nik esan beharko diot?

Aitziberri klase hau amaitzean esango diot,

noski! Flipatuta geratuko da! Gelako lehena

izango naiz, seguru! Nire ahizpa azkena

izan zen; jaitsiko ez zitzaiola beldurrak

egon zen hura, eta ni jada? Nola da posi-

ble? Gelako azkena izango nintzela uste

nuen, geneen eragina handia omen da eta.

Ea amaitzen den klasea, etxera joateko!

Bestalde, jakingo al dut tanpaxa ipintzen?

Konpresa oso deserosoa omen da; hala

esaten du ahizpak. Eta tanpax ekologiko-

ak? Beno, poliki-poliki… Ai! Espero dut

amaren lagun bati gerta-

tutakoa niri ez gertatzea:

lehendabiziko aldian

konpresa alderantziz

ipini zuen! Beno, nik ama

edo ahizpa ditut lagun-

tzeko, eskerrak! 

Hamar minutu klaseak

amaitzeko, ze luzea egi-

ten ari zaidan! Jo! Eta

irakasleak galdetzen

badit zerbait? Ez dakit

zertaz ari den ere.

Esaten duena entzungo

dut... ez, ezin dut,

benga, benga, denbora,

pasa zaitez, pasa!!!!!

Eta orain, hilekoa duda-

nez, haurdun gera naite-

ke, ezta? Beno, ez dut

erlazio sexualik izateko

asmorik, ez penetratibo-

rik, behintzat! Bide baten

hasieran nago eta, amak

esaten duen bezala, nire

bidea egingo dut nire

erritmoan, nik ikusiko dut

noiz eta norekin nagoen

prest erlazioak izateko.

Ez omen dago maitemindu beharrik; baina

nik, behintzat, ongi sentiaraziko nauen nor-

bait nahi nuke, elkarrekin ongi konpondu

eta komunikatzerik dagoen norbaitekin izan

nahi nuke nire lehen sexu harremana…

Uipi! Ordua da! Txirrina jo du, jertsea

gerrian ipini eta banoa etxea! Eskerrak ama

etxean egongo den!... Beno, bestela, aita.

Pubertaroa II: Zer dira hormo    
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    onak? Hilekoa eta isurketak

OHIKO GALDERAK:

bZer dira hormonak?
Zer lan egiten dute?

Pubertaroan sexu-hor-

monak gehiago isurtzen

hasten gara. Hormonek

gorputzaren hazkundea

eta organo sexualen

garapena bultzatzen

dute. Bi sexukook hormo-

na berdinak ditugu, hor-

monen arteko propor-

tzioa eta kantitatea da

aldatzen dena.

Emakumezkoek berezko

dituzten hormonak estro-

genoa eta progesterona

dira, eta gizonezkoek,

aldiz, testosterona.

Hormonak ez dira muga-

tzen aldaketa fisikoak

sortzera; aldaketa emo-

zionalak ere bultzatzen

dituzte. Hau da, hormo-

nek gure egoera animiko-

an ere eragina izaten

dute, umore aldaketak

sortzen dituzte. Beraz,

batzuetan oso positibo eta ongi senti zai-

tezke, eta hortik gutxira zergati argirik gabe,

triste edo umore txarrez.

Csikszentmihalyi-k eta Lason-ek 1984an

argitaratutako ikerketak dioenez, nerabeek

estres emozional egoera bizi dute. Emozio

batetik bestera maiz aldatzen dira, eta

emozioak intentsitate handiz bizi dituzte.

Gorputz aldaketak emateko, gorputzak hor-

mona kopuru gehiago sorrarazten du garai

horretan, eta horrek umore aldaketa naba-

riak sortzen ditu gaztearengan. 

bZer da hilekoa? Zergatik etortzen da?

Hilekoa izateak haurrak edukitzeko prest

zaudela esan nahi du. Hilekoaren kanpo

ezaugarria da ugal aparatutik odola atera-

tzen dela. Hori obulazio prozesuaren azken

aldia da: hilero umetokian mukosa sortzen

da, ernal daiteken obulua itsasteko; muko-

san obulurik finkatzen ez bada, hilabetea-

ren buruan sortutako mintza askatu egiten

da, eta apurtzen denean odola ateratzen

da, hilekoa sortuz. Hilekoaren odola ez da

odol arrunta bezalakoa, odola umetokiko

mukosarekin nahastuta dagoelako. 

Beraz, hilekoa prozesu natural eta normala

da, eta harro sentitzeko arrazoia, emaku-

meak nahi duenean (nahi badu) haur bat

izateko bidea duelako.

bZer adinetan da normalen azaltzea
hilekoa?

Hilekoa pubertaroarekin eman daiteke.

Normalean bularrak hazten hasi eta hortik

bi urtera. Baina, lehen aipatu bezala, per-

tsona bakoitza desberdina da, eta desber-

din gara daiteke emakume desberdinetan.

Lehendabiziko bi edo hiru urteetan oso irre-

gularra izaten da. 

Beno, lagunak: hilabete honetarako, nahi-

koa; hurrengoan mutilen hazi-isurketak

esplikatzen saiatuko gara. Ondo izan!

KUTTUN AHOLKULARITZA 

PSIKOPEDAGOGIKOA
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“Ekaitza oso luzea izan arren,

eguzkiak berriz ere distiratzen

du hodeien artean” (Khalil

Gibran).   

Halaxe gertatu zen iragan

ekainaren 19an, larun-

batean, Gal Stadiumean,

Real Unionek Hercules 

futbol taldea 1-0 garaitu

ondoren.   Talde txuribeltzaren

jarraitzaileek espero zuten Real

Unionen garaipena, egia esatera, zaleek

espero eta itxaroten zuten beren taldeak partida

irabaztea. Baita hala egin ere. Bigarren itzulian

bereziki egin izan duen bezala, taldeak azaldu-

tako adore eta jokoari esker, garaipenak opari

handia eskaini zien irundar guztiei: Beraz, Real

Union futbol taldeak Bigarren Mailan jokatuko

du datorren denboraldian. Egia zor ere, inork

gutxi espero zuen halaber –ez zaleek ez Irungo

taldearen Iñaki Alonso entrenatzaileak berak

ere–, Huescak Celtaren aurka galtzea, eta galdu

zuen: 1-0. Las Palmasek Gimnastic-en aurka

galtzea ere ez, eta galdu zuen: 0-1. Cadizek

Numantziaren aurka berdindu edo galdu behar

zuen eta galdu zuen: 0-1. Iñaki Alonsok esan

zuenez, irabazi behar dugu eta gero “tiene que

sonar la flauta”. Flautak ez ezik, Vienako

Filarmonikaren notak entzun genituen Galen.

Zorionak Real Union klub osoari, une 

larrietan gogoa eta kemena erakutsi duelako.

Klubeko zuzendaritzari berari bereziki, zorionak.

Zorionak entrenatzaileari konfiantza osoa eman

diozuelako denboraldia hasi eta bukatzeko, entre-

natzaileari eta talde tekniko osoari. Oso gutxitan,

bakan, gertatzen da hori gaur egungo 

futbolean. Jokalariei zorionak ere,

azken unera arte borrokatu duzue-

lako. Une larrienetan zuzenda-

ritzak hartutako erabakiak

onartu dituzuelako eta jokala-

rien arteko errespetua,

begirunez, landu eta zaindu

duzuelako. Zorionak, nola ez,

zaleei, azken partidara arte

taldearen ondoan izan zaretelako

zutik eta adoretsu.   Denek merezi

zenuten Bigarren Mailan segitzea eta

lortu duzue. Bejondeizuela!

Zorionak, Txuri Beltz!

Post Scríptum:

“Itxaropena pertsona iratzarriaren ametsa da”.

(Aristoteles). Bai, irakurle, aurrekoa ametsa da.

Iratzarririk nago. Alabaina, aurreko lerroetan

idatzi dudana erreala izan zitekeen. Benetakoa.

Hala gertatu izan balitz neronek idatzitako hitzak

berdinak edo antzekoak izango ziren. Alegia,

Real Unionek denboraldian egindakoak eta bere

jardueraren inguruan azpimarratuko nituzkeen

merituak berdinak edo antzekoak izango ziren.

Gure munduan, baina, egindakoak batez ere

garaipenaren arabera neurtzen dira. Gure kultura

eta heziketa garaipenean oinarritzen dira.

Bigarren Mailan ez, Bigarren B Mailan arituko

da Real Union berriz ere. Horixe, errealitatea! Eta

halere, Aupa Txuri Beltz!

Samuel Johnson idazle ingelesa parafraseatzen

amaituko... “Nahiz eta itxaropena porrota bezala

agertu ohi zaigun/dugun, itxarotea beharrezkoa

da, itxaropena berez zoriona baita, eta porrota

sarritan geratu arren, ez da desagertzea bezain

ikaragarria”. 

e l e a k  i r u t e n

Bigarren itzuli izugarria egin ondoren, elkarkidetzaren baloreei

esker, Real Union futbol taldeak Bigarren Mailan jokatuko du

datorren denboraldian, aro berriko bigarren urtez jarraian.  
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U
daberritik udara aldatu da

azkenik urtaroa. Aldaira

nekeza izan da aurtengoa.

Aurten, grisetik ube-

lera, ubeletik urdinera nekez ira-

gan dira sasoien aldairak.

Nekearen nekez bada ere, urdinak

iraun dezan neguko beltzera

sasoien aldairetan.   

Kritika –edo iruzkina– egitetik

urrun abiatu dut nire jarduna.

Sarrerako hitz sorta hori poesiatik

hurbilago dago, akaso. Berriz ere,

ene testua koadro inpresionista

bat izanen da, beste deus baino.

Koadro eskasa, edonola ere. 

Aldaira urdinak liburuak, baina,

poesia puskaz kargaturiko kutxak

dakartza, eta kutxok, eleak ez

ezik, bizitza pintatzeko margo ugari. 

Gerundioan idatzi du Zelaietak. Ez iraganean, ez

orainean ez geroan. Gerundioa iragangaitza da.

Alta, bizitza antonomasiaz kontraesana baita,

Zelaieta ez da bizi iraganaren ez orainaren ez

geroaren beldur ere. Badaki nondik datorren eta

nora doan, badaki bizitza –edota mundu aldia–

mailaz mailako eta aldairaz aldairako bilakaera

dela. Poesiak iradoki egin nahi izaten du eta

Zelaietak ere halatsu egin nahi du. Poesiak ez du

den-dena esaten, Zelaietak, baina, erran egin nahi

du, espres edo propio, erran ere. Zuzen eta garbi

esaten arriskatu da oraingoan. Ez da harrotzen

horregatik, eleak –inbentario likidoak balira

legez– sarri eskutik ihes egiten zaizkiola xalo

aitortzen baitu. 

Aurkikuntza da poesia. Aurkitzeko, baina, sarri-

tan galdu egin behar duzu. Nork

–poetak– bere burua galdu,

berriz ere aurkitu ahal izateko.

Nahi gabe ere izaki eta izakariak

galdu egiten dira. Izaki maitatue-

nak eta izakari estimatuenak.

Horiek guztiek eragina dute nor-

beraren bizitzaren aldairan.

Zelaietak ez ditu goi mailako

izakiak soilik bidaide, gauza eta

izakari suerte guztiek lekua dute

bere bizitzan nahiz poesian. 

Poesia eta egia eleak hurbil-hur-

bil hautematen ditugu, elkarren

ondoan paratzen ditugu. Egia eta

errealitatea ele kidekoak begi-

tantzen zaizkigu. Poesia erreali-

tatearen aurkikuntzarako la-

nabesa da. Zelaieta poetak,

baina, errealitateari eguneroko bizitza deitzen dio.

Eta eguneroko bizipenez osatu ditu bere poemak. 

Aldaira urdinak irakurrita, bizitza egunero

berrituz –gerundioan– doan asmakari legez begi-

tandu zait. Inbentario eta asmakizun eleak elka-

rren ondoan margotzen ari naiz orain. Eleak liki-

doak bihurtzen zaizkit eta eskuetatik ihes egiten

didate. Eleok, lerro batetik besterako aldairan,

aldaira urdinak dira nire imajinazioan. Aldatuz

doazen izakari urdinak begitantzen zaizkit, zuri-

ak, ubelak, grisak edo beltzak ere izan litezke

eleok. Celayak poesia etorkizunaz kargaturiko

arma iragarri zigun. Atzoko etorkizuna da

Zelaieta, aldairan bizi den egunerokoaren poeta,

okasiozko poeta.        

MIKEL ASurMENdI

l e r r o z  l e r r o

Liburua: Aldaira Urdinak

Egilea: Edu Zelaieta Anta

Argitaletxea: Alberdania

“Poesia etorkizunaz kargaturiko arma da” iragarri zigun Gabriel

Celayak. Poesiaz kargaturiko kutxez heldu zaigu Edu Zelaieta

Anta. Aldairan eta mudantzan, zeru urdin pean, heldu ere.
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- ADOUR- BIDASOA MARGOLAN

LEHIAKETA. 18 urtetik gorako

artista orok parte har deza-

ke.

Margolanak irailaren 7tik

12ra bitartean jasoko dira

Amaia KZan.

- CCOO SINDIKATUAK

Globalizazioa eta Giza

Eskubideak Komiki

Lehiaketa deitu du.

Baldintzak: Egile berria iza-

tea. Epea: Azaroak 1.

- ARTISTA GAZTEEN IBERIAR

LEHIAKETA. Deitzailea:

Caceresko Udala.

Baldintza: 35 urtez behera-

koa izatea. Epea: Urriak 8.

- IRUNGO GAZTE ZINEMA ETA

BIDEOAREN XV. LEHIAKETA.

Lehiaketa abenduaren 26,

27, 28 eta 29an egingo da.

Baldintzak:

1975etik 92ra bitartean

jaiotako errealizatzaileek

parte har dezakete. 

Izen-emateak urriaren 1era

arte egin ahal izango dira.

- DOKTORADUTZA EGITEKO

Iñaki Goenaga

Fundazioaren laguntza pro-

grama. Epea: Uztailak 15.

- AHOZKOTASUNAREN INGURUKO

jARDUNALDIA, Villabonan,

uztailaren 22tik 24ra,

Mintzola Fundazioak eta

Bertsozale Elkarteak anto-

latuta.

- MATRIKULAK IRUNGO

HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALEAN.

Hizkuntzak: Alemana, eus-

kara, frantsesa eta ingele-

sa. Epea: Uztailak 20.

Matrikula ez da INTERNET

bidez baizik egingo.

www.hezkuntza.ejgv.euska-

di.net

- IRAILETIK AURRERA ERRESUMA

Batuan lan egiteko 30 gizar-

te langile behar dira.

Baldintzak: Unibertsitate

titulazioa, ingeles maila

altua eta gida baimena.

Lehiaketak

Bekak

Ikastaroak

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

A
D
I

!!
!!!

Gaztezulo aldizkaria

GIBen irakur dezakezu.

Aterpe bila?
www.reaj.com

Gazte Aterpetxeen Sarea
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Lan eskaintzak

16 edo 17 urte badituzu,

lan egin dezakezu baldin

eta zure gurasoek bai-

mena ematen badizute. 

www.irun.org/igazte
webgunean beharrezko

informazioa topatuko

duzu.

aPresta ezazu zure

CVa.

aHitzordua eskatu,

elkarrizketa prestatu eta

garatu.

aNora jo behar duzu

ZORTE ON!

Udan Europan lan egiteko

asmotan zabiltza? Ingalaterra,

Irlanda, Suedia, Norvegia... 

Eurosummerjobseko lan

eskaintzak!

Eta gainera: Espainiar sukalda-

ritzako sukaldaria Irlandan,

gaztelania/ingelesa irakaslea

Zipren, udarako informazio

laguntzailea Erresuma Batuan...

Udan lana bilatzeko aholkuak

Gazte Informazio

Bulegoaren udako

ordutegia:

UZTAILEAN, 

ABUZTUAN ETA 

IRAILEAN: 10:00-

14:00
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Angeluko

udal bilduma-

ko arte garai-

kideko obrak. 

Egileak: 30 artista inguru.

Noiz: Abuztuaren 29ra arte

Non: Amaia KZn.

Hondarribia Blues

Festival

Oiassoko erromatar jaiak

Arte erakusketa Amaian

Blues onena,

uztailaren

8tik 11ra,

Hondarribia

Blues Festival

jaialdian.

Hilaren 9tik

11ra talde

hauen kontzertua: 

- Pinetop Perkins

- Magic Slim - Hubert Sumlin

- Bob Margolin

- Willie “Big Eyes” Smith

- Solomon Burke

- Bob Stroger

- Sugar Blue

- The Cash Box Kings

- Los Reyes del KO

- The Blues Hackers

- The Reverendos

- Fede Aguado eta Osi

Martínez

- La Jove Dixieland Band

Oiasso Museoak

Oiassoko erromatar

jaiak izenburuko his-

toria berreraikitzeko

jarduanadiak antola-

tu ditu. 

Uztailak 10. 

20.00. Museoan,

eskaintza Isis jainko-

sari eta jardunaldien irekiera.

20:30. Ama Xantalen ermitan, kontzertu 

didaktikoa.

20:30. Museoan, erromatar txotxongiloen

ikuskizuna.

16:00-19:30 Santiagoko pilotalekuan, 

haurren eta helduen jolasak.

Uztailak 11- 11:00-14:00 eta 16:00-20:00.

Museoan, tailerrak eta artisautza.

11:00-14:00. Museo inguruan eta Santiago

auzoan, kalejira erromatar musikarekin.

Egunean zehar Santiagoko pilotalekuan,

zuzeneko hainbat erakustaldi.

16:45. Dunboako kanalean, erromatar 

itsasontzien errepliken erakustaldia.

18:00. Museoan, erromatar musika.

Euskal Jira

Noiz: Abuztuaren 7an. 

Euskal Jira 18:00etan

abiatuko da Letxunborro

hiribidetik, Kolon ibilbi-

dea zeharkatuko du eta

Urdanibia plazan amaituko da. Ondoren:

Urdanibian sardina eta sagardo dastaketa.

Taldeen emanaldiak.

k u l t u r  a g e n d a  



Traineru sasoiaren inguruko berri guztiak. Asteartero 21:00etan 

Errepikapenak: Asteartea, 23:00. Asteazkena, 17:00. 

Osteguna, 23:00. Ostirala, 19:00. Larunbata, 19:00. Igandea, 21:30.




