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Zergatik da gaskoiera, edo zen, gure
erdara? Bera delako euskararekin harreman estuena duen latinetiko hizkuntza... Gaskoinia toponimoa ez da
alferrik Wasconiatik eratorria. Baina
batez ere gure erdara da gurekin eta
gurean bizi izan delako mendeetan.
Irunen bertan, Ama Xantalen ermitako aldare azpian Akitaniako dukearen txanpon bat aurkitu zen, gaur
egun sponsor (ikusten nola den gero
eta gehiago ingelesa gure erdara berria?) deituko genukeen bere nagusigoa gutxienez honaino iristen zela
argi eta garbi adieraztearren.

Erdi Aroaz geroztik Irunen dokumentatuak daude gaskoierazko toponimoak eta patronimikoak: Miqueo,
Saubat, Ernaut, Primaut, Tonpes,
Dunboa, Artiga... Hondarribian ere,
Txiplao/Txiplau (seinalizazioen udal
teknikariak ados jarriko ahal dira noizbait nola idatzi!). XVII.ean, Pasaian,

Irunero

Baina batik bat gaskoiera eta euskara
auzo-hizkuntzak dira, geograﬁkoki
baino areago soziolinguistikoki, biak
ala biak daudelako beren etxean erdara nagusi baten maizter: Bidasoaz
haraindi ez ezik honaindi ere Donostiaraino euskaraz idatzi beharrean
agirietan gaskoiera erabiltzen zen
mendeetan, Aran (horra toponimo
eder erredundantea!) haranean, bertakoen gaskoiera ez baina gaztelania
edo katalana erabiltzen zen idatzian,
eta horrela izan da harik eta duela
hiru hamarkada eta erdi, gurean euskara oﬁzialtzearekin batera, han ere
"aranera" oﬁzialdu duten arte: munduan den eskualde hirueledun oﬁzial
bakanetakoa, eta gure ahaidea!
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Argentinar Errepublika atzo

Xabier Kerexeta

euskal deiturazko bi lagun sesioan
hasi eta, lekuko euskaldun batek zioenez, gaskoierara pasa zirelako ezin
ulertu iskanbilaren zioa. Erdara inkomunikaziorako baliabidearena egiteko kontua ere zaharra da gurean. Ez
ahaztu Hondarribiko sorginkeria auzian ziurtzat ematen zutela Jaizkibelgo
akelarreetan
deabruak
gaskoieraz hitz egiten ziela pasaitarrei... eta euskaraz Irun eta Hendaiakoei. A ze garaiak, sorgin irundar eta
hendaiarrak euskaldunak zirenekoak!
Bestetik, eta lekuko batzuei sinestera,
baziren oraindik Pasaian eta Donostian gaskoieraz ere egiten zuten euskaldun batzuk XX. mende hasieran.

Irun atzo Irun gaur

IUA: 25732

Argentinar Errepublika gaur

Gure beste erdara (2)

Gerra Zibilean Irun azokarik gabe geratu zen.
Ordura arte Jenaro Etxeandia plazan zegoena
ordeztea oso premiazkotzat jo zuten agintariek
eta, halaxe, 1948an azoka berria eraiki zen Zabaltza plazaren ondoan. Eraikuntzaren ondorioz kale berria sortu zen, eta urte hartan
bertan Udalak Argentinar Errepublika deitzea
erabaki zuen.
Betidanik izan du Irunek harreman handia Argentinarekin; izan ere, garai zailetan bizimodu
hobe baten bila herritik alde egiten zuten
hainbatek Amerika zuten jomuga.
XX. mendean zehar irundarren kolonia handia
izan zen Argentinan. Buenos Airesen kolonia

hori antolatuta zegoen, beren elkarte propioa
zuten eta urtero sanmartzialak ere ospatzen
zituzten.
Harreman horrez gain, izena jartzeko proposamenean beste arrazoi hau ere azaltzen da:
“Franco Perón protokoloa sinatu izanak espainiarroi Argentinako herri zintzoarekin daukagun harreman estua adierazteko aukera eman
digu (...)”.
2001ean azokak ateak itxi zituen betiko eta lekukoa Merkairunek hartu zuen. Eraikina eraistea eta bertan Mendibil Merkataritza Zentro
berria altxatzea hurrengo urratsa izan zen.
Iturria: Irungo kaleen izenak. José Monje.
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“Hamelingo
txirulariarena egitea
da nire lana”
2

1

1.- Tu cara me suena saioa. 2.- David
Bustamanterekin Número 1 saioan. 3.Christian Galvezekin Tú sí que vales programaren emanaldi batean.

3

Txikitatik tipo berritsua, lotsagabea, umoretsua eta
saltseroa izan da Mateo. “Agur, banoa Bartzelonara
film labur bat grabatzera”, esan zien gurasoei orain 20
urte. Ez zen itzuli. Telebistako platoak bere lantokiak
dira, eta publikoa, zuzendu beharreko orkestra.
Dagoeneko 46 programatan lan egin du; tartean, Tu
cara me suena, Operación Triunfo, Tú sí que vales eta
Atrapa un millón. Mateo gabe saioak ez du arimarik.
- Komediante jaio zinen, eta harremanetarako dohain berezi batekin. Umorea etxean edan zenuen?
Bai, hala da. Aita izaera sendokoa eta karismatikoa da. Eguneroko bizitzako edozein egoera antzerkiz eta umorez jantzi
izan ditu beti. Familian, ordea, ez da sekula aktorerik izan. Nik Hezkuntza Bereziko ikasketak burutu nituen, eta ondoren
interpretaziokoak. Artista sen hori ez
zuten etxean ondo hartu, baina mundu
horretan pozik ikusi nindutenean onartu
zuten.

- Zertan datza zure lana?
Zuzeneko edo grabatutako telebista-

Telebista platoko publiko-animatzailea

saioetako publikoa dinamizatzea, koordinatzea eta entretenitzea. Bizitzako pailazoa naiz; hori bai, sudurra nik neuk
ipintzen diot nire buruari.

- Jendeak ordu asko itxaron behar du platoan. Zer gertatzen da tarte horretan?
Bada, ordu horietan publikoak bokata bat
jaten du eta ondoren sare sozialen tartea
izaten da, mundu guztiak jakinarazi nahi
duelako kitzikagarria den zerbait egiten ari
dela. Azkenik, egin beharrekoa azaltzen
zaie, hori guztia pazientzia dosi eta ilusio
handiz onduta.
- Gogoan duzu lehenengo aldia?
2004an TVE Eurojunior programa ematen

Mateo, platoko ikus-entzuleei harrera egiteko prest.
ari zen. Bada, zuzeneko saioa hasi baino
hiru ordu lehenago ekoiztetxetik deitu eta
zera galdetu zidaten: Mila pertsona anima
ditzakezu? Jakina, erantzun nien. Eta halaxe, ordutik ez dut etenik izan!

- Zer nahiago duzu, 100.000 pertsona ala
50 dinamizatu behar izatea?
Nik Hamelingo txirulariarena egin behar
izaten dut. Lehenengo hamar minutuak
erabakigarriak dira; tarte horretan ez bazaituzte begirunez tratatzen, jai duzu.
Errazagoa da ikus-entzule gutxi dinamizatzea, baina politagoa da 100.000. Mallorkan egin nuen sei orduz.

- Halako egoeretan anekdotak barrabarra gertatuko zaizkizu...
Anekdota txarren iturri dira axolagabekeria, errespetu falta eta zabarkeria. Esaterako, platoan sartu ahala eserleku-ilarak
okupatzea (batez ere agertokitik hurbilen
daudenak), opari bana hartu beharrean
familia guztiarentzat eraman nahi izatea
(nahiz eta 10 zentimoko oparia izan)... Heziera txarreko jende asko dago; nik denetarik entzuten dut, irainak, ogitartekoa ez
dela uste bezain goxoa...
Esperientzia onen aldean telebistako izarrekin bizitakoak jarriko nituzke. Horietako

“Bizitzako pailazoa
naiz, baina sudurra nik
ipintzen dut”
batzuk dira Carlos Sobera, Christian Gálvez, Paula Vázquez, Carlos Latre...

- Nolakoa da harremana kamera aurrean
daudenekin?
Denetarik dago. Batzuentzat, kamerak itzaltzen direnean, ez zara existitzen. Beste
batzuk, berriz, pertsona zoragarriak dira.
Beldur handia ematen didate arrakasta
lortu duten haurrek, handikiak izan ohi
dira eta.

- Saio batzuetan ikus-entzule gisa parte
hartzeagatik ordaindu behar da?
La Voz saiora joateagatik, adibidez, publikoari kobratzen hasi zaio. Oro har, Madrilen ikus-entzuleei ordaindu egiten zaie,
agentzien bidez hautatzen diren ﬁguranteak direlako. Bartzelonan, ordea, nahi
duenak joateko aukera dauka dohainik,
atzean dagoen irizpidea telebista denona
dela baita.
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1962an Irungo guraso talde bat euren seme-alabak euskaran eta euskal kulturan eskolatzeko
proiektua eraikitzen hasi zen. Inguruabarrak ez
zituen alde, legea barne, baina zailtasunak gaindituz, etorkizunean hezkuntza sistema ere eraldatuko zuen mugimenduko partaide izan ziren.
Txingudi Ikastolak, 50. urteurrenaren kariaz,
bere historia ekarri du liburu batera.
Martxel Telletxea, Maite Berazadi, Jesus Mari Mendizabal, Elena
Berazadi, Martin Eizagirre, Markos Amundarain eta Ana Erasun.

B

Auzolanean eraikitako ametsa

ehin 50. urteurreneko ekitaldiak burututa, Txingudi Ikastolaren
mende
erdiko
ibilbidea laburbiltzen duen liburuak
ospakizunen egitaraua borobildu du.
Aurkezpena berriki egin zen, eta bertan parte hartu zuten argitalpena
mamitzeko buru-belarri lanean aritutako zenbaitek. Gehienak plantilla
aktiboan ez daude jada, baina urte
luzez bertan aritutakoak dira: Elena
Berazadi zuzendari ohia, Martin Eizagirre Gurasoen Elkarteko lehendakari izandakoa, Jesus Mari
Mendizabal eta Markos Amundarain
irakasle erretiratuak, Maite Berazadi
idazkaritzako langile ohia, Martxel
Telletxea irakaslea eta Ana Erasun
HH-LHko zuzendaria.

Omenaldia lan kolketiboari
Elena Berazadiren hitzetan, liburua
historiaren “kontakizun xumea da.
Gure afektutik asko dago, objektibotasunetik aparte. Omenaldi handia
egin nahi izan da, baita 50 urte
hauetan egindako kolektibo izugarria plazaratu ere”.
Liburua zenbait ataletan banatuta

dago; tartean, egoera legala, ﬁnantzazioa, eraikinak, proiektuaren dimentsio soziala... Ataletan, egoera
bakoitzean ikastolak aurrean zituen
erronkak bildu dira gaingiroki.
“Erronkak askoz ere gehiago apreziatzen dira gauzak perspektibarekin
begiratzen direnean; barruan zaudenean ezin da”, esan zuen Elenak. Halaxe, denboraren joanak egindako
lanari bere benetako balioa eman
ohi dio, eta emaitzak harridura sortu
ere bai. Horregatik gainditutako
erronkak berriskustean “denok hori
egin genuen? Benetan kapaz izan
ginen?”, izan dira zuzendari ohiarengan piztutako gogoeta.

Bada, bai. Ikastola legez kanpokoa
izan zen garai batean, eta hori gutxi
balitz, legez kanpoko erabakiak ere
hartu zituen: ikasle guztiei Oinarrizko Hezkuntza bukatutakoan graduatua ematea, adibidez. “Gero
legeak arrazoia eman zigun”, azaldu
zuen Elenak.
Hezkuntza eredu berriaren oinarri
Euskara eta euskal kultura ardatz
izan zituen proiektua alor pedagogi-

koan ere berritzailea izan zen. Ildo
horretatik, Markos Amundarainek
gogora ekarri zuen nola ikastolak
“kritikak jaso zituen haurrak geletan
lurrean esertzen zirelako”. Halaber,
“irakasle-ikasle harremana oso gertukoa” zela nabarmendu zuen. Garai
batean arrotz gertatzen zen eskola
aurrerakoi eta demokratiko haren
hainbat printzipio 1993ko Euskal Eskola Publikoaren Legeak jaso zituen.

Ana Erasunen iritziz, “transformazioa egin zutenak nolabaiteko bisionarioak izan ziren. Helburuek
horrelakoak izan behar dute: samurrak erraz lortzen dira, baina ez dira
epe luzera iristen”.
Liburua landu dutenen aburuz, argitalpena jende askorentzat interesgarria izan daiteke “gizartean gertatu
den eraldaketa izugarriaren testigantza delako”.

Urteurrenaren oroigarri, Basterretxearen eskultura berria dago ikastolan, baita aletxoa jarri dutenei
honako aitortza ere: “Haize guztiak
aldeko ditu dakienak nora doan”.

Luis Mariano, 18 -1. ezk. 4. bulegoa

Liburua Txingudi Ikastolako LHko
idazkaritzan salgai dago 5 eurotan.
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“Pertsona baten erretratuak berarekin bizi
zenituen une onak ekartzen dizkizu gogora”

Iñaki Caperochipi bidaiaria eta argazkilaria

2

Islandia: izotza eta sua izenburupean, otsailaren 20an
Amaia KZn, Iñaki
Caperochipi argazkilariak
bere ikus-entzunezko berria
aurkeztuko du: hogei egunetan burututako bidaia.

1988an Iñaki Caperochipik (Zarautz, 1958)
Nepalerako bidea hartu eta hilabete eta
erdi eman zuen bertako herrixkak eta bizimodua ezagutzen. “Hori izan zen egin
nuen lehenengo bidaia eta horrek asko
markatu zidan”, dio Iñakik. Geroztik, urtero
gutxienez hilabete bat gorde egiten du
Asia, Amerika edo Afrikako herri berri bat

1
ezagutzeko.

- Zergatik erabaki zenuen Islandiara bidaiatzea?
Orain dela bi urte, beste bi argazkilarik eta
nik Alaskara joateko asmoa geneukan,
baina konturatu ginen gauzatu nahi genuen ibilbidea egiteak izugarrizko dirutza
suposatzen zuela. Orduan, Islandia leku interesgarria izan zitekeela iruditu zitzaigun.

- Zer moduz joan zen?
Bertako naturak txiki sentiarazten zaitu eta
klima harrigarria da: une batean kamisetan zaude eta handik gutxira berokia jantzi
beharra daukazu. Argazkilari batentzat
herri paregabea da, edonon topa dezakezu
gustuko lekuren bat argazkia ateratzeko.
Landamannalaugarko eremua, Jokulsarloneko urmael glaziarra, arrantzaleen portuak eta mendebaldeko ﬁordoak ikaragarri
gustatu zitzaizkidan.

3
- Zer suposatu du zuretzat bidaiatzeak?
Beste herri eta kulturak ezagutzearekin batera hemen dauzkagun gauzak aintzat
hartzea. Ez naiz nekatzen nire ilobei esateaz beste herrietako umeek, hemengoekin alderatuta, zein gauza gutxi behar
duten jolasteko eta janzteko.

- Zure lanak ikusita erretratuak nabarmenak dira...
Gustuko dut jende berria ezagutzea, bizimodu desberdinak, janzteko era ezberdinak... Pertsona baten erretratuak
berarekin izan zenuen solasaldia eta momentu onak gogora ekartzen dizkizu, berarekin bizi zenituen uneak.
- Zailtasunik izaten al duzu pertsonei argazkiak ateratzerako orduan?
Orokorrean, ez. Kontu handiz joan behar
duzu. Lehenik eta behin, jendearekin hitz
egiten saiatu behar duzu, irribarre egin, zi-

5
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1.- Baobaben ibilbidea. Madagaskar.
2.- Shibao mendietako Bai etniako
emakumeak (Txina).
3.- Soqotra uharteko
arrantzaleak
(Yemen).
4.- Wadi Tenezzouft
(Libia).
5.- Iñaki Caperochipi.

garro edo jateko zerbait eskaini... gero
gauzak bila ibili gabe etortzen dira.

- Hainbat gertaera bitxi bizi izango zenituen ibiltari moduan...
Asko. Turkotzat hartu naute, baita arabiartzat ere... Anekdota ez hain xelebreen
artean, nire bikoteak Irian Jayan (Papua)
izan zuen istripua, trekking ibilbide batean
geundela. Tibia eta peronea hautsi zituen
eta bueltatu behar izan genuen, 33 eguneko bidaia baten lehenengo astea izanik.

- Zer izan beharko luke bidaia-argazki on
batek?
Zuzenekoa eta zerbait kontatu behar du
irudi horrek, azalpenik gabe.
- Nora joko duzu zure hurrengo bidaian?
Zerrenda oso luzea da, baina Indiara edo
Txinara bueltatu nahiko nuke.
Joseba Zubialde
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Inudeak,
artzainak eta
kaldereroak

Kaldereroen konpartsa eta inude eta artzainena
Euskal Herriko inauteriarekin lotuta dauden bi
ekitaldi dira. Aurten ere kaleak alaituko dituzte,
inauteriak bertan ditugula iragarriz.
Kaldereroak otsailaren 22ko arratsaldean aterako dira, eta inude eta artzainak, 23ko goizean.
XIX. mendearen bukaera aldera Donostiako inauterietako konpartsak
garaiko oﬁzioak errepresentatzen
hasi ziren. Gurean, Irungo Atsegiñak
kaldereroena antolatzeari ekin zion.
Inude eta artzaien konpartsaren ohitura, berriz, galdu zen harik eta elkarteak 75 urte bete zituen arte.
“Orduan, 1997an, Eraiki Dantza Taldearekin harremanetan jarri ziren
urte hartako inauterietan prestatzeko. Oso gustura ibili ginen eta, ondorioz, 1999tik aurrera ez dugu huts
egin”, azaldu du Koldo Ribera taldekideak.

150 partaide
Gaur egun 150 bat lagunek hartzen
dute parte; horietako 80 dantzariak
dira, eta besteek antzezpenaren pertsonaia gisa dihardute. “Prestaketa
egiteko bilerak irekiak dira; hau da,
edonor jantzi daiteke edozein pertsonaiaz, baldin eta garaiko ezaugarriak
jarraitzen baditu”, dio Koldok.
Batzuk ﬁnkoak dira, beharrezkoak direlako antzezpena egiteko: alkatea,

apaiza, medikuak eta erizainak, kasu.
Urteen joanean, Eraikik bere jantzitegia aberastu du eta hortaz gero eta
gehiago laga egiten ditu; baina gainontzekoak norberak lortu behar
ditu, irudimenaz lagunduta.
Lore-saltzaile, okin, litxarreri-saltzaile, kale-garbitzaile, moja, dama
dotore, baserritar... eta, jakina, inude
eta artzain. Aurten ere desﬁle koloretsuak Irun alaituko du Udal Musika
Kontserbatorioko Bandak lagunduta.
Koldo Riberaren iritziz, “konpartsa
erakargarri egiten duena haur eta
gazteen parte-hartzea da, batez ere.
Umore puntuak ere asko alaitzen du
jaia. Zabaltza plazako errepresentazioa oso gustuko du jendeak”. Bertan,
errepresentazioa lau dantzaren bidez
egingo da: lehena sarrerakoa da, bigarrenean inudeek umeak alkateari
aurkeztu eta bataiatzen dituzte, hirugarrenean umeei txertoa jartzen zaie,
ondoren kontradantza dator eta azkenik, fandagoa eta arin-arina. Hitzordua, otsailaren 23an, 12:00etan.

Kaldereroak Irunen
Irungo Atsegiñak 1881ean lehenbizikoz
antolatu zuen Hungariako Kaldereroen
konpartsa. Harrez geroztik, tarteka atera
zuen.
Erregeak, erreginak eta bere bi damek,
IUA: 11901
hartzak, musikariek eta kalderero taldeak osatzen dute tribua. Antzina herriz Kaldereroen konpartsa 1954an.
herri zebiltzan konpontzaileen gisara
jantzita, batzuek panderetak daramatzate, eta besteek zartagin, lapiko, mailu ezkontza egiten da.
eta antzeko tresnak, kantuen erritmora Kantuak Raimundo Sarriegirenak dira.
Parte hartzeko entsegua: otsailak, 20,
jotzeko.
Bukaeran, San Juan Harria plazan, ijitoen osteguna, 20:00etan, Amaian.
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Inauteria eta
euskaldunon
mundu magikoa
J

ai bat baldin bada sustraitua munduan hauxe da, inauteria –Lapurdin
ihauteria deitzen duguna–, munduko
bazter guztietan zabaldurik baitago. Bere
errorik sakonenak antzinako denboretan
gordetzen ditu, eta garai zahar haien oihartzuna ekartzen digu urtero, sentimendu zahar eta totemikoez jantzirik.
Horixe baita azken ﬁnean inauteria, gure
arbaso zaharren sinismenetara urteroko
itzulera. Gure Euskal Herri zahar honetan
inauteriak indar eta kolore handia hartzen
ditu, eta garai bateko magiaren sua piztuta iraunarazten digu. Inauteria jai solstiziala da, neguko solstizioaren jaia, eta
solstizioaren inguruko errito bezala ulertu
beharra daukagu.
Neguko solstiziotik udaberriko
ekinoziora.Gogoratu beharra daukagu zer-nolako garrantzia duten kulturan eta herri guztien
errito eta sinesmenetan solstizioek eta
ekinozioek, hauen inguruan gauzatu baitituzte ez bakarrik beren tradizioak, eta
baita aunitzetan egutegia ere, baizik eta
urte osoan izateko eta bizitzeko beharrezko ﬁlosoﬁa edo jokaera ere.
Udako solstizioa oso uztarturik dago biziarekin, berotasunarekin, eguzkiarekin, eta
Neguko solstizioa bere aurakakoa izanik,
heriotzarekin, hotzarekin eta ilargiarekin
ere. Manikeismo hutsa. Neguko solstizioa
nahitaez pasatu beharreko denboraldi
luze iluna da. Ekiren erresumara iristeko

iragan beharreko Ilargiren menpeko egoera. Negua joaten da pasatzen eta emekiemeki eguzkiaren indarra gero eta
handiagoa egiten da. Udaberriaren etorrera da, udaberriko ekinozioaren etorrera.
Ilargi ahultzen joaten da eta Eki, berriz, indartzen. Ekik gero eta indar handiagoa du
eta honek ama-lurraren esnatzea dakar,
biziaren berrindartzea, etengabeko gurpil
ibiltariaren alde baikorra. Eta hauxe da inauterian urtero errepikatzen zaiguna.
Hau dela eta, euskal inauteria leku askotan urtarrilean hasten da eta martxoanapirilean bukatzen. Erritual luzea da
neguko solstizioa eta udaberriko ekinozioa lotzen dituena. Neguarekin etortzen
diren indar eta espiritu gaiztoak edo ezkorrak izutu behar dira, udaberriarekin etorriko diren indar baikorrei segida zabala
eman ahal izateko. Eta hauxe da herri guztietako inauterietan, modu batez edo besteaz, egiten dena. Oroit dezagun adibide
moduan, Ituren eta Zubietako joaldunak
euren joare handiez edota eskuan daramaten zaldi-ilezko erratz horiek astintzen
lortu nahi dutena: lurra esnatu eta espiritu gaiztoak euren herrietatik uxatu.
Julio Caro Barojaren teoria
Inauteri edo ihauteri hitzari buruz gauza
asko esan diren arren, badirudi Julio Caro
Barojak emandako interpretazioa dela zuzenena. Aipatutako antropologoaren irudikoz, hitz horren barruan hiru osagai edo

elementu
daude:
IHO/IÑO
edo
IHAU/INAU aldaera, -TE atzizkia, eta azkenez, beste bigarren atzizki berantiarrago
bat: -ERI. Aipaturiko lehen elementuak
karnabal esan nahiko luke. Lehen atzizkia
(-te) garaia edo tenorea adierazteko erabiltzen da usu (elurte, haizete, eurite…)
Eta bigarren atzizkiari dagokionez, esan
dezagun oso erabilia dela gaitza, bizioa,
edota nolakotasun txarra adierazteko (birikeria, nafarreria, lirdingeria…)
Bigarren atzizkia ezarri gabe ere, erabili
egiten da, bai Nafarroan eta baita Iparraldeko lurraldeetan ere, karnabala adierazteko (iñotea, ihotea, iñautea, ihautea…).
Badaude bestalde, lehen hitz horretatik
eratorritako beste hitzak, normalean,
burla, iraina edota kirtenkeriarekin loturik
izaten direnak. Julio Caro Barojaren iritziz,
inauteria sustraitua dago erokerietan edo

eguneroko bizimodutik urrun dauden jarreretan. Hori dela eta, osagai hori duten
hitzetan ezaugarri hori nabarmen gelditzen da. Ikus dezagun. INAKIN (iraina),
INOZO (memeloa, lerdoa, ergela…),
INULA, INUALA (kirtena, astapitoa, tontolapikoa…)
Euskal inauteria piztu da!
Urtarrilaren hirugarren astean hasi dira
aurten herrietako inauteriak: Sunbilla,
Leitza, Ituren eta Zubieta, Zuberoako maskaradak, Donibane Lohizune, Urruña…,
laster zazpi Euskal Herrietako bazter guztietan urteroko ekitaldi eta erritualak ikusi
ahal izanen ditugu. Euskaldunon jai handia piztu zaigu! Inauteria iritsi da!
Joseba Aurkenerena
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kirolak

“Erakundeen laguntza ezinbestekoa da kirol
hau ezagutarazteko eta hazten jarraitzeko”

bat antolatzen dugu, sasoi betean egoteko.

Gorka Susperregui - Munduko Biketrial
txapelketan hirugarren

- Biketrial proba Toledon. 2.- Gorka Susperregui.
3.- Trial proba Anberesen.

Bederatzi urte zituela ezagutu zuen Gorka Susperreguik biketriala, eta harrez geroztik ez da bizikletatik jaitsi. Bere kabuz Hondarribiko
kai-muturrean entrenatu ohi zuen mutilaren progresioa izugarria izan da azken urteotan. Erakutsitako kontzentrazioak eta hobetzeko gaitasunak
munduko hoberenen artean egotera eraman dute.

- Bederatzi urterekin eman
zenituen lehendabiziko urratsak biketrialaren munduan.
Zerk erakarri zuen zure
arreta?
Kirol berezia iruditu zitzaidan;
ohiko kiroletatik harago zegoena. Betidanik gustuko izan
ditut gauza berezi eta desberdinak. Hori dela eta, Hondarribian zegoen txapelketa batean
kirol hau praktikatzen zuten
gazteak ikusi nituenean, berehala jakin nuen biketriala nire

kirola zela.

- Zurea diziplina nahiko ezezaguna da gure inguruan.
Zenbat kirolarik praktikatzen
duzue diziplina hau Bidasoa
eskualdean?
Nitaz gainera, pare batetan
Munduko txapelduna izandako Hondarribiko mutil bat
dago. Gainera, 6 eta 14 urte
bitarteko 10 bat ume hasi
berri dira. Gipuzkoa eta Euskadiko txapelketetan, bestalde,
60 bat pertsona elkartu ohi
gara. Ezin gara kexatu, baina
oraindik kirol hau praktikatzen
duen jende gehiago falta
zaigu.
- Astean zehar zenbat denbora eskaintzen diozu biketrialari?
Bi edo hiru egunetan entrenatzen saiatzen naiz. Euria egiten duenean zailagoa da
bizikletarekin entrenatzea;
beraz, gimnasiora edota korrika egitera goaz. Batzuetan,
mountain bikeko bizikleta
hartu eta mendian txangoren

- Entrenatzeko leku egokirik
ba al duzue?
Lehen Hondarribiko kai-muturrean entrenatzen ginen,
baina orain dela 3-4 hilabete
Irungo Udalari zirkuitu bat egiteko eskatu genion. Ospitalaren ondoan eman ziguten hau
egiteko baimena. Gure gurasoek harriak ondo kokatu eta
dena ondo antolatu behar
izan zuten, baina erraztasunen
bat eman ziguten behintzat.

- Irungo Udalak bere harrikoskorra jarri du, baina gainontzeko erakundeen edo
laguntzaile pribatuen babesik
ba al duzue?
Ez, nahiko zokoratuta sentitzen gara. Nire ustez, erakundeen laguntza ezinbestekoa
da kirol hau ezagutzera emateko eta hazten jarraitzeko,
bestela zaila ikusten dut. Iazko
denboraldian ez nuen babesle
bakar bat ere. Bizikleta-denda
batek osagarrietan beherapenen bat egiten zidan bakarrik.
Aurten, ordea, gehiago mugitu gara eta pare bat laguntza
lortu ditugu, baina ez dira nire
desplazamenduak eta materiala ordaintzeko adina.

- Hala ere, hasieratik munduko babeslerik onenaren laguntza izan duzu: zure
familiarena, ezta?
Bai, haien laguntza ezinbestekoa izan da. Nire gurasoek ordaindu
dituzte
nire
desplazamendu guztiak, eta
beti hor egon dira, moralki, ni
lagundu eta babesteko.

- Zein dira denboraldi honetan lortu nahi dituzun helburuak?
Iazko denboraldiko emaitzak
berdindu nahiko nituzke; hau
da, Espainiako txapeldun, Europako txapeldunorde eta Junior kategorian Munduko 3.
geratzea. Hala ere, emaitza
horiek hobetzen baditut,
askoz hobeto.

- Zein dira etorkizuneko zure
erronka nagusiak?
Munduko hoberena izatera
iristea gustatuko litzaidake,
baina urrun ikusten dut oraindik. Hala ere, primeran legoke
Munduko txapeldun izendatzea (irribarrez).

kirolak

Landetxa Kirol Taldea,
gazteen irribarrea helburu

Gazteen mailako B taldea

Gazteen mailako A taldea

1982ko ekainaren 11n saskibaloi talde sortu zena, urteen poderioz, futbol talde izatera pasa da. Gaur egun,
6 taldek eta 150 gaztek osatzen dute Landetxa Kirol
Taldea. Etorkizunera begira, emakumezko talde bat
sortzea eta auzoan erabilera anitzeko kantxa bat eraikitzea dira euren erronka nagusiak.

E

gunero, Ugaldeko futbol zelaia Landetxako jokalari gazteen ilusio eta
lan gogorraren lekuko da. Jokalari
onak izaten irakasteaz gain, Miguel Angel
Sanchez presidentearentzat, oso garrantzitsua da “giza-balioak indartzea eta kirolaren bidez gure gazteak heztea”. Baloia
gogor astintzen diharduten Alain Pardo
eta Jon Mejias nerabeek urtebete daramate klubaren diziplinapean. Aurtengo
denboraldia ez da espero zuten bezain
ondo hasi. Hala ere, egoera hobera egiteko gogor lehiatzeko prest daude.
“Kopan ondo jokatu nahi dugu, Ligako zapore gazi-gozoa kentzeko”. Horretarako,
taldeko kide guztien lana ezinbestekoa
da. Alainen ustez, “gutako bakoitzak bere
gaitasunak ditu eta ahultasunei dagokienez, elkarrekin gainditzen saiatzen gara”.

Bolondres nekaezinak
Landetxa K.T.an, ezinbestekoak dira itzalpeko langile nekaezin guztiak, hauen lanari esker jarraitzen baitu klubak
martxan. Agustin Eceiza koordinatzailearen esanetan, “egiteko asko dago. Izapide
guztiak eta jokalari guztien fitxak bete
behar dira, ordutegiak eta desplazamenduak antolatu, eta abar. Ez da lan erraza;
hala ere, umeen zoriontasuna ikustean ,
merezi du”. Presidentearentzat ere, hau
da aberasgarriena. “Umeen irribarrea
ikustearen parekorik ez dago”.

Lander Martiarena jokalari gaztearentzat,
garrantzitsuena da umeak ondo pasatzea
eta ahal duten gehien ikastea. Entrenatzailea izateaz gain, jokalaria ere bada
Lander. “Ahal dudan hoberen antolatzen

saiatzen naiz. Umeekin bukatzen dudanean, etxera joan eta nire entrenatzeko
poltsa prestatzen dut”.

Elkartruke Txapelketa
Urteak dira Landetxa Kirol Taldeak txapelketa hau antolatzen duela. Aurtengoa,
ordea, berezia izan da, trenbidearen etorreraren 150. urteurrenarekin bat egin
duelako. “Leku gehiagotan ezagutzera
eman nahi genuen gure burua. Hori dela
eta, Gabonetan egin dugu txapelketa.
Madrilgo talde bat, Palentziako bi, Gasteizko beste bat eta Irun-Madril trenbidearen ibilbidean kokatutako Gipuzkoako
talde guztiak etorri dira” dio presidenteak. “Antolakuntzari eta kirol alderdiari
begiratuta, oso pozik gaude lortutakoarekin. Orain, Madrilen ekaina hasieran jokatuko den itzuliko txapelketaren zain
gaude”.

Etorkizuneko erronkak
Datorren denboraldira begira, helburu
nagusia da emakumezkoen futbol taldea
osatzea. “Gure hirian tradizio handiko
klubak daudela badakigu; hala ere, goranzko eskari honi erantzuna ematen
saiatuko gara”. Horretaz gain, lokal soziala
egokitzea, Elkartruke Txapelketarekin jarraitzea eta eskubaloi eta saskibaloi sailak
sortzeko kantxa balioaniztuna lortzea dira
Landetxa Kirol Taldearen beste erronka
nagusiak. Horretarako, erakunde eta zaletuen laguntza ezinbestekoa izango zaie.

A taldeko Kadeteak

Kimu mailakoak

Informazio gehiago:

http://landetxakt.net/

Haur mailakoak
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Jantzi mantala, bakailaoa hartu
eta jarri martxan!

Aurreko zenbakian, gure inguruko sagardotegietara joateko ohiturari buruz hitz
egiten genizuen. Gaurkoan, bertako giroa
etxera ekartzeko proposamena egitea erabaki dugu. Edo horretan saiatuko gara behintzat.
Oraingoan lanean jarri nahi zaituztegu,
proban jarri nahi zaituztegu eta zuen sukaldatzeko dohainak ezagutzeko asmoa dugu.
Horretarako, jantzi mantala, sukaldeko
tresnak prestatu eta gozatzeko presta zaitezte.
Sagardotegietako giroa etxera ekartzeko
saio honetan, bakailao-tortilla egiteko bi
era azalduko dizkizuegu, bata tradizionala
eta bestea “modernoagoa”, gure inspiraziotik sortua. Hortxe bi errezetatxo, etxean
euskal sukaldaritza bikainaz goza dezazuen. Gozatu bakailao-tortillarekin, gozatu
gastronomiarekin, gozatu sukaldaritzarekin eta gozatu bizitzarekin. On egin!

Bakailao-tortilla tradizionala

Osagaiak (4 pertsonarentzat):
2 bakailao-xerra, 2 tipula, perrexil apur bat eta 8 arrautza
Prestaketa:
Lehenik eta behin tipula su eztian prestatu, karamelatua
dagoela ikusten duzuen arte. Ontzi sakon batean, 8 arrautzak irabiatu, eta bertan gehitu perrexil xehetua, bakailao
papurtua, tipula karamelatua eta gatza (bakoitzaren gustuen arabera). Behin osagai guztiak nahastuta ditugula,
zartagin batean olio pixka bat jarri, berotu eta, behin prest
dagoela, osagaiak bota. Pixkanaka-pixkanaka mamitzen
joango da. Bakoitzari bakailao-tortillaren puntua desberdina gustatuko zaizuenez, zuen gustuko puntuan dagoela
ikustean, atera eta gozatu.

Bakailao-tortilla birpentsatzen

Osagaiak (4 pertsonarentzat):
2 bakailao-xerra, 2 tipula, piper gorri bat, piper berde bat
eta 4 arrautza
Prestaketa:
Lehenik eta behin, tipula, piper gorria eta piper berdea

Bakailaoa
gezatzeko
aholkuak

Bakailaoa gezatzeko tenorean hainbat faktore hartu behar da kontuan: gatz geruzaren lodia eta bakailaoaren beraren lodia,
bai eta zein bakailao zati den ere. Faktore
hauen arabera, bada, modu batera edo
bestera eta uretan denbora gehiago edo
gutxiago edukiko dugu.

lerro zuzenetan moztu eta zartagin batean ipini, olio apur
batekin eta su eztian egin. Bitartean, kazola txiki batean
ura jarri eta irakiten hastean bakailaoa sartu. Bakailaoa
uretan eduki, geruzak askatzen hasi direla ikusten duzuen
arte; orduan, uretatik atera eta xerrak askatu.
Behin piperrada eta bakailaoa prest ditugula, arrautzekin
hasiko gara lanean. Horretarako film-papera hartu eta karratutxoak prestatu; film-paper zatiak katilu baten gainazalean jarri eta olio txorrotadatxo bat bota; bertan
arrautza bota eta film-papera bildu; film-paper zati batekin lotuz (ondo itxi poltsatxoa, airerik geratu ez dadin
arrautzaren inguruan). Arrautza hauek ur irakinetan
izango ditugu 3 minutuz. Behin osagai guztiak prest ditugula, plater sakon bat hartu eta azpian piperrada kokatuko dugu, honen gainean bakailao-xerrak, eta azkenik,
arrautza. Jateko orduan, arrautza apurtu, dena nahastu eta
gozatu.
Oraitz Garcia
gas tr of es ta. com

Hona hemen bakailaoa problemarik gabe
gezatzeko egin beharrekoak:

1. Uretan sartu aurretik, gatz geruza oso
lodia bada, zapi heze batekin igurtzita
kendu
2. Behin gatz hori kenduta, sartu plastikozko ontzi batean uretan, gutxi gora behera arrainaren halako hiru ur gehituta

3. Sartu bakailaoa 24-36 ordutan, puskaren lodia nolakoa den, eta baldintzak eta
dagoen tokia ere kontuan hartuta

4. Bitarte horretan, aldatu ura gutxienez
hiru aldiz

5. Bero handiko egunetan, bakailaoa toki
fresko eta lehorrean beratzea gomendatzen dugu, mamia guri baina sendo manten dadin

6. Azkenik, prestatu baino lehen, utzi kanpoan hiruzpalau orduz.

BAKAILAOA DASTA EZAZU

Haurren leihoa
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Belaskoenea LH

Nolega programaren barruan, Eskolako Abesbatzak bi emanaldi eskaini
zituen: Irungo Dunboa eta
Toki Alai ikastetxeetan.
2013. urteko egitarauan
Josu Elberdinen JOSTAILUGILEA eta Eva Ugalderen
ESKOLOPENDRA ipuin musikatuak abestu genituen.
Bi irudiotan, abesbatzak
Toki Alaiko jangelan eskaini
zuen emanaldia.
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gaztea
Toki Alai BHI

BERRI TXARRAK

Berri Txarrak talde nafarra 1994. urtean sortu
zuten
Lekunberrin
Gorka Urbizuk (abeslea
eta gitarra), Aitor Goikoetxeak (bateria), Mikel
Lopezek (baxua) eta
Aitor Orejak (gitarra).
Gaur
egun
taldea
Gorka Urbizuk (abeslea
eta gitarra), Galder Izagirrek (bateria) eta
David
Gonzalezek
(baxua) eratzen dute.

Abeslari eta musika
talde askorekin aritu
dira elkarlanean eta
kontzertu pila eman dute. Europan zehar,
Mexikon, AEBetan, Nikaraguan, Japonian
eta beste herrialde ugaritan ere izan dira
biretan.

Azken diskoa (Haria) aurkeztuz bi urtez
eman dituzte kontzertuak; hala nola, Bilbon, Donostian, Madrilen, Zaragozan,
Bartzelonan, Londresen eta Parisen.

Berri Txarrak taldeak rock estiloa lantzen
du nagusiki, baina pop, metal, punk eta
hardcore estiloen eraginak ere jasotzen
ditu.

Rock musika XX. mendeko bigarren erdian sortutako musika mota da. Ahotsmelodia, gitarra elektrikoak, baxuak eta
normalean erritmo markatuko bateria dira
genero hau eratzeko jogailu arruntak.

Talde honen musikak kontraste asko
dauzka: kanta batzuetan rock lasaia da,
hitz askorekin; baina beste kanta batzuetan rock indartsua, musika bizkorra, eta
gitarra eta baxu distortsionatua daude.
Haien kantek giza eskubideen errespetu
eza salatzen dute, politika eta gizartearen
kontra egiten dute, eta batzuetan amo-

Bideoa, marketinerako
baliabide, konplexurik gabe
Enpresariek eta
oro har ekileek, Interneterako marketin estrategia
bat planiﬁkatzeko
tenorean, gabezia
nagusi bat izaten
dute baliabideen
artean:
bideoa
erabiltzea komunikabide. Askotariko
aitzakiak argudiatzen dira, hein batean behintzat hemen bertan behera utzi nahi ditudanak.

Lehenik eta behin, jakin beharko zenuke bezeroei balioko informazioa bideo bidez helaraz diezaiekezun, eta jendearekin
konektatzeko baliabide egokia ote den.

diozko gaiak erabiltzen dituzte.

Zazpi disko eta dokumental bat jarri dituzte salmentan, merkaturatu ez zen
1994ko
maketaren
ondoren:
aBerri Txarrak (Gor, 1997)
aIkasten (Gor, 1999)

aEskuak/Ukabilak (Gor, 2001)
aLibre © (Gor, 2003)

aJaio. Musika. Hil (Gor, 2005)

aZertarako amestu (Gor, 2007, DVDa)

aPayola (Roadrunner, 2009)

aHaria (Kaiowas Records, 2011)
Jaio. Musika. Hil taldearen 5. diskoa 12
abestik osatzen dute. Diskoaren nahasketak AEBetan egin zituzten.

“Bueltatzen” abestia: abeslariak maite
duen pertsonari bere sentimenduak espresatzen dizkio kantu honen bidez.
Kanta hau pertsona horrentzat da. “Mundua ikusi nahi dut”
Ania Perez eta Marina Erquicia

Erantzuna BAI izan ohi da: Neure produktuaren/zerbitzuaren
aurkezpena egin dezaket bezero izan daitezkeenentzat. Erantzuna baiezkoa bada, bideo bidez ere egin ahal izango da ziurrenik. Jendeari gustatu egiten zaio erosi aurretik ikustea;
beraz, erakuts diezaiogun zein den geure proposamena.

Badakigu Youtube dela jada bigarren bilatzaile nagusia erabileran; hau da, jendeak bideoa erabiltzen du zerbait ezagutzeko, eta internautek guztiz barneratua dute egunerokoan
informazioa jasotzeko.

Bideo profesional batek garesti samar jo dezakeen arren, prezioa iraupenaren eta erabilitako baliabideen arabera geratzen
da. Bideo industriala aspaldi handiko genero bat da, enpresa
askok Internet bidezko komunikaziorako moldatu dutena;
bere ezaugarri propioak ditu, baina merke samarra izaten da.

Bestetik, inoiz ez dugu izan hain erraz eta eskuragarri nork
bere grabazioa eta edizioa egitea ideia bat transmititzeko. Sakelako telefono ertain batekin ere graba dezakegu gertakariren bat, eta gero sare sozialetan banatu. Kalitatea ez da
funtsezko zerbait (erne: mezua bai).

Jakina, inoiz ez da soberan egongo gidoia lantzea, adiskide eta
senideekin frogak egitea, eta lasai eta adeitsu agertzea. Ez baduzu lortzen, utzi beste baterako: gaizki posizionatutako bideo
batek kalte gehiago egingo dizu on baino.

Zer kontatuko duzun? Horra hor gakoa: bezero baten aurrean
zeure produktua saltzeko gauza bazara, ziur egon bideo bidez
ere egin dezakezula. Honako hauetan zentratu: erakutsi zein
interesgarria den, zein ongi dabilen eta nolako hobekuntza
dakarkion bezeroari.

Pablo Moratinos
Marketing online-aholkularia
3yMedia Comunicación Digital

Neguko
rocka
Winter Festival negu gorrian jaio da. Heldu den otsaila-

ren 22an rockaren jaialdi handiak Ficoba izango du

agertoki. Punta puntako protagonistak izango ditu Dr.

Feelgood taldea eta El Drogas. Beste bi bandak osatzen

dute kartela: Los Zigarrosek eta Zordak irundarrek.
Uda izan ohi da zuzeneko kontzertuen garaia. Zergatik ez neguko jaialdi bat? Gogoeta hau egin zuen Carlos Mallesek,
Hondarribiko Blues Festivaleko arduradunak. Halaxe, lanari ekin zion Blue Vision
enpresa sustatzailearen bitartez, Irungo
Udaleko Irun Zuzenean programaren laguntzaz.

Goi-mailako taldeak
Lehenengo edizio honetako dema ez da
makala, goi-mailako kartela apailatu da
eta. Dr. Feelgood mundu zabalean ospe
handia duen banda da, ibilbide luzekoa
eta zuzeneko emanaldietan sekulako
maila erakutsi duena. Barricadako kide
ohia den El Drogas protagonisten artean
dugu, 30 urtez primerako rock and rolla
egiten duena. Egitaraua osatzeko beste bi
taldek joko dute Ficoban. Alde batetik, estreinako diskoa aurkezteko bira egiten ari

diren Los Zigarros valentziarrak. Espainiako rockaren panoraman talderik erakargarrienetako bat dugu. Azkenik, Irungo
rockaren erakusleihoa Zordak banda
izango da, kantu propioak eta klasikoak
arrakastaz nahasten dituena.

Sarrerak
Ficobako ateak 19:30etik aurrera irekiko
dira bertara joaten direnentzat, eta aparkalekua doan izango da. Aurretik saltzen
diren sarrerak erosteko interesa dutenek
Irungo eta Hondarribiko turismo bulegoetan erosi ahal izango dituzte, baita
w w w. ku t xa s a r re ra k . n e t helbidean
ere. Aurretiko sarreraren prezioa 18 eurokoa da, leihatilean 22 eurotan salduko da.
Goian, Winter Festivaleko
kartela. Behean, Zordak

gaztea
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Lehiaketak

- ARGAZKI DIGITAL LEHIAKETA:
“MEAKA AUZOA”.
Antolatzailea: Auzo Elkartea.
Baldintzak: Zaletu orok parte
har dezakete. Gehienez ere
bina lan aurkez daitezke.
Gaia: Meaka auzoa.
Epea: Martxoak 15.
Lanak nora bidali:

av v meaka@ gmail. com

- IRUNGO UDALAK KARTEL ETA
MIKROMEZU LEHIAKETA ANTOLATU DU.
Gai ardatza: “Internet eta
sare sozialak: Gaur diozuna
bihar ikusiko duzu”.
Baldintzak: Irungo ikastetxeetako LHko 5. eta 6. mailako
eta DBHko ikasleek parte
har dezakete.
Bi modalitate: Kartelak (5.
eta 6. mailakoentzat) eta mikromezuak (DBHkoentzat).

w w w. iv ap. eus kadi. n et

- KUTXAZAIN ETA APALBETETZAILE IKASTAROA.
Martxoaren 3tik apirilaren
4ra arte.
Ordutegia: 09:30-13:45
(astelehenetik ostiralera).
Sarrera-proba bat egingo da.
Emango den lekua: Irungo
Gurutze Gorria, Euskal Herria kalea, 14-16.
Gurutze Gorrian izena emateko: 943 62 11 62.
Epea: Otsailak 28.

- TAILERRAK MARTINDOZENEAN.
Otsailaren 20an, 18:00etatik
19:00etara, NINI tailerrak
12tik 16ra urte bitarteko gaztetxoentzat. Sukaldaritza:
Pantxineta. Doan.

- LAN ESKAINTZAK
TABAKALERAN.
Baldintzak: Lan eskaintza
bakoitzaren baldintzak ikusi.
- Mediazio koordinatzailea
- Mantentze lanen burua
- Praktika garaikideen arduraduna
- Plataforma Digitalen eta
Komunikazio Koordinatzailea
- Sistema Teknologikoen Arduraduna
Epea: Otsailak 28
Informazioa: 943 01 13 11

- 19:15etik-20:00etara. Tailer
berdina, 16 eta 17 urtekoei
zuzenduta.

Lana

Irungo
euskarazko
hamabostekaria

Nafarroa hiribidea
Kutxa
Ogi Berri
Hawai
Erauskin

Santiago
Txingudiko

Garapenerako
ekintzak Amerikan, Asian eta
Afrikan
izaten
dira. Esperientzia hiru hilabetekoa izangoa da,
uztailetik urrira.
Baldintzak:
- 2014ko urtarrilaren 1a
baino lehenago Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza

Ikastaroa

- HAINBAT LAN ESKAINTZA EUSKAL FINANTZEN ERAKUNDEAN.
Kontratu-mota: Aldi baterako

San Juan
Gaztelumendi
Manolo
Sargia
Udal Liburutegia
Gazte Informazio
Bulegoa
Corner
Orrua
Fotokop
AEK

Euskadiko gazteak lankidetzan

lan-kontratua.
Epea: Martxoak 5

Sariak: Tablet bana.
Epea: Osailak 28
Parte hartzeko mezua bidali
behar da: omic@ ir un. or g

Zerbitzuakzuak
Toma Pan y Moja
Swing
El Bule
Argitze zentroa

Urdanibia plaza
Migel taberna
Ospitale zaharra
Udal Euskaltegia
Ama Xantalen egoitza
Bainu (Urantzu kalea)
Dunboa/Palmera Montero/Arbes
Osasun Zentroa
Ogi Berru
Tahona
Zura

OTSAILAK 18,
10:00- 14:00 Lan Aholkularitza langileentzat
eta langabetuentzat

OTSAILAK 19
16:00. Erregistra zaitez
enplegu eskaintzak dituzten orrialdeetan.

OTSAILAK 21
9:30-12:30. Ezagutu
ezazu El Espazio.

Irunero

Anetxe
La Agricola
Dunboa LHI
Biribi
Toki Alai HH

Behobia/Azken Portu
Toki Alai BHI
(Gazteluzahar)
Kolon ibilbidea eta
inguruak
BBVA
Kutxa
Anbulatorioa
(Gipuzkoa hiribidea)
Virginia kafetegia
Edurne kafetegia
Erauskin

www.irun.org/igazte/

Ikasleentzat familiak behar dira

Irunen eta Donostian
praktikak egiten ari diren 1617 urteko frantziar ikasleei
harrera egiteko familiak
behar dira. Zerbitzua ordainduko da.

Datak: Ekainaren 2tik
uztailaren 4ra

Tailerrak El Espazion

OTSAILAK 24
9:30-12:30. Enpleguaren bilaketa eraginkorra egiteko tresnak.
CV eta aurkezpen gutuna.

OTSAILAK 26
12:00-14:00
HARREMANAK
Aholkularitza juridikoa
- 943 633160
atzerritartasun gaietan.
- el es pazio@ b idas oa- activ a. com

Irunero non eskura dezaket?

(Luis Mariano)
Sirimiri
Turismo Bulegoa
SAC-HAZ
Merkairun
Luis Mariano
pentsiodunen etxea
Euskadiko Kutxa
Santander bankua
San Migel
Tabisa
Caser egoitza
Uranzu azoka
Gizarte
Segurantzaren
Institutua
LANBIDE

izatea.
- 1984 eta 1994 artean jaio izana, bi
urte horiek barne.
- Jarduera egingo
den
herrialdean
erabiltzen den nazioarteko hizkuntza
menperatzea.
Izena ematea: otsailaren
24a arte

BBVA
Santander bankua
Sabadell Bankua
Euskadiko Kutxa
Kutxa
Rural Kutxa
Loteria administrazioa

Txingudi Ikastola

Antzaran/
Anaka
Kutxa
Mariño
Washington taberna
Anaka Berri erretegia

Elizatxo/Katea
/Belaskoenea
Martindozenea
gaztelekua
Elatzeta ikastetxea
Ongi Etorri taberna
Super Larrea
Belaskoenea
ikastetxea
Café Irun

Puiana
Tahona
Bidasoako Ospitalea
Jostamendi

Larreaundi
Larrarte harategia
Toma Pan y Moja
Pedro arraindegia
Eguzkitza ikastetxea

a aisia
Otsailaren 28tik irailaren 14ra

20:00etan, Zinea eta gastronomia
zikloaren barruan, La cocinera del
presidente pelikularen proiekzioa.
Sarrera: 5,10 €.

Menchu Gal aretoan

Resonancias izenburuko erakusketan, Remigio Mendiburu artistaren
obra bilduma bat ikusgai.

Otsailaren 22an

Mendi-ibilbidea + sagardotegia

Ostiral eta larunbatetan, 18:00etatik
21:00etara; igande eta jaiegunetan,
11:30etik 13:30era.

Irungo Mendizaleak Elkarteak
Arantza-Lesaka mendi-ibilbidea antolatu du. Ondoren, taldea sagardotegi batera joango da. Informazioa:
943631484.

Otsailaren 25ean
Irakurketa-kluba

Erakusketa

Laboral Kutxan

Natalia Santos
margolanak.

Otsailaren 20an

Cambroneroren

Amaia KZC

Erakusketa

Calahorra Hiria Pintura Lehiaketa
Nazionalaren 18 lan hautatu aurkezten dira erakusketa ibiltari honetan.
Ohi bezala, koadroen gaiak gastronomiaren munduaren eta gastronomiarekin zerikusia duen gauza
ororen inguruan dautza.

Otsailaren 28ra arte

Udal liburutegian

Ikus-entzunezkoa

Otsailaren 23ra arte

Amaia KZn

19:30ean, hitzaldi aretoan, Iñaki Caperochipik Islandia: hielo y fuego
ikus-entzunezkoa aurkeztuko du.
Uharte honen natura birjinaren zoragarria erakusten da. Uhartearen
kokapena dela eta -kontinentetik
urrun eta sumendi baten gainean
dago- paradisu bat da.

Erakusketa

Plaiaundiko Ekoetxean

Zilbeti eta Mendiaundi: bizitzaren
prezioa izenburuko erakusketa. Astelehenetik igandera: 10:00-14:00 /
15:30-17:30.

Amaia KZn

Inauterietako Kartelen Lehiaketara
aurkeztu diren lanak ikusgai.

Otsailaren 26an
Ipuin-Kontalaria

Udal liburutegian

KALDEREROEN KONPARTSA

Otsailaren 22an, 19:00etan

Alberto Anguera plazatik irtengo da,
Irungo Atsegiña Elkarteak antolatuta.
Honakoa izango da ibilbidea: Hondarribia kalea, Kolon ibilbidea, Foruen
Karrika, Kale Nagusia eta San Juan
Harria plaza.

INUDE ETA ARTZAINEN KONPARTSA
Otsailaren 23an, 12:00etan

- Egun horretan, 19:00etan, Amaia
KZn, Luis Marianoren musikaren
entzunaldia, Luis Mariano Lirika Elkartearen eskutik.

Santiago kaletik irtengo da, Eraiki
Dantza Taldeak antolatuta. Honako
ibilbide hau egingo du: Eskoleta
kalea, Eliza kalea, San Juan Harria
plaza (atsedena), Kale Nagusia, Foruen karrika, Kolon ibilbidea, Zabaltza plaza (dantza emanaldia
eskainiko da) eta Luis Mariano.

Ipuin-Kontalaria

Otsailaren 23an, 19:00etan

- Haurrentzako ipuin-kontalaria
17:30ean. Ipuina: Caminando por
los cuentos. Sarrera: doan.

OSTEGUN GIZENA

Zanpantzar konpartsa, Gaita-joleak,
Bidasoko Erraldoiak, Irungo Udal Musika Kontserbatorioko ikasleak,
Auntxa Trikitixa Taldeak lagun dituela, Alberto Anguera plazatik irten
eta Zabaltza plazaraino helduko da.

19:30ean

Otsailaren 21ean
Zinea

IRUN ZUZENEAN kontzertuak
Otsailaren 28an, ostirala, 19:30ean,
MURSEGO (Maite Arroitajauregi),
Kabigorrin.
Otsailaren 22an, ostirala,22:30ean,
PLANTA BAJA, Scrumberrin (Santiago kalea).

Erakusketa

19:30ean, helduentzako ipuin-kontalaria. Ipuina: Qué llevan las mujere en el bolso. Sarrera: doan.

Martindozenea Gaztelekuan

ZIRKUITU AKUSTIKOA

Martxoaren 2ra arte

Udal liburutegian

Erakusketa

Otsailaren 18tik martxoaren 2ra

19:00etan, Martxe Tranchek zuzenduta, Tiempo de vida liburua hizpide
izango da.

Otsailaren 27an

Otsailaren 28ra arte

“Begiratzen duten emakumeak” Espainiak Ginea Ekuatorialeko Bata
hirian duen Kultur Zentroak (CCEB)
egin zuen tailerraren emaitza da.
Zehatzago, zazpi egunez zortzi
emakumerekin egin zuen argazkitailerreko lanek osatzen dute erakusketa.

INAUTERIAK

Amaia KZn

Erakusketa

15

Zanpantzarra jarriko da Zabaltza plazan eta Erraldoien Baltsa dantzatuko
da, Bidasoko Txarangaren eta Musika Udal Kontserbatorioaren partaidetzarekin.

OSTIRAL KAXKARRA

Otsailaren 28an, 20:00etan

Amaia KZn, konpartsen aurkezpena.

INAUTE LARUNBATA

Martxoaren 1ean, 17:00etan.

Konpartsen desfilea hiriguneko
kaleetan.

IGANDEA

Otsailak 28, 20:30ean, Frank Blackfield, Royal Cluben.

Martxoak 2. Eraiki eta Kemen dantza
taldeek baserrietan Puska Biltzea
egingo dute.

POZUETAKOGAINA, 1. 20305 IRUN

IBILGAILU GORDAILUA: 943 619 180
www.gruasaitor.com

gruas@gruasaitor.com

