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1965eko uztailaren 13ko Osoko Bilkuran, Go-
bernazio Batzordearen, Jose Legasaren eta Jo-
aquin Simon Ruizen eskariz jarri zitzaion izena.

Lekaenea toponimoa entzute handikoa izan da
Irungo historian, izen bereko baserriaren ingu-
ruko paraje osoari eman ziolarik izena, baita
han zeuden eskolei eta zonalde horretan duela
gutxi arte egondako garbitegi publikoei ere.
Horietako bat partikularra, Jose Arbildirena,
1893an eraikia, eta bestea publikoa, 1936an
eraikia.

Lope Martinez Isastiren “Compendio Historial
de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa” la-
nean ere agertzen da “Lecaiena” baserriaren
izena. Ziur aski Lekaeneea bera da.

“Euskararen Agintaritza Hiztegiak” dioenez,
leka hitzak esanahi bat baino gehiago du, ho-
rien artean nabarmenduz: baina, mamia,
hezea, baba edo likido likatsua, beraz, pentsa
dezakegu agian Lekaenearen esanahia toki he-
zeko etxea edo baba etxea izan daitekeela,
gerta daitekeelako era horretako landarea lan-
datzeko toki egokia izatea.

1815ean baserri hau Juan Jose Lekuonarena
zen, eta urtean, udalari, zerga moduan 300 ko-
brezko erreal ordaintzen zizkion. 

Iturria: José Monje.

Irungo kaleen izenak.

Irun atzo Irun gaur
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Argazki lehiaketa
IUA: 2531

Argazki lehiaketan edonor izan daiteke parte hartzaile. Ez
dago adinari edo bizitokiari dagokion mugarik.

Gaia bakarra izango da: Irun. Irungo jendea, lekuak, natura,
etab. 

Saria: urtearen bukaeran, argitaratu ditugun argazkien egileen
artean sari bat zozkatuko dugu.

Bete beharrekoak: argazkiak kalitate ona behar du izan. Ar-
gazkiarekin batera, deskribapen txiki bat bidali beharko du
egileak. 

Argazkiak bidaltzeko: jarozena@irunero.com

Ainara Lertxundi
San Migel auzoko Alberto Angera plaza.



2006an zabaldu zuten Oiasso Erromatar Museoa, Irungo
Eskoleta kalean. Hamar urte egin ditu antzinako erroma-
tarren garaiko Oiasso hiriaren inguruko dibulgazio lana
egiten. Bertako bizimoduaren berri emateko, beste urrats
bat eman zuten arduradunek, museoak ateak ireki baino
hiru urte beranduago, Dies Oiassonis festibala antolatu
zutenean. Zazpigarren edizioa beteko du aurten, hasie-
rako helburu nagusi berberarekin. “Birsortze historikoa
zaintzen dugu, eta jantziak, musika gastronomia eta
atrezzoa lantzen ditugu”, gogorarazi du Cristina Aguirre
Oiasso Erromatar Museoko kudeatzaileak.

Baina zehaztasun horri eutsita ere, jarduera erakargarria
izatea lortu du festibalak, irundarrentzat, eta uztailean
hirira gerturatzen diren bisitarientzat. “Ekimen berezia
da, inguruan topatu daitezkeen beste proposamenekiko
ezberdina”, adierazi du Miguel Ángel Páez Sustapen Eko-
nomikoko ordezkariak. Turistentzat interes gune izatea
lortu duela azpimarratu du Páezek. Hiriko ostalariei eta
merkatariei mesede egiten die, alde horretatik, Dies
Oiassonis jaialdiak. “Guretzat, hiria dinamizatzeko egiten
den guztia ona da. Bestela, bisitariak eta irundarrak Hon-
darribira edo Donostiara joaten zaizkigu”, aitortu du Yon
Gallardo Bidashop merkatarien elkarteko kideak. 

Azoka erromatarraren antolakuntzan parte hartuko dute
merkatariek. Iaz egin zuten lehen aldiz, eta ondo funtzio-
natu zuela baieztatu du Gallardok. Erromatarren garaian
girotutako ehun postu inguru jarriko dituzte Junkal pla-
zatxoan, Erromes eta Istillaga plazetan eta Santiagoko

Euskal Jai frontoian. Ostiralean, 11:30etan zabalduko
dute merkatua. Gastronomiari dagokionez, udalaren Irun
Dastatu plataformarekin lankidetzan, zenbait jarduera
antolatu dituzte: gastronomia tailerrak eskainiko dituzte,
“gourmet” afari erromatarra egingo dute larunbat
gauean, museoaren kanpoaldean, eta  Pintxo Erromata-
rraren Ibilbidea eskainiko dute hiriko taberna ezberdine-
tan. Guzti hori, antzinako erromatarren garaian
erabiltzen ziren osagaiekin. “Historian zehar bidaiatzeko
beste modu bat izango da”, nabarmendu du Yon Gallar-
dok.

Antzerkia eta birsortzea
Joan den urtean bezala, “Medea” obra eskainiko du
Oiasso Erromatar Museoko antzerki taldeak. Ana Pérezek
zuezenduta, Euripidesek duela 2.500 urte sortutako ant-
zezlana eskainiko dute. Museoko plazan izango da ikus-
kizuna, ekainaren 15ean 20:00etan eta 16an 22:00etan.  

Aurtengo berrikuntza, zirku erromatarraren birsortzea
izango da. Ikuskizunak Euskal Jai frontoian izango dira,
larunbatean 17:00etan eta 20:30etan, eta igandean
11:00etan eta 17:00etan. Sarrerak bost euroren truke
eros daitezke, museoan eta Luis Marianoko turismo bu-
legoan.

Ekimen nagusia Navigium Isidis prozesioa izango da. 150
aktore amateur baino gehiago espero dituzte antolatzai-
leek, hiriko zenbait elkarteren eta eragileren kolabora-
zioari esker. Isis jainkosaren omenezko prozesioa da,
antzinako erromatarrek nabigazio sasoiari hasiera ema-
teko egiten zutena. Museotik irtengo da, eta Dunboako
kanaleraino joango da. “Bertan, opariz betetako ontzi bat
urperatuko dugu, bere garaian egiten zuten bezala”,
azaldu du Cristina Aguirrek. Igande eguerdian egingo
dute Navigium Isidis, itsasgorarekin batera. 
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Olaizola Immobiliaria agentzia

Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaro batekin hasi da 2016ko
Dies Oiassonis festibala. “Generoa, erotismoa eta sexua Erroman” izen-
buruarekin, Erroma paganoko genero ikuspegira eta sexu praktiketara
gerturatzeko aukera egon da, uztailaren 6tik 8ra. Gaiaren inguruan in-
teresa duenak, museoko udarako erakusketa berezia ere ikus dezake,  gai
horixe lantzen baitu. Hasiera horren ondoren, uztailaren 15etik 17ra
helduko dira jaialdiko gainerako hitzorduak.

Uztailaren 15etik 17ra egingo dituzte Dies Oiassonis jaialdiko jarduera nagusiak
Antzinako Oiassora bueltan

“Birsortze historikoa zaintzen dugu”
Cristina Aguirre, Oiasso Erromatar

Museoko kudeatzailea

“Ekimen berezia da, inguruan to-
patu daitezkeen beste proposame-

nekiko ezberdina”
Miguel Ángel Páez, Sustapen Eko-

nomikoko ordezkaria



Loidiren oroimena eta ondarea
Duela ehun urte jaio zen Irungo botikari polifazetikoa

BAKAILAOA DASTA EZAZU

1999ko uztailaren 9an  hil zen Jose Antonio Loidi
Bizkarrondo, Irunen. Hutsunea utzi zuen hirian,
eta ondare baliotsua bizitzan zehar landu zituen di-
ziplina guztietan. Aurten, bere jaiotzaren mendeu-
rrenaren urtean, Euskaltzaindia euskararen
akademiak omenaldia eskaini dio, ekainaren 17an,
Irungo Carlos Blanco Aguinaga kultur gunean. Ez
da azkenekoa izango, Irungo Udalak ere mendeu-
rrena ospatzeko ekimenak aurreikusi baititu. 

1916ko abuztuaren 22an jaio zen Jose
Antonio Loidi Bizkarrondo, Errenterian.
Farmazia, optika eta akustika ikasketak
egin zituen, eta 1942an, farmaziako li-
zentzia lortu zuen, Santiagoko Unibertsi-
tatean. Hurrengo
urtean hasi zen
botikari lanean,
Irunen. Horrega-
tik gogoratzen
dute irundar
askok. José Anto-
nio Santano alka-
teak berak
horrela ezagutu
zuen: “Gizon solemnea zen, eta begiru-
nea eta errespetua transmititzen zituen”.
Serioa baitzen Loidi, pertsona isila, lotsati
itxurakoa. Hala ere, momentu egokietan,
“komunikatzaile bikaina” zela baieztatu
du Iñaki Garrido historialari eta Luis de
Uranzu Kultur Taldeko kideak: “Bere inte-
reseko gaien inguruan luze eta zabal
mintzatzea gustuko zuen”.

Irungo farmazia ikuskatzaile izan zen
Loidi, hogeita bederatzi urtez. Baina bo-
tikatik kanpo, beste jakintza arlo askotan
sakondu, ikertu eta idatzi zuen: osasun
publikoa, hidrologia, botanika, historia,

antropologia, toponimia, literatura eta
linguistika, besteak beste. Ekarpen guzti
horiek ere ezagutu zituen, gerora, Santa-
nok. Loidik nortasun “errenazentista”
zuela azpimarratu du: “Profesional petoa

zen, jakintsua, bere
ezagutza handit-
zeko eta gizartea-
ren mesedean
erabiltzeko helbu-
rua zuena”. Azken
ideia horixe nabar-
mendu du, era be-
rean, Andres
Urrutia Euskalt-

zainburuak: “Jakituria handi baten jabe
zen, baina herriaren onerako erabili nahi
izan zuen”.

Euskararen eta euskal kulturaren alde
aritu zen
Makina bat kolaborazio idatzi zuen José
Antonio Loidik argitalpen ezberdinetan.
Gertukoenak aipatzearren: Uranzu, El Bi-
dasoa, Bidasoako Ikaskuntzen Aldizkaria,
Oarso, Egan, Argia edo Jakin. Literaturan
sartu-irten bakarra egin zuen, baina ez
edonolakoa. Hamabost egun Urgainen
idatzi zuen 1955ean, euskarazko lehen
polizia eleberria. 1957tik aurrera, Eus-

kaltzaindiko urgazle izan zen, eta 1998an,
hil aurreko urtean, Ohorezko Euskaltzain
izendatu zuten. Euskaltzalea eta euskara-
ren aldeko eragile sutsua izan zen Jose
Antonio Loidi. Irungo ikastolaren sorrera-
ren bultzatzaile izan zen, 1960ko hamar-
kadan. “Diktaduraren garaian euskarak
biziraun zezan gogor lan egin zuen sare
horretako partaide izan zen”, adierazi du
Andres Urrutiak. 66an, Gerra Zibilaren
ondorengo lehen Euskal Jaiak antolatu zi-
tuen Irunen.

1980an sortu zenean, Luis de Uranzu Kul-
tur Taldeko lehen presidente izendatu
zuten. Elkarteak 1984 urtean argitaratu
zuen Bidasoako Ikaskuntzen Aldizkaria-
ren lehen alea. Liburu
haren sarreran eman
zuen Loidik elkartearen
helburuaren berri: “Bi-
dasoako kultur gaietan
lanean ari diren ikerle
eta ikastunak elkart-
zea, bata bestearen la-
guntzaz, errazago,
hobeto, zehatzago eta
sakonago lan egin dezaten”. Uranzu-
Iranzu-Aranzu toponimiari buruzko iker-
keta argitaratu zuen Loidik ale hartan. Gai

horrekin lotuta, nabarmentzekoa da
Irungo kale izendegia moldatzeko eta
egokitzeko egin zuen lana, 1992an kaleen
ortografia zuzentzeko eta izen berriak
proposatzeko enkargua egin baitzion
Irungo Udalak. 

Gaur egun, Jose Antonio Loidi Bizka-
rrondo izena darama hiriko kale batek.
CBA kultur guneko areto batek ere bai.
Gainera, Loidik bere ibilbidean zehar
landu zituen arloetan ikerketak egiteko
beka eskaintzen du udalak. Jose Antonio
Loidik hirian utzitako arrasto sakonaren
inguruko zalantzarik ez dago, beraz. “Ez
gaitezen iraganean geratu”, aldarrikatu
du, hala ere, Andres Urrutia euskaltzain-

buruak: “Haren
mezua eta eredua
berriro ekarri behar
ditugu, lehenengo
Irunen, baina gero
Euskal Herri osora
proiektatzeko, gure
kultura indartzeko
h e l b u r u a r e k i n ”.
Irungo testuingu-

ruan, bederen, Loidiren gisako erreferen-
teen beharrean dabil euskal mundua. 

“Bere intereseko gaien ingu-
ruan luze eta zabal mintzatzea

gustuko zuen”
Iñaki Garrido, LUKTko kidea

“Jakituria handi baten
jabe zen, baina herriaren
onerako erabili zuen”
Andres Urrutia, Euskalt-

zainburua



Jose Antonio Loidiren etxean euskaraz
egiten zen. Gaztelania eskolan ikasi
zuen. Hogeita hamar urte zituela,
baina, konturatu zen gaztelaniaz ira-
kurtzen eta idazten zekiela, euskaraz
ez, ordea. Euskarazko gramatikari bu-
ruzko liburuak biltzeari eta irakurtzeari
ekin zion: Azkueren Morfología Vasca,
Seber Altuberen Erderismos, Zabalaren
Gramatika etab. Gehiago lantzeko, er-
darazko liburuak euskara itzultzea bu-
ruratu zitzaion. Momentu horretan,
Christieren, Conan Doyleren edo Sime-
nonen polizia nobelek arrakasta handia
zuten. Azkenaren, George Simenon

belgikarraren lan bat itzultzeari ekin
zion. Baina gehiegizko lana zen, hura,
euskaraz modu autodidaktan trebatu
zen botikariarentzat. 

Simenon utzi, eta nobela bat idazteari
ekin zion, bere kasa. Hamabost egun
Urgainen amaitu, eta Euskaltzaindiak
antolatutako literatur lehiaketa bate-
tara aurkeztu zuen, 1954an. Lehen
saria, Jon Etxaideren Joanak Joan no-
bela historikoak eskuratu zuen. Baina
Loidik, epaimahaiaren aipamen berezia
jaso zuen. Jose Angel Irigarai euskalt-
zainak idatzi zuen Hamabost egun Ur-
gainen liburuaren lehen argitalpeneko

hitzaurrea, eta azalpen argigarriak
eman zituen. Alde batetik, polizia gaia
euskal liburuetan sekula erabili gabea
zela. Bestetik, euskara “arrunt” eta
“herritar” batean idatzia zegoela: “Ez
da hiztegirik behar nobela irakurtzeko,
eta euskal liburu batez hori esatea ez
da gauza ttipia”. 

Ordura arte idatzitako euskarazko ele-
berri nagusiak zerrendatu zituen, on-
doren, Irigaraik: Elizanbururen Piarres
Adame, Agirreren Kresala eta Garoa
eta Mogelen Peru Abarka, adibidez. Ze-
rrenda horrekin lotuta, Loidiren libu-
ruaren bigarren argitalpeneko

hitzaurrean, Emilio Mas-ek ondoren-
goa adierazi zuen, gaztelaniaz: “Antzi-
nako hizkuntza hori egokia iruditzen
zitzaigun arrantzaleen eta nekazarien
bizimodu arrunta deskribatzeko, edo
erlijio irakaspenetarako”. Ideia hori
apurtu zuen, beraz, Jose Antonio Loi-
dik. Bide erakusle izan zen Hamabost
egun Urgainen, eta arrakasta izan zuen,
gainera. Zazpi aldiz argitaratu zuten
1991ra arte, eta bi urtean behin, hu-
rrengo hamarkadan zehar. Loidiren
jaiotzaren mendeurrenean, haren libu-
rua irakurtzea izan daiteke omenaldirik
onena. 
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Hamabost egun Urgainen, euskarazko lehen polizia eleberria



Laugarren urtez jarraian, Oztoporik Gabeko Bainua zerbitzuaren
babesleetariko bat izango da Caser Residencial. Bertan, mugikor-
tasun murriztua duen edonori bainu bat hartzeko laguntza eskaint-
zen diote. 

Caser Anakan eta Betharramen 6 pertsonako taldeak egingo dituzte
uda osoan zehar, hondartzara joan nahi duten guztiek aukera izan
dezaten. Aurten, uztailaren 21ean hasi eta irailaren 1ean bukatuko
da. Caser Anakakoak asteartetan eta ostiraletan joango dira, eta
Betharramekoak ostegunetan. Esperientzia oso polita eta interes-
garria izaten da Caserreko kideentzat.

Oztoporik gabeko bainua



Behobiako eta Santiagoko nazioarteko zubietan behin eta berriro sortzen dira ilarak.
Abenida zubian, oinezkoentzako pasabidea itxita eduki dute, Hendaiako aldean. Hon-
darribiaren eta Hendaiaren arteko itsasontzia hartzeko kaian, eta Euskotrenen gelto-
kian ere, kontrolak jarri izan dituzte. Eraginik handiena, ordea, autobidean, Biriatuko
ordainlekuan nabaritzen da. Kamioietan egiten dituzten miaketek zirkulazioa gelditzen
eta blokeatzen dute, eta pilaketa eta ilara luzeak sortzen dira. 15 kilometrotik gorakoak
ere izan dira, egunik gogorrenetan. Egoera horien aurrean, eragina arintzeko neurriak
eskatu dituzte tokiko erakundeek. “Batetik, ireki ditzatela ordainlekuko kabina guztiak.
Bestetik, kamioi batek inspekzioa behar baldin badu, alde batera baztertu daiteke, erre-
pidea blokeatu gabe”, adierazi du Xabier Iridoy Irungo alkateordeak. Eusko Jaurlaritza-
ren eta Espainiako Gobernuaren arteko harremanak izan direla baieztatu du EAJ
alderdiko kideak.

Bidasoaren beste aldean ere, Frantziako Gobernuaren neurriak “zentzugabeak” direla
salatu dute erakundeek. Richard Irazusta Hendaiako Herriko Etxeko hautetsiak argu-
diatu du: “Testuinguru jakin batean erabaki polizial bereziak hartzea, jendeak uler de-
zake. Hala ere, inportanteena da egiten denari zentzu bat ematea”. Irazustak
azpimarratu du kontrolak ez direla iraunkorrak, eta ez direla mugako puntu guztietan
egiten. Rubén Fraile Behobiako Merkatarien Elkarteko presidenteak ideia berdina na-
barmendu du: “Arratsaldeko zazpietan kontrolak kentzen dituzte. Zer gertatzen da, te-
rroristak egunez bakarrik pasatzen direla? Gainera, Ibardinen eta Dantxarinean,
adibidez, ez dira kontrol berdinak egoten”. Dena den, kanpainaren zentzuaren eztabai-
dan udalek eragina izateko duten aukera oso mugatua dela aipatu du Irazustak. 

Urte kritikoa izan daiteke
Gertuko erakundeen eskumen eskasiari aurre egiteko, bestelako neurriak proposatu
dituzte batzuek. “Herritarrok Biriatuko ordainlekua blokeatu behar genuke, eta Baio-
narainoko auto ilarak eragin”, bota du Celestino Arevalok. Merkataria da, eta denda
du Behobiako merkataritza gunean. Etsipenak jota dago, 2016a urte kritikoa izan dai-
tekeelako: “Azaroaz geroztik %50eko galerak izan ditugu”. Uztaila eta abuztua izan ohi
dira hilabeterik onenak, urteko irabazien %40 ere ekartzen baitituzte Behobiako mer-
katarientzat. Aurten ordea, arriskuan daude. “Jende gutxiago etortzen da, kontrolen
eta auto ilaren beldur dagoelako. Gainera, etortzen direnek gutxiago erosten dute, ba-
daezpada”, azaldu du Rubén Frailek. Inguruko zenbait merkatari negozioa isteko arris-
kuan daudela onartu du. Beste batzuek, langileak kaleratu beharko dituzte. 

Izan ere, Behobiako mugako merkatarien bezeroen %90 Bidasoaren beste aldekoak
dira. Eta kontrolak gorabehera, Frantziako estatuko egoera sozioekonomikoaren era-
gina ere nabaritzen ari dira. “Hortxe daude lan erreforma, eta haren ondoriozko grebak
eta mobilizazio guztiak”, adierazi du Frailek. Regalos Goneguiko Paco Gonzálezek ideia
horri heldu dio, kontrolen eraginaren garrantzia erlatibizatuz: “Arazoa da jendeak ez
duela dirurik, are gutxiago ezinbestekoak ez diren produktuetan gastatzeko”. Bide
batez, kontrolek eta haien eraginak lan gatazkak estaltzeko “ke gortina” gisa balio du-
tela uste du Rubén Frailek. “Begiradak desbideratzeko balio duten bitartean luzatuko
dituzte”.

Hori da, hain zuzen ere, kontrolen eraginak nabari dituzten kolektiboen kezka nagu-
sietako bat. Noiz arte iraungo ote duten. Eurokopa bukatu arte egingo zituztela iragarri
zuten hasieran, baina beste bi astez luzatuko zituztela argitu zuten beranduago, Frant-
ziako Tourra zela eta. “Pentsatzen genuen hilabeteko kontua izango zela. Baina ikusten
ari gara luzatzen ari dela”, onartu du Jaione Ugalde Hiru garraiolarien sindikatuko or-
dezkariak. Izan dituzten galeren dimentsioaren berri eman du Ugaldek: “Hiru, lau edo
bost ordu galdu ditzakegu, eta dirutan, orduko 50 euro inguruko galera izan dezakegu”.
Eragin ekonomikoaz gainera, pertsonalak ere kontuan hartzeko eskatu du Jaione Ugal-
dek: pazientziaren galera, estresa etab. Erakundeei neurriak hartzeko konpromisoa gal-
degin die garraiolarien ordezkariak: “Gure lana duintasunez egin ahal izatea da eskatzen
dugun bakarra”. 
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Segurtasunaren kalteak

Aspaldi atzean utzitako irudiak bueltatu dira azken hi-
labeteetan Bidasoko mugara. Frantziako poliziak
zaintza postu egonkorrak ezarri ditu, eta kontrolen
maiztasuna nabarmen handitu du. Azaroan eta aben-
duan gertatu zen lehenengo, Parisko atentatuen eta
COP 21 aldaketa klimatikoari buruzko bileraren on-
dorioz. Maiatzean berriro abiatu zuen kontrolen kan-
paina Frantziako Gobernuak, futboleko Eurokopa zela
eta, segurtasun neurri gisa. Kontrolek eta errepideetan
sortu diren ilara luzeek ondorioak izan dituzte Irungo
merkatarientzat, eta garraiolarientzat. 

Frantziako poliziaren kontrolen ondorioak salatu dituzte garraiolariek, merkatariek eta
erakundeek



2000ko hamarkadaren hasieran sortu zen
Zumba, Kolonbian. Aerobic ariketak eta
dantza pausoak uztartzen dituen  jarduera
da, eta Latinoamerikako erritmoak era-
biltzen ditu: cumbia, salsa, merengea, bat-
xata, reggaeton-a etab. Alberto “Beto”
Pérez dantzariak asmatu zuen, usteka-
bean. Aerobic klase bat eman beharra
zuen, baina musika ahaztu zitzaion. Au-
toan salsa eta merenge kaseteak besterik
ez zituen, eta horiekin inprobisatu zuen
aerobic klasea. Ikaragarri gustatu zitzaien,
berari eta ikasleei. Hori dela eta, kasuali-
tatezko asmakuntza horrekin aurrera egi-
tea erabaki zuen. Ameriketako Estatu
Batuetara, Miamira jo zuen hura hedat-
zeko asmoz. Alberto Perlman eta Alberto
Aghion ezagutu zituen han, eta haien
babes ekonomikoarekin, Zumba irakas-
teko lehen DVDak grabatu zituen. 

Datuak:
180 herrialde
200.000 lokal
15 milioi zale

Zumbaren arrakasta ikusita, Zumba Fin-
tess LCC enpresa sortu zuten 2006an.

Konpainiaren marka erregistratua da
Zumba, eta haren inguruko negozio erren-
tagarria kudeatzen du. Gaur egun, 180 he-
rrialdetako 200.000 lokaletan ematen
dituzte Zumba klaseak. Hamabost milioi
lagun inguru ere izan daitezke praktikat-
zen dutenak. Leku guzti horietara, abia-
dura eta intentsitate ezberdinetan heldu
da. “Espainiako Es-
tatuan, hego-ekial-
dean zabaldu zen
lehenengo. Iparral-
dera askoz beran-
duago iritsi da”,
azaldu du Evelyn
González txiletarrak. Zumba klaseak ema-
ten ditu Irunen, baina baita Gipuzkoako
beste zenbait herritan ere. ZIN titulazioa
du (Zumba Instructor Network), eta
Zumba saioak zuzentzeko deiak jasotzen
ditu, hain da handia jardueraren arra-
kasta.

Markaren jabe den enpresak banatzen du
ZIN titulazioa, eta
ezinbesteko bal-
dintza da Zumba
izena erabiliz klaseak
emateko. Titulazioa
edukitzeko, derrigo-

rrezkoa da hasierako formazio ofiziala ja-
sotzea. Ondoren, hilero 40 euro inguruko
kuota ordaindu  eta ezaguerak berritzeko
formazio espezifikoetara joan beharra
dago. Zumba Fintess oinarrizko espeziali-
tatea da, lehen formazioa jaso duten ira-
kasleek eskaini dezaketena. Beste asko
ere badaude, baina horietan aritzeko es-
pezializatu beharra dago: Zumba Kids
(haurrentzat), Zumba Gold (adinekoent-
zat, edo mugikortasun arazoak dituzte-
nentzat), Aqua Zumba, Zumba Step,
Zumba Toning etab. Bestalde, DVD, bide-
ojoko eta arropa ofizialak saltzen ditu en-
presak. “Negozioa da”, onartu du Caridad
Ángel irakasleak. Hala ere, bere inguruan
“instrusismo” asko dagoela salatu du, eta
formazioa jaso gabe eta dagokion kuota
ordaindu gabe Zumba klaseak eskaintzen
dituen jendea kritikatu du. 

Aukera anitza eskaintzen du Zumbak 
Formazio berdina jasotzen duten arren,
Zumba irakasle bakoitzak bere estiloa du,
eta zeharo aldatu dezake saioaren izaera.

Caridad Ánge-
lek berretsi
du: “Ikasleak
ohitu egiten
dira, eta gero
kostatzen zaie
beste irakasle

batekin aritzea”. Ordu bateko saioak iza-
ten dira. Beroketa batekin hasten dira, eta
gero hamabi koreografia inguru egiten di-
tuzte, erritmo eta intentsitate ezberdine-
tan. “Klaseak ezin du lineala izan ”, azaldu
du Arantxa Reyk. Bukatzeko, luzaketak egi-
ten dituzte. Irakaslearen jarrera aktiboa
izaten dela azpimarratu du Caridad Ánge-

lek: “Monitorea
gainean egoten
da, ikaslea moti-
batzen saiatzen
da”. 

Zumba adin guz-

tietako jendearentzat egokia izan daiteke-
ela nabarmendu dute irakasleek. “Moda-
litate asko daude, eta bakoitzak komeni
zaiona hautatu behar du”, zehaztu du
Evelyn Gonzálezek. Arantxa Rey kideak
bost urte daramatza Zumba klaseak ema-
ten, eta gizonezko bakar bat izan du bere
saioetan. Zumbaren sortzailea gizonezkoa
da, eta irakasle asko ere bai. Klaseetara jo-
aten direnen artean, berriz, emakumez-
koak dira nagusi. “Mutil asko lotsagatik ez
dira animatzen, edo ezjakintasunagatik
ere bai”, adierazi du Mónica Martínezek.
Gizonezkoei onura berberak ekartzen ahal
dizkiela nabarmendu du: “Arlo fisikoaz
gainera, psikologiari dagokionez oso-oso
ona da. Antsietatea, edo depresioa duen
jendeari primeran datorkio”.

Kiroldegietan, gimnasioetan edo beste-
lako elkarteetan eskaintzen dituzten
Zumba klaseez gainera, ekitaldi ezberdi-
netan egiten dituzte Zumba saioak. Gero
eta gehiago eskatzen dizkiete, auzoetako
jaietan, ikastetxeetako jaialdietan edo ur-
tebetetze festetan, esaterako. Zumbathon
izeneko bizpahiru orduko saioak ere egin
izan dituzte, ekimen solidarioen alde, ge-
hienetan. DJ batek jartzen du musika, eta
monitoreak txandaka igotzen dira eszena-
tokira, behean egoten diren parte hartzai-
leen mugimenduak zuzentzeko. Horrelako
ekitaldietan ezagutu dute elkar inguruko
Zumba irakasle askok. Harreman estua
egin dutela baieztatu dute, eta elkarri la-
guntzen ahalegintzen direla. Batek ezin
duenean klasea eman, lagunak ordezkat-
zen duela azaldu dute, adibidez. “Ordute-
giagatik edo gertutasunagatik ikasle bati
nire klasea komeni ez zaionean, lagun ba-
tena gomendatzen diot”, aipatu du Evelyn
Martínezek. Zumba irakasleen gremio txi-
kia sortu dute, beraz. Nana Bo, Nani Enri-
que, Manuel Rentero eta gainerako
kideak ez dituzte ahaztu nahi izan. 
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“Monitorea gainean egoten da,
ikaslea animatzen saiatzen da”

Caridad Ángel

Gaur egun kiroldegietan eta gimnasioetan arrakasta gehien
duen jardueretako bat da Zumba. Hamarnaka lagun bilt-
zen dira egunero klase bakoitzean, ariketa fisikoa egiteko,
eta batez ere, ondo pasatzeko asmoz. “Oso entretenigarria
da, ez zara konturatzen kirola egiten ari zarenik”, baieztatu
du Arantxa Reyk. Zumba instruktorea da Irunen, eta gim-
nasio eta elkarte ezberdinetan ematen ditu klaseak. Goi-
zeko txanda amaituta, kafea hartzeko gelditzen da, astean
behin, hiriko beste zenbait irakaslerekin. Zumbaren ingu-
ruko familia osatu dute jada.

“Klaseak ezin du lineala izan,
gorabeherak behar ditu”

Arantxa Rey

Festa gimnasioan
Kirol aretoak bete ditu Zumbak, ariketa fisikoa egiteko modu dibertigarria delakoan



Azken aukeran lortu zenuen Joko Olinpi-
koetarako txartela. Nola kudeatu zenuen
presioa aurreko hilabeteetan?
Ez zen erraza izan. Iazko Munduko Txapel-
ketan ez nuen plaza lortu, eta banekien
aukera bakarra geratzen zitzaidala, maiat-
zeko Europako Txapelketakoa. Entrena-
m e n d u e i
dagokienez ez nuen
aldaketarik egin,
berdin jarraitu nuen,
baina kontziente
nintzen karta baka-
rra nuela jokatzeko.
Dena den, oroko-
rrean nahiko lasai ibili nintzen. Konbent-
zituta nengoen nire maila onena emanda,
plaza olinpikoa lortuko nuela. 

Europako Txapelketako finalean sartuta,
plaza eskuratu zenuen. Baina brontzezko
domina ere lortu zenuen. Poza bikoitza,
beraz. 
Bai, noski. Egia esan, Europako Txapelke-
tan Riorako txartela lortzea nuen helburu,
besterik ez. Baina nire burua ondo ikusi

nuen, finalean sartzeak
konfiantza eman zidan,
eta jaitsiera ona egin
nuen. Egun perfektua
izan zen. Oso gustura
nago orduan emandako
mailarekin.

Hirugarren postuak frogatzen du onenen
parean zaudela momentu honetan. Eu-
ropako Txapelketan izan zenituen are-
rioak edukiko dituzu aurrean Joko

Olinpikoetan.
Hala da. Slalom-ean Europan dago maila-
rik onena, gaur egun. Horregatik, kon-
fiantza aldetik oso inportantea izan da
niretzat. Erakutsi dut dominetarako lehian
egoteko aukerak ditudala. Goi mailako le-
hiaketetan, bakoitzak bere buruarengan
duen konfiantza oso garrantzitsua izaten
da, errendimendurik onena eman ahal
izateko. Nik, zentzu horretan, aurrera pau-
soa eman dut.

Rioko kanalean egon zara dagoeneko.
Zein itxura hartu diozu?
Kanala nahiko ondo ezagutzen dut dago-
eneko. Kanpotik ikusita ematen du ez dau-
kala indar handirik, eta ur mugimenduak
menderatzea ez dela zaila izango. Baina
bertan entrenatuta, laster ikusten da ez
dela horrela. Ur-emari handirik ez duen
arren, mugimendu arraro samarrak egiten
ditu. Nahiko kanal
berezia da. Nik uste
dut ondo egokitu
naizela, gustatzen
zait. Zaila da pira-
guari abiadura han-
dia ematea, eta
uste dut ezaugarri hori komeni zaidala.
Iruditzen zait lehiaketa oso interesgarria
izango dela, bai guretzat, baita ikusleent-
zat ere.

Nola antolatu duzu prestaketa, abuztura
sasoi betean iristeko?
Egia esan, Joko Olinpikoen urtea izanaga-
tik ere, ez dut gauza arrarorik egin. Den-
boraldi normala izan da. Neguan kanpora
joan ginen entrenatzera, klima beroagoe-
tara. Arabiar Emirerrietan egon ginen en-
trenatzen. Bestalde, Rioko kanalean izan

naiz, hiru aldiz, oso garrantzitsua baita le-
hiatu aurretik bertan entrenatu ahal iza-
tea. 

Zer ikasi duzu Joko Olinpikoetako au-
rreko esperientzietan?
Bi aldiz egon naiz aurretik, badut eskar-
mentua, eta puntu estra bat da hori.
Orain, adinak ematen duen lasaitasuna
dudala uste dut, tamaina horretako lehia-
keta bati aurre egiteko beharrezkoa dena.
Arlo fisikoan eta mentalean ondo nago,
baina lasaitasun eta konfiantza horiek ere
beharrezkoak dira %100ean lehiatzeko.

Slalom-ean zaila da, hala ere, hitzordu
erabakigarrian dena ondo ateratzea. Pa-
rametro asko dira kontuan hartu beha-
rrekoak.
Bai, zaila izaten da. Azkenean, akatsak egi-
tea erraza da, baina gogotik ordaintzen
dira. Horregatik, sasoian iristea garrantzit-

sua bada ere, arlo men-
talean ondo prestatua
egotea erabakigarria izan
daiteke. Jaitsieretan oso
kontzentratuta egon be-
harra dago. Lehiaketa pa-
rekatua aurreikusten dut,

oso polita ikusteko. Nik gogo ikaragarria
dut abuztuaren 7a iristeko. Lana egina
dago, eta dena ematea tokatzen da orain. 

Zika birusa dela eta, zalaparta sortu da.
Zuk ez duzu kezkatzeko arrazoirik ikusi?
Gauza da Brasilen egon naizela, eta ez du-
dala halako egoera larririk ikusi. Egia da ez
dela txantxetako kontua, baina nik uste
dut ohiko segurtasun neurriak hartuta, ez
dela arazorik egongo. 
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“Erakutsi dut domineta-
rako lehian egoteko auke-

rak ditudala”

Hirugarren aldiz ariko da Ander Elosegi irundarra Joko Olin-
pikoetan. Beijing 2008 eta Londres 2012ko esperientzien on-
doren, palista helduagoa da, gaur egun. Laugarren izan zen
aurreko bi edizioetan, eta domina izango du aurten helburu.
Maila baduela, eta sasoian dagoela erakutsi du. Azken aukeran
lortu du Rio de Janeirorako txartela, maiatzean, Eslovakiako
Liptovski Mikulaseko Europako Txapelketan. Kolpea eta abisua
eman zizkien, hala ere, aurkariei. Finalean sartuta plaza olinpi-
koa lortzeaz gainera, brontzezko domina jantzi baitzuen. Elo-
segik bakarka inoiz erdietsi duen emaitzarik onena da.
Abuztuaren 7an ekingo dio, Rioko Joko Olinpikoetan, C1eko
slalom probako lehiari. Finalerdia 8an izango da, eta finala 9an.

ANDER ELOSEGI, piraguista:
“Adinak ematen duen lasaitasuna dudala uste dut”

“Lasaitasuna eta konfiantza
beharrezkoak dira %100ean

lehiatzeko”



Hirugarren aldiz birmoldatu dute Santa
Elena ermitako erakusketa. 1973.urtean
amaitu zituzten indusketak, eta 106 hil
kutxa eta hiru mausoleoren aztarnak to-
patu zituzten. Hura izan zen antzinako
Erromatarren garaiko Oiasso hiriaren in-
guruan, aurrerago egingo zituzten gaine-
rako aurkikuntzen oinarri. Orduan, Jaime
Rodríguez Salis indusketaren buruak di-
bulgaziora bideratutako lehen esposizioa
atondu zuen. Bide batez, indusketa age-
rian utzi zuen, bisitariek ikusi ahal izan ze-
zaten. 1989 urtean zeharo birmoldatu
zuten Santa Elenako erakusketa, Irungo

Erromatar Museo bilakatzeko, inguruan
aurkitutako elementu guztiekin. 

2006an, Oiasso Erromatar Museoa za-
baldu zutenean, planteamendua aldatu
behar izan zuten, bietan eduki berbera es-
kaintzeak zentzurik ez zuelako. “Santa
Elena museo monografiko bilakatzea era-
baki genuen. Nekropoliaren eta ermitaren
museoa izan da aurrerantzean”, azaldu du
Mertxe Urteaga Oiasso Museoko zuzen-
dariak. Hamar urteren ondoren, beste
buelta bat eman diote. “Orain errazagoa
da azaltzen dena ulertzea, eta erakarga-
rriagoa ere bada”, argitu du Juncal Eizagui-

rre udaleko Kultura arloko ordezkariak.
“Ez dugu ahaztu behar gune bisitatuene-
tako bat dela hirian, eta alde horretatik,
beharrezkoa zela hobekuntza”, erantsi du.

Larunbat goizetan Santa Elena ermitara
bisita gidatuak eskaintzen ditu Oiasso Mu-
seoak (11:00). Bestalde, bisita integratuak
egiten dituzte Oiassora gerturatzen dire-
nekin, bertan ikusitakoaren osagarri izan
daitezen. Bi ezaugarri nagusi ditu Santa
Elenara bisitak. Alde batetik, “lagundua”
izan behar duela baieztatu du Urteagak:
“Azalpen batzuk derrigorrezkoak dira.
Beraz, bisita askeak ez du zentzurik”. Bes-

tetik, talde txikiak har ditzake bakarrik, es-
pazioa mugatua delako. 

Erromatarren garaiko nekropolia eta Erdi
Aroko ermita
Eraikin txikia bada ere, benetako harribit-
xiak gordetzen ditu Santa Elenak, historia-
ren eta arkeologiaren ikuspegitik. Duela
2.000 urteko nekropolia, alde batetik.
Oiassotik Pompaelora (Iruñea) zihoan bi-
dearen bi aldeetan antolatu zuten, eta
I.go eta IV. mendeen artean erabili zuten,
Erromatar Inperioaren garaian, hildakoak
lurperatzeko. Zeramikazko kutxa edo ont-
ziak baliatzen zituzten horretarako. Bei-
razkoak ere bai, hildakoaren maila
sozialaren arabera. Apaingarriak, bitxiak,
txanponak, lantresnak eta bestelako ele-
mentuak ere aurkitu ziren Santa Elenako
indusketan, eta erakusketan ikus daitezke. 

Erdi Aroan, X.mendean, nekropoli erro-
matarreko mausoleoetako bat baliatu
zuten ermita bat eraikitzeko. “Gipuzkoako
lehen eliza kristaua izan zen, guk daki-
gula”, azpimarratu du Mertxe Urteagak.
Ermitari izena ematen dion Santa Elena,
313.urtean erlijio kristaua baimendu zuen
Constantino enperadorearen ama izan
zen.  XIV.eta XVI.mendeetan ermita era-
berritu zuten, gaur egungo itxura ema-
teko. Kanpotik ikus daitekeena baino
askoz gehiago ere bada, nolanahi ere,
Santa Elena ermita.

Altxorraren zaharberritzea

Milaka bisitari erakartzen ditu, urtero, Oiasso Erromatar
Museoak. Horietako batzuek, Santa Elena ermitara bisita
gidatua egiteko aukera ere hautatzen dute. Gero eta gehiago
dira, balio erantsia ematen baitio museoan ikusitakoari.
Antzinako erromatarren garaiko nekropolia ikus daiteke
bertan, eta X.mendeko ermitaren aztarnak ere bai. “Dau-
kagun altxorra da, eta zaila da beste nonbaiten halako zer-
bait topatzea”. Bisita erakargarriago bilakatzeko, erakusketa
berritu dute Irungo Udalak eta Oiasso Erromatar Muse-
oak, Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza bati esker.

Santa Elena ermitako erakusketa eraberritu dute

“Santa Elena museo mo-
nografiko bilakatzea era-

baki genuen”
Mertxe Urteaga, Oiasso
Museoko zuzendaria

“Orain errazagoa da
azaltzen dena ulertzea, eta
erakargarriagoa ere bada”
Juncal Eizaguirre, Kultura

arloko ordezkaria
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S.R.A. andereari jasoa (1959-VI-13). 

(El Bidasoa, 1959-VII-11)

Aita San Antonioren
bertsoa

Atta San Antoniyo

Urkiolakua

askoren biyotzeko

santu debotua.

Askok egitten diyo

San Antoniyori

egun batian joan da

bestian etorri.

Iturria: Nikolas Alzola Gerdiaga
Euskaraz, Irunen barrena.

Euskaraz,

Irunen 

barrenaIrungo La Salle DBH 2



Portugalgo hiriburua, eta herrialdeko hiri
handiena da. 547.000 biztanle ditu. Ibe-
riar penintsulako mendebaldeko kostal-
dean dago, Tejo (Tajo gaztelaniaz) ibaiaren
bokalean.

Dirua
Portugalen ere euroa erabiltzen dute. Ber-
tan, erosteko ahalmenaren maila pixka
bat baxuagoa da, beraz, prezio merkeak

topatuko ditugu leku askotan. Erne ibili
beharra dago, hori bai, gune turistikoetan
salneurriek gora egiten baitute nabar-
men. Dena den, zorionez, establezimendu
gehienetan prezioen zerrenda kanpoal-
dean jartzen dute.

Hizkuntza
Portugesa da hizkuntza ofiziala. Gaztela-
niaren antza du, beraz, horixe da komuni-
katzeko modurik eraginkorrena, zeinuekin
lagundua. Kontuan hartu behar da Portu-
galdar gutxik dakitela ingelesez.

Gastronomia
Zopa da eguneroko elikagaia Portugalgo
etxeetako afarietan. Barazki zopa lodia
izaten da. Zaporetsua eta merkea da, ja-
tetxe askotan topatu daiteke.

Arraina ere Portugalgo plater nagusien ar-
tean dago. Bakailaoa txingarretan, edo
sardina frijituak nabarmendu daitezke. 

Bifana txerri haragia da, ardoarekin eta
baratxuriarekin prestatutakoa. Mostaza-
rekin edo saltsa pikantearekin hartzen da,
normalean. McDonalds lokaletan ere
ematen dute Portugalen, baina gomenda-
garria da etxeko Bifana dastatzea, jatetxe
txikietan.

Belemgo pastela da Portugalgo postre na-
gusia. Kremaz betetako hostopila da, ur-
tutako azukrez estalia. Belem auzoko
Monasterio dos Jeronimos-eko gozotegia
da horiek hartzeko leku “ofiziala”. Baina
ilara handiak sortzen dira bertan.

Portugalgo garagardoak Segres eta Super-
bock markakoak dira. Lisboako ikuspegiez
gozatzeko freskagarri aproposak dira. Se-
gres beltzak (preta) kafe zapore arina du.
Ginjinha likore gozoa da, gingekin eginda-
koa. Gure patxaranaren antza du.

Nola iritsi?
Behe-denboraldian, hegazkina aukera ona
da. Prezio merkeak izaten baitira. Udaran,
berriz, prezioek gora egiten dute, eta Alsa
autobus konpainiaren eta Renfeko trenen
aukerak aztertzea komeni da. Autoz, 9
ordu inguruko bidaia da, Irundik. 

Nola mugitu hirian?
Lisboa handia bada ere, bisitatzeko gune
nagusiak hiriaren hegoaldean daude. Ber-
tan topatuko ditugu Chiado, Bairro Alto,
Baixa eta Alfama, interes turistiko han-
diena duten auzoak (Praça do Rossio,
Praça do Comerço,  Santa Justa igogailua,
Panteoi Nazionala, Santa Maria Maior ka-
tedrala, Castelo de Sao Jorge eta begira-

toki nagusiak daude horietan, besteak
beste). Gertu daude, eta oinez joan dai-
teke batetik bestera. Urrutiago gelditzen
da Belém auzoa (Bertan daude Belemgo
dorrea eta Monasterio dos Jeronimos
eraikina). Trenean gerturatu gaitezke.

Metroak linea gutxi ditu, baina erabilga-
rria da gune turistiko batetik bestera azkar
mugitu nahi izanez gero. Aldirietako tre-
narekin lotura du. Gainera, Belem, Cais do
Sodré eta Terreiro do Paço geltokietan,
Tejo ibaia zeharkatzeko itsasontzia hartu
daiteke (Cristo Rei monumentua dago
beste aldean). Ibaia gurutzatzeko beste
modu bat, Apirilaren 25eko Zubia zehar-
katzea da, autoz edo autobusez. Udaran,
ordea, ilara luzeak sortzen dira. 

Kontuan hartu behar da, Europako hiri-
buru gehienetan bezala, garraioa garesti
samarra dela. Horregatik garraio txartela
erostea aukera ona da. Berriro kargatu
egin daiteke, eta aipatutako garraiobide
guztietan erabil daiteke, baita hiriko auto-
busetan eta tranbian ere. Azpimarratze-
koa da 28.tranbiak Lisboako gune turistiko
nagusiak zeharkatzen dituela, 40 minutu
inguruko ibilbidean.
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Udarako bidaia proposamena:
LISBOA

GORKA MARTINEZ

Bidaia eta ibilbide gehiago: unpaisenmimochila.blogspot.com



GAIZKI AMAITZEN DEN GAUZA
EDERRA OTE DA MAITASUNA?
AMODIOA, SEXUA ETA OSA-
SUNA GIPUZKOAKO GAZTEEN
ARTEAN
Zer? Ezagutu ezazu gida ho-
netan nola sentitzen, bizitzen,
esperimentatzen, sinesten di-
tuzten maitasuna, sexua eta
osasuna Gipuzkoako 13 urtetik
18ra bitarteko gazteek eta ho-
rrek nola eragiten dien beren
harreman afektibo eta sexuale-
tan.

Nola lortu? https://porlosdere-
chossexualesyreproductivos.fil
es.wordpress.com/2016/02/pu
bl_amor_romantico_eusk.pdf

XI HONDARRIBIA BLUES FES-
TIVAL.
Zer? Bluesak berriz ere Hon-
darribiko bazter guztiak har-
tuko ditu. Guztira, 21 kontzertu
egingo dira; ezinbesteko 21 hit-
zordu; kalitatezko musika eta
giro ona, Hondarribia Blues
Jaialdiaren (HBJ)

hamaikagarren edizioan bil-
duta.

Hiriko lau eszenatokitan egingo
da: haietako bi, Bentan; hiruga-
rrena, gune harresituaren bi-
hotzean, Arma Plazan, eta
laugarrena, San Pedro kalean.

Noiz: Uztailaren 14tik 17ra. 

ARGO BEKAK, NAZIOARTEKO
PRAKTIKAK EGITEKO
Zer? Argo mugikortasunerako
programa bat da eta Hez-
kuntza, Kultura eta Kirol Minis-
terioak bultzatzen du. Xedea
da espainiar unibertsitate guz-
tietako tituludunen presta-
kuntza osagarria bultzatzea
praktikak eginez Europako,
AEBetan, Canadan, Asian edo
Ozeanian egoitza duten en-
presa espainiarretan edo mul-
tinazionaletan.

Izena emateko: h t tp : / /www.be-
casargo.es / in ic io/

g a z t e  i n f o r

- Aurrez aurre: Irungo CBA liburutegi berrian
- Telefonoz: 943 50 54 44 / 943 50 54 40 
- Posta elektronikoz: igaz te@i run .o rg  

- Webean: www. i r un .o rg/ igaz te
- WhatsApp bidez: 607 771 173

GAZTEGUNEAN ELKAR IKUSIKO DUGU !!!!

Uztailak 20: ZUGARRAMURDI
- Prezioa: 10,70 euro
- Irteera: 15:30 (Gazteleku) 
- Iritsiera : 20:30 (Gazteleku)

Uztailak 22: PADDLE SURF
(Hondarribi)
- Prezioa: 10,70 euro
- Irteera: 15:30 - Iritsiera: 20:30
(Gazteleku)

Uztailak 27: AQUAPARK (Lan-
dak)
- Prezioa: 21,30
- Irteera: 9:30 (Gazteleku) 
- Iritsiera : 19:00 (Gazteleku)

Jarduerak 12 eta 25 urte bitarteko gazteei zuzentzen zaizkie 

Izen emateak: IGazten (igazte@irun.org) eta Gazteleku Martindozenea: Elizatxo hiribidea,
18 (Irungo La Salle ondoan), http://www.irun.org/gazteleku; gazteleku@irun.org; Telefonoa:
943.636.826

#EGKBELDURBARIK! LEHIAKETA

Iritsi da eguna eta jada
martxan jarri behar
dugu lehiaketa. Has da-
dila, hortaz, #EGKBeldur
Barik lehiaketa!

Oroitzen zertan dat-
zan?
Pentsa ezazu zure lagu-
nekin tabernan zaudela,
liburutegian gai baten
eta bestearen artean at-
sedenaldi txiki bat egiten,
egunero bezala parketik
pasealditxoa ematen
edo beste edonon eta,
bat-batean, zure arreta
deitzen du norbaitek.
Ikaragarri gustatu zaizu.

Erabaki duzu, gerturatu
eta zure esaldirik hobe-
rena esango diozu...

Hona hemen hainbat
jarraibide:
- 16-30 urteko gazteent-
zat da.
- Mezuak euskaraz nahiz

gaztelaniaz izan dai-
tezke.

Sare sozialen bidez
parte hartuko da: Face-
book edo Twitter bidez.

Esaldiak aurkezteko
epea irailaren 19ra arte
izango da. Irailaren 20an
hautatuko dira 3 irabaz-
leak.

Zer esango diozu?
Uda honetan zein da
zure #EGKBeldurBarik
esaldia? Elkarrekikota-
sunean eta errespetuan
oinarritzen den edozein
mezu baliagarria da. 

Anima zaitez !!!!!!!!!

Informazio gehiago ja-
sotzeko: 
berd in tasuna@egk.o rg ;
telefonoa: 944436143



Uztailak 16 arte
Zer? Patxi Martikorena Mar-
golariaren “Árboles y líneas”
erakusketa.

Non? Laboral Kutxan.
Colon Ibilbidea, 13

Ordutegia? Astelehenetik la-
runbatera: 18:00-21:00; Igan-
deak eta jaiegunak:
11:30-13:30

Prezioa? Doako sarrera.

Uztaileko asteartetan eta 
ostegunetan
Zer? Uztailean zehar, astear-
tetan eta ostegunetan, arrat-
saldez, ingelesezko ipuinak
umeentzat. 3-7 urte bitarteko
haurrentzat bideratuta, ondo
pasatzeko plan aparta! Nahi
badute, gurasoak umeekin
egon daitezke.

Non? CBA Udal Liburutegia 
San Juan Plaza, 1.go solai-
rua.

Ordutegia? 17:30etan.

Prezioa? Doako sarrera.

Uztailak 23
Zer? "Miguel de Aranburu" Gi-
puzkoako Historialarien Elkar-
teak proposatutako ekintza,
non ordu betez historialarien
eskutik udaletxeko areto na-
gusienak bisitatuko diren. 
Gehienez 25 pertsona. 

Informazio gehiago eta ize-
nematea: migue ldearan-
bu ru@gmai l .com

Abuztuak 5
Zer? Irun Hiria bandaren
emanalida Irungo Euskal Jira
2016 programaren barnean.

Ordua? 22:30etan.

Non? Urdanibia plazan.

Prezioa? Doako sarrera.

Abuztuak 5
Zer? Irun Hiria bandaren
emanalida Irungo Euskal Jira
2016 programaren barnean.

Ordua? 22:30etan.

Non? Urdanibia plazan.

Prezioa? Doako sarrera.

Abuztuak 6
Zer? Irungo Euskal Jira 2016.

Ordua? 18:00etan.

Non? Mendelu plazatik ha-
sita, Urdanibia plazaraino.

Prezioa? Doako sarrera.

a i s i aa 15

Noiz? Uztailak 16

Felix Ugarte Elkartearen eskutik Askaingaina eta Meazuriko inguruak bisitatuko dira, inguru hauetan meatzaritza jarduera
garrantzi handikoa izan delarik. Erromatar garaitik hasi eta XX. mendera arte, Aiako Harria Parke Naturalaren barne da-
duden meategietatik minerala atera, garraiatu eta erre egin izan da inguru hauetan. Historia horren lekuko izan diren gu-
neak bisitatuko dira ibilbide honetan. 

Parte hartzaileei gomendatzen zaie arropa erosoa edo kiroletakoa janztea, eta "katiuskak" motxilan eramatea, meategiak
bisitatzeko.

Ordutegia? 10:00etatik 13:00era, gutxi gorabehera.

Izena emateko? 010 edo 943505152.

Prezioa? Doan.

LAPURITURRI "IRUNGO MEATZARITZA EZAGUTUZ" (ERLAITZ)



Tel: 843 98 57 06
Meaka Auzoa, 9, Irun.

Amona Kattalin Txoko jatetxea Meaka auzoan dago. Errazta-
suna aparkatzeko, zerbitzu arretatsua, kalitatea, eta prezio ona.


