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Margolaria. Irunen jaio zen 1899 urtean. Bere familiarenjatorri frantsesa zela eta, gaztetan Hendaiako eskolanikasi zuen. Bere formazio artistikoa Irungo Udal Marraz-keta eta Pintura Akademian abiatu zuen. Hainbat erakusketetan parte hartu zuen eta hainbat sariirabazi zituen , horien artean, Madrilgo Arte EderretakoErakusketa Nazionala. Hendaiara itzuli zen eta Miguel deUnamuno Jaunari erretratu bat egin zion, 1926 urteanbertan erbesteraturik baitzegoen. Gerra Zibilean zeharArgentinara bizitzera joan zen, marrazten jarraitu etaerrekonozimendu berriak eskuratzeko. Ondoren, Boli-biara joan zen eta Santa Crus Arte Eskolako zuzendariaizan ostean, Txilera joan zen. Gure eskualdera itzuli zeneta Aranazen bizi ostean, Etxalarren hil zen 1987 urtean.Hainbat mural egin zituen bere bizitzan zehar, horien ar-tean, Hondarribiko Ama Guadalupekoa elizako murala.Irunen bere izena daraman kale bat dauka Gazteluzar in-guruan. 

Iturria: Agustin Morate.
Irun y sus gentes.
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Jose Antonio Loidi Bizkarrondo bekaren2016ko edizioko ikerketa proiektuarenemaitzak aurkeztu dira. Nere Amaia Las-kurain eta Maddi Mugika Arrizabalagaikertzaileek, urtebeteko lanaren ostean,bertako eta espezie inbaditzaileen harre-manaren inguruko ikerketaren emaitzakezagutzera eman dituzte. Nere Amaia Laskurain eta Maddi MugikaArrizabalagak “Sasiarkazia (Robinia pseu-doacacia L.) espezie inbaditzailearen az-terketa dendrokronologikoa BidasoaBehera eskualdean” proiektuarekin ira-bazi zuten 2016 urteko Jose Antonio Loidibeka deialdia. Lanaren helburu nagusiaSasiarkazia eta haritz kandudunez osatu-tako basoen dinamika ikertzea izan da. Hiru basoetako egoerak aztertu dira iker-keta burutzeko. Eremuetako bat Oñatinkokatua dago eta beste biak Irunen. Hala

ere, Irungo partzeletan zuhaitz heldueneta zuhaixken dentsitatea altuagoa da,Oñatiko eremuarekin alderatuta. Lursailhorietan sasiarkazia, haritza, lizarra edogereziondoa bezalako espezieak aurkitudituzte, era honetan, espezie nitrofiloenpresentzia handia baieztatuz.  Ikertutakoespezien hazkuntza aztertzeko 10 aleheldu lagindu dira, zuhaitz hauekiko 10metrotako distantzian dauden gainont-zeko zuhaitzen tamaina eta ardatzarekikodistantzia kontutan hartzeaz gain.Ikerketaren ondorioek erakutsi dutenez,bi espezieen artean sasiarkaziak haritzakbaino hilkortasun-tasa handiagoa eta, gai-nera, haren birsorkuntza-tasa txikiagoada. Horrela, Irungo  lehenengo eremuaneta Oñatikoan haritzaren hazkundea sa-siarkaziari gailendu zaio azken urteetan. Hala ere, sasiarkaziarekin alderatuta,  ha-

ritza klimarekiko sentikorragoa eta, hor-taz gain, esperotakoaren kontra, konpe-tentziarekiko ere sentikorragoa dela ikusida. Orain arte egindako basoen kudeaketabere horretan mantenduz gero, etorkizu-nean sasiarkaziaren ugaritasuna murriz-tuko litzatekeela ondorioztatu duteikertzaileek, beste espezien aurrean era-kutsitako birsorkuntza gaitasun baxua-rengatik. Dena dela, klima aldaketaketorkizunea udako prezipitazioak murriz-tuko balitu, aldaketa horiek haritzanefektu handiagoa izango luke sasiarkazianbaino. 
SasiarkaziaBiodibertsitatearen galeraren kausa na-gusienetako bat da espezie exotiko inba-ditzaileen eragina. Sasiarkazia klimaepeleko eremuetako zuhaitz espezie inba-ditzaile garrantzitsuenetakoa da. Hortazgain, espezie aitzindaria izanik, ezpondak

edo bide bazterrak bezalako perturbatu-tako eremu naturalak kolonizatzeko gai-tasun handia du. Espeziek nitrogenoafinkatzeko duen gaitasunaren ondorioz,ingurunea aldatzen du, espezi autokto-noen galera eraginez eta bertako biodi-bertsitatea kaltetuz. 
Jose Antonio Loidi bekaBi urtetik behin ikerketarako ematen denbeka honen bitartez Jose Antonio Loidiriomenaldia egin nahi zaio. Monica Marti-nezek Euskara ordezkariak azaldu du,“euskaraz ikerketa zientifiko gehiago egi-tea bultzatzeko asmoa du beka honek”.Bekaren bitartez Jose Antonio bere bizit-zan zehar jorratu zituen arlo ugarien in-guruko ikerkuntza proiektuak bultzatzeabilatzen da, Loidik euskararekiko erakut-sitako maitasuna eta hizkuntza zabalpe-nean egindako ahalegina aitortzeaz gain. 
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Jose Antonio Loidi bekaren XIII. deialdiaren
emaitzak

Monica Martinez, Euskara
ordezkaria

„Euskaraz ikerketa
zientifiko gehiago egi-
tea bultzatzeko asmoa

du beka honek‰
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Irungo Udalak 300.000 eurotako aurre-kontua bideratuko du Gabonak ospatzekoprestatu diren ekintza guztien antola-kuntzara. Miguel Angel Paez, Hiri Bult-zada arloko ordezkariak Eguberrietakokanpainaren aurkezpenean adierazi zuen,“Beste urte batez, Gabonetan gure hiriadisfrutatu eta erosketak egiteko espaziohobezin batean bihurtzeko ahalegin guz-tiak egin ditugu”.Abenduaren 4ean ospatu zen Irungo ka-leak apainduko dituzten argien piztea.Ekitaldi honekin Gabonak iristeko atzerakontaketa hasi zen. Dunboa ikastetxeko 6.mailako ikasleek parte hartu zuten argiak

pizteko ekitaldian, Jose Antonio SantanoIrungo Alkatearekin batera. Guztira, 271apaingarri kokatu dira aurten hiriko kaleeta bazter ezberdinetan eta horretarako90.015 eurotako aurrekontua baliatu da.Urtarrilaren 6ra arte martxan izango diraargiak. Gabonetako azoka izango da aurtengo Ga-bonetarako antolatu den nobedade nagu-sietako bat. San Juan plazako CBAliburutegiaren parean kokatuko da 5 sal-mahaiez osaturik egongo den merkatuaeta 16 saltoki irundarretako merkatariaktxandakatuko dira bertan. Merkatua hirutxanda ezberdinetan egongo da zabalik:lehena abenduaren 21etik 24ra, biga-rrena, 27tik 30era eta, azkena, urtarrila-ren 3tik 5era. Merkatuaren ordutegia,berriz, goizetan,  11:00etatik 14:00etaraeta, arratsaldeetan, 17:00etatik 20:00 edo21:00ak arte.  Video Mapping izeneko ekintza Gabone-tarako antolaturiko beste nobedadeaizango da. Irungo udaletxearen aurreal-dean bideo proiekzio berezia egingo da,

eraikinaren formak aprobetxatuz. Ikuski-zuna abenduaren 22, 28, 29an eta urtarri-laren 3 eta 4ean ikusi ahalko da,arratsaldeko 20:30etan. Gainera, etxeko txikien oporraldi garaiaaprobetxatuz, haurrentzako ekintza ugariantolatuko dira Gabonetan hirian. Antola-tuko diren ekintza guztien artean aben-duaren 28an, ostiralean, eta urtarrilaren3an, ostegunean, kale-antzerkiak egingodira Irungo kaleetan zehar19:00etatik20:30etara. Abenduaren 4ean, berriz,msuikaren txanda izango da BurrunbaElektrotxarangaren eskutik 19:00etatik20:30etara.  
Ekintza beteranoakGabonen inguruan antolaturiko ekintzenartean,  bi ekintza jada beteranoak dira:Zabaltza plazako izotz pista eta  txirristak.Izotz pista sintetikoak 200 m2-takoaizango da eta leren atrakzioak 3 txirristaizango ditu. Abenduaren 14tik urtarrila-ren 6ra egongo dira zabalik.  Aurten ereGabonetako bola erraldoiak Irungo zo-nalde komertzial ezberdinetan kokatuko

da. Bertan, bisitariak bola erraldoiarenbarnean sartu ahalko dira, elurraren efek-tua sortzen duten Gabonetako esfera tipi-koetan bezalaxe, argazkiak ateratzeko.  

Gabonetan Irunen aspertzeko 
astirik ez

Gabonak ate joka daude jada
eta, urteko egun berezi horiek ospat-
zeko, hainbat ekintza antolatu dira
Irunen. Izotz pista sintetikoa edo leraz
irristatzeko txirristak izango dira aur-
ten ere. Hala ere, Gabonetako merka-
tua edo Video Mapping izeneko
ekintza berriak dira aurtengo Gabone-
tako nobedade nagusiak. 

„Beste urte batez,
Gabonetan gure
hiria disfrutatu eta
erosketak egiteko
espazio hobezin ba-
tean bihurtzeko
ahalegin guztiak
egin ditugu‰

Miguel Angel Paez, 
Hiri Bultzada arloko 

ordezkaria



Santo TomasUrtero bezala abenduaren 21ean SantoTomas eguna ospatuko da Urdanibia pla-zan. Goizeko 10:00etatik aurrera Barazki,Animali eta Ezti lehiaketak egingo dira.17:00etan hasita eta arratsalde osoanzehar hiriko dantza eta trikitixa taldeekgirotuko dute plaza. Azkenik, gaueko22:00etan Burrunba Elektrotxarangakamaiera emango dio egunari. 
Olentzeroren etorreraOlentzero hirira iritsiko da haurren gutu-nak jasotzeko. 17:00etan Alberto Angueraplazatik irtengo da Kolon ibilbidea zehar-katzeko. 18:00etatik aurrera, OlentzeroIrungo Udaletxeko arkupetan egongo dagutunak jasotzen, gaueko 21:00ak arte.
Olentzero eta Gabon kantuen lehiaketaIrungo Udalak, urtero moduan, abendua-

ren 24ean  Olentzero eta Gabon kantuenlehiaketa antolatu du. Arratsaldeko19:00etan hasiko da San Juan plazan etahiriko abesbatza ezberdinek hartuko duteparte bertan.  
Ondare elkarteko erraldoi eta buru-
handien desfileaOndare Kultur Elkarteko erraldoi berriek,elkarteko gainontzeko erraldoi eta buru-handiekin batera, hiriko merkataritza-gu-neak zeharkatuko dituzte 18:00etatik19:30etara.
Ongintzazko KontzertuakBi ongintzazko kontzertu egingo dira Ga-bonetan zehar Amaia Kultur Zentroan. Le-hena, abenduaren 16an, igandean,arratsaldeko 19:00etan.  Ma Non Troppoorkestra eta Ametsa Abesbatzaren ema-naldia izango da, Fernando Etxepareren

zuzendaria eta Rotary Club Bidasoa-renlaguntzarekin. 15 euro ordaindu beharkodira emanaldiaz gozatu ahal izateko. Bigarren kontzertua hurrengo igandeanizango da, abenduaren 30ean. TaupadakOrkestraren kontzertua izango da eta IkerSanchezen zuzendaritzapean, Oihana Ji-menez (flauta), Maddi Sanz (harpa) etaMaria Martin soprano irundarraren talen-tuaz gozatu ahalko da 10,90 eurotako sa-rrera ordainduz gero. 
Pin! Pan! Pun! Gabonetako haur-par-
keaPin! Pan! Pun! Gabonetako haur-parkeakabenduaren 26ean zabalduko ditu ateakurtarrilaren 4era arte. Arratsaldeko15:00etatik 20:00etara Ficobako hiru pa-biloietan 3 eta 13 urte bitarteko haurrekgurasoekin batera disfrutatzeko aukeraizango dute. 

Jaiotza eta Olentzeroen erakusketaOlentzero eta jaiotzen erakusketara aur-keztutako lanak erakutsiko dira abendua-ren 14tik urtarrilaren 4ra Amaia KulturZentroan. Era berean, Gipuzkoako Jaiotza-zaleen Elkartearen jaiotzak ikusi ahalkodira ere. Erakusketa astelehenetan itxitaegongo da, baina asteartetik larunbatera18:00etatik 21:00etara eta igande etajaiegunetan 11:30etatik 13:30etara bisi-tatu ahalko da. 
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Urtea agurtzeko ekintza bereziak



Jaione Arrik artisautza jasangarri moduandefinitzen du bere lana. Bere semearent-zako panpinak eginez murgildu zen joske-taren munduan. Eskaintza pixkanakahandituz joan da, era desberdinetako pan-pinak egiteaz gain, txanoak, txapelak,poltsak edo kuxinak egiten ditu orain. Erahonetan, ahazturiko arropa edo oihal za-tiei bigarren aukera bat ematen die, be-rriro ere erabilgarriak izan daitezen. Berelana erakusteko, abenduaren 21etik24era San Juan plazan egingo den Gabo-netako Azokan parte hartuko du. Amak txikitan erakutsi zion Jaioneri lehenoihal gainean lehen puntadak ematen. Oi-halgintzaren inguruko ikasketa zehatzikegin gabe, arte ederretako ikasketak sor-kuntza eta eskuen abilitatea garatzeko ba-liagarriak izan zaizkiola onartu du.Interneten kuxkuxeatu edo jada egindadauden panpinen egiturak aztertuz lort-zen ditu patroientzako ideia berriak. Produktu bakoitza bezeria, ezberdina  etabakarra da, era, testura eta kolore guztie-tako oihalak erabiltzen dituelako horiensorkuntzan. Bere ideiez gain, enkarguzpanpina bereziak egitera iritsi da Jaionebezeroen eskakizunei erantzunez.  Edo-zein enkargu edo galdera 627 311 787 te-felonora deituz eta ukaili@hotmail.comemailaren bitartez kontsulta daiteke. Bere azken sorkuntza motxila zein poltsamoduan erabil daitekeen zorroa da etaoihal berdinak izango dituen txapelekinbatera saltzeko asmoa du.  Urte batetikbestera produktu berriren bat sortzekoahalegina egiten du Jaionek, bere sor-kuntza bilduma handitzen joateko. 
Bigarren eskuko arropaSormen lanaz gain, bigarren eskukoarropa saltzen du Jaionek Irungo Pinudikaleko dendan. Emakume zein gizonent-zako egoera onean dagoen arropa aurkitudaiteke bertan. Arropaz gain, zapatak, za-piak, gerrikoak edo bestelako apainga-rriak saltzen ditu prezio onean.Proiektuaren ideia nagusia birziklatzeadenez, saltzen den arropa doan jasotzendu. 

Irunen bigarren eskuko arropa saldu etaerosteko ohitura gutxi dagoela azaltzendu Jaionek, nahiz eta, denda zabaldu zue-netik, egoera aldatuz joan den eta gerozeta jende gehiago animatzen den horre-lako arropa erostera. Atzerrian, berriz, bi-

garren eskuko produktuen salerosketaohikoa da. Ondorioz, asko dira dendarahurbiltzen diren atzerritarrak.  
Josketa tailerrak eta konponketak Sormen josketa eta dendaz gain, josketatailerrak ematen ditu Jaionek. Tailer ho-

rien bitartez, josketaren munduko lehenzertzeladak erakusten dizkie ikasleei,berak egiten dituen panpina eta bestelakoproduktuak egiten erakusteaz gain. Hor-taz gain, josketa konponketa txikiak egi-ten ditu Pinudi kaleko tailerrean. 
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Arropa birziklatu eta berrera-
biltzeko ideiatik sortu zen Ukaili 2011
urtean.  Hala ere, arropa birziklatzeko
asmoa alde batera gelditu zen, sormen
eta irudimenari lekua egiteko. 

Ukaili: Oihalentzako bigarren bizitza
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Nola sortu zen zuen musika taldea?
Francesco: Hondarribiko hondartzan hiz-ketan hasi ginen behin, baina, nik ez ne-kien berak musika konposatzen zuenik.Gure konposizioak elkarri erakutsi osteanpiztu zen kolaborazioa egiteko interesa. 
Peter: Partekatzen ditugun gauza askodauzkagu, beste gauza batzuen artean,gure emazteak lehengusuak dira. 
Bi kulturen arteko nahasketa proiek-
tuaren bereizgarrietako bat dela esan
daiteke? 
F.: Bai, bakoitzak estilo eta ideia desber-dinak dauzkagu, baina, ezberdintasunaknahastuz, abestiek gure soinu propioa iza-tea lortu dugu. 
Zergatik ipini diozue taldeari Maribop
izena?

P.: Izen bat hautatu behar genuenez hit-zak nahastea erabaki genuen. 
F: Esanahi berezi du. Mari siziliarrez itsa-soa esan nahi du eta biak uharte bateanjaioak gara. Bestetik, euskaraz Mari jain-kosa baten izena da eta gure emazteakeuskaldunak direnez aproposa iruditu zit-zaigun. 
Nola definituko zenukete zuen musika
estiloa? 
P.: Gure estiloa “Dup noir Mediterraneo”bezala definitzen dugu. Nik reggae etadup reggaeko musika egiten dut. “Noir”hitzak jazzarekin zerikusia du eta gukasko erabiltzen ditugu horrelako soinuak.Francescoren estiloa, berriz, Mediterra-neo eta Afrika iparraldeko musikatik hur-bilago dago.
Erraza izan da lehen diskoa publikat-
zea?
F.: Uste nuena baino gutxiago kostatuzaigu gure lehen lana publikatzea, nahizeta, horretarako lan handia egin dugun. 
Zer bildu duzue lehen disko honen
barnean?

F: Gure abesti bakoitzak istorio bat kon-tatzen du, hau, istorioak abesten ditugu. 
P.: Musika oso melodikoa da eta letrekolerkigintzarekin lotura handia dute. 
Diskoaren aurkezpena egin ostean
kontzertuak emateko asmoa duzue?
P.: Aurkezpenean zuzenean abestukodugun lehen aldia izango da eta, horreta-rako, beste bi musikari izango ditugu gu-rekin. Hurrengo kontzertuak urtarriletikaurrera emango ditugu. 
Non entzun daiteke zuen musika?

Maribop.com izeneko webgunea daukagueta bertan gure lehen abestiak entzun etaguri buruzko informazio irakur daiteke.Aurkezpenaren ostean, diskoko abestiguztiak entzungai jarriko ditugu ere. 
Etorkizunean beste talderen batekin
kolaboratzea gustatuko litzaizueke? 
F.: Gure musika kultura ezberdinen artekozubi bat da. Hortaz, bertako musikariekinkolaboratzea gustatuko litzaiguke. Hainzuzen ere, gure proiektuak “Un Munnudintra un Munnu” izena du, gauza ezber-dinak nahastea atsegin dugulako. 

Maribop taldeak bere lehen diskoa 
aurkeztuko du

„Gure musika kul-
tura ezberdinen ar-
teko zubi bat da‰

Francesco Giglio, Mari-
bop taldeko kidea

Maribop taldeak bere lehen
diskoa aurkeztuko du abenduaren
14ean Pausuko Xaia ostatuan. Fran-
cesco Giglio siziliarra eta Peter Walsh
irlandarra dira Maribop taldeko ki-
deak. Lau urteetako lanaren ostean,
20 abesti sortu dituzte eta “Un Munnu
dintra un Munnu” diskoan bildu di-
tuzte.

„Gure estiloa Dup
noir Mediterraneo
bezala definitzen

dugu‰

Peter Walsh, Maribop
taldeko kidea

Argazkia: Estudio Gover
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Nolatan igaro zara klubeko jokalari
batzuen ama izatetik lehendakari iza-
tera?Saskibaloiaren munduan era aktiboagoanparte hartzea erabaki nuen klubak gura-soei laguntza eskatu zigun momentu ba-tean. Zuzendaritza-batzordean sartutaegon ostean, lehendakaria izateko propo-samena jaso nuen. Hasieran, beldurrasentitu nuen karguak eskatzen zuen lanhandia ikusita, baina, nire alabei eman-dako aukera itzultzeko beharra sentitunuen. 
Kargura egokitzea erraza izan zaizu?Laguntza asko izan dut horretarako. Klu-beko presidente ohiak nire alboan izanditut zalantzak argitu eta gauzak nola egin

behar diren ikasteko.
Zeintzuk dira Erroibide klubeko lehen-
dakariaren zereginak?Klub txikia garenez denetarik egin beharda: jokalarien fitxak egin, udalarekin ges-tioak, beste klubekin eta federazioarekinkontaktua mantendu, … Lan izugarria da.
Nolakoa izan irailean egin zenuten
aurkezpen ekitaldia?Denboraldi honetako taldeak aurkeztezgain, zendutako Luis Mari Lartigueri, klu-baren sortzaileetako bati, omenaldia egin

genion. Ezinbestekoa iruditzen zitzaigunomenaldia egitea, bere senide eta laguneihaiekin gaudela adierazteko. 
Nolakoak izan dira karguan eman di-
tuzun lehen hilabeteak?Oso pozik gaude eta dena oso ondo joanda. Gabonetako oporretarako torneo be-rezi bat antolatzen ari gara orain, Irunenabenduaren 22, 23, 29 eta 30ean jokatukodena.  Irun aurtengo Gabonetan saskiba-loiez betetzea espero dugu.
Haurrentzako eskolak ondo funtzio-
natzen du?Bai, 2007 urtetik dago martxan eta saski-baloira jolastu nahi duten neska eta mutilgazteak dauzkagu bertan. Entrenatzai-leak, maila  helduen taldeetako jokalariakdira, beraz, txikiei saskibaloira jolastenirakasten dieten bitartean, entrenatzaileaizatea zein zaila den ikasten dute haiek. 
Saskibaloiak eskualdean zaletu asko
dauzka egun beste kirolekin aldera-

tuta?Saskibaloiak zaletuak dauzkan arren, egiada Irunen izen handiak dauzkaten  klubakdauzkagula: Bidasoa, Real Union, Santia-gotarrak,… Saskibaloia apur bat atzetikgelditzen dela dirudien arren, pixkanakahazten ari gara.
Zeintzuk dira hemendik aurrera zure
buruari ezartzen dizkiozun helbu-
ruak?Lehen urtea denez oso txikiak. Gure tal-deak mantentzea eta, era berean, maila al-tuko jokalariak gazteagoenganahurbiltzea aberasgarria izan daitekeelauste dugu.

„Maila altuko jokalariak gazteagoengana hurbiltzea
aberasgarria izan daitekeela uste dugu‰

„Irun aurtengo Ga-
bonetan saskiba-
loiez betetzea
espero dugu‰

Ana Iturriak txikitatik izan du
saskibaloira jokatzea gustuko. Bere
alabak txikiak zirenean saskibaloira
jolastu nahi zutela esan ziotenean izu-
garri poztu zen. Egun,  9 talde eta 120
jokalari inguru dauzkan Erroibide
Klubeko lehendakaria da. 

Ana Iturria, Erroibide klubeko lehendakaria:

„Klubeko presidente
ohiak nire alboan
izan ditut zalantzak
argitu eta gauzak
nola egin behar
diren ikasteko‰
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Aritz Hernandez, mutil kadeteen entrenatzailea: 

Nola ezagutu zenuen Erroibide kluba?Lagunekin batera hasi nintzen saskibaloira jolasten. Klubak antolatu-tako udako kanpus batean parte hartu nuen eta, azkenean, hemen gel-ditu nintzen bertan gustura nengoelako. 
Zein adinetako umeak entrenatzen dituzu?7 eta 8 urte bitarteko umeak entrenatzen ditut. Adin tarte horretarakokategoria ofizial zehatzik ez dagoen arren, guk “eskolatxoa” esatendiogu. Hurrengo urtean infantil kategorian arituko liratekeen haurrakdira, baina, aurten ez dute partidurik jolasten. 
Jokalari izateaz gain, entrenatzaile lanetan aritzea gustuko duzu?Bai, nahiz eta haurrak direnez gauzak azaltzea konplikatuagoa den.Azken finean, gauzak hainbatetan azaldu behar zaizkie azalpenak ondoulertzeko. Hala ere, ume txikiak entrenatzea oso dibertigarria da. 
Zergatik dute haurrek saskibaloia gustuko?Askok telebistan NBA ikusten dutela esaten digute eta beste batzuek,berriz, eskolako patioan lagunekin saskibaloira jolasten dute.
Jokalari txikiek maila altuetako erreferenteak dauzkate?Bai, Michael Jordan edo Stephen Curry bezalako izenak aipatzen di-tuzte. Beste batzuek, ordea, iraganean saskibaloira jolastu zuten aitaedo anaiak dauzkate erreferente moduan.

Saioa Gonzalez, klubeko jokalari txikienen entrenatzailea:

Nola hasi zinen saskibaloira jolasten?Hasieran lagun talde bat ginen eta Dunboa eskolako zelaietan jolastengenuen, hau da, kalean. Gure gurasoen laguntzarekin saskibaloira eraserioagoan jolastea erabaki genuen eta horrela sortu zen Erroibidekluba. 
Kluba asko aldatu da hasierako urteetatik gaur egun arte?Bai, asko aldatu da. Ni jokalari bezala hasi nintzen eta orain entrenat-zaile lanetan nabil. Hasieran 10 pertsona baino ez ginen eta, orain, mu-tilen kategoria guztietan talde bat daukagu, infantiletatik hasita seniorkategoriara arte. 
Oso ezberdina da jokalari izatetik entrenatzaile izatera pasatzea?Bai, jokalari bezala ez duzu presiorik eta jolastea da zure helburu ba-karra. Entrenatzaile bezala, ordea, taldea gidatu eta partiduak eta en-trenamenduak prestatu behar dira.
Nolakoa da entrenamenduen errutina?Astero hiru entrenamendu dauzkagu. Entrenamenduetan teknika indi-biduala, talde jokoa eta larunbatetako partiduak prestatzen ditugu. 
Erraza da entrenamenduetako lana partiduen emaitzetan islat-
zea?Batzuetan konplikatua izaten da, jokalariak partiduetan urduri egon ohidirenez, zailagoa izaten da. 
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ACUBI eta Irungo Kontsumitzaileen Informaziorako Bulegoak Gabonetan egiten direnerosketa kopuru handiak direla eta, kontsumo arduratsua egiteko jarraibideak emandituzte. Hortaz gain, murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea kontsumo arduratsu ba-terako gakoak direla gogorarazi dute. Gabonetako apaingarriak urte batetik bestera berrerabiltzea eta erabiltzen ez direnjostailuak dohaintzan ematea gomendatzen da. Bazkari eta afarietarako menuak an-tolaketari dagokionez, hurbileko eta sasoiko produktuak aukeratzea, gonbidatu kopu-ruaren araberako janaria egitea eta, soberakinak izatekotan, horiek aprobetxatubeharko lirateke. Hona hemen kontsumo arduratsu eta seguru bat egiteko 12 jarraibide: 1. Erosketak planifikatzea eta dena batera ez erostea; ez utzi erosketak azken momen-turako eta egin ezazu behar dituzun gauzen zerrenda. 2. Aurrekontu bat egitea gehiegizko eta azaleko gastuak kontrolatzeko. Erabilgarridugun aurrekontua dauzkagun premien arabera egokitu. 3. Txartelak  zentzuz erabiltzea. 4. Janaria aldez aurretik erostea, eskaintzak aprobetxatuz eta Gabonak gertu daude-

nean garestitu ohi diren elikagaiak (mariskoa, haragia eta arraina) izozkailuan sartuz.5. Jostailuak aukeratzean, haurraren adina kontuan hartu behar da, eta sexismoa sai-hestu. Beti aintzat hartu behar da segurtasuna, eta horretarako ziurtatu egin beharda produktuak etiketatuta daudela, segurtasuneko oharrak eta erabilerarako jarraibi-deak dituztela, baita CE marka ere.6. Bideo-jokoetan arretaz begiratu behar da PEGI Kodearen(Pan European Game In-formation) piktogramen esanahia. Logo horiek jokoa erabiltzeko gomendatzen dengutxieneko adinari eta edukiari buruzko informazioa biltzen dute.7. Behatu egin behar da Gabonetako apaingarrien segurtasuna. Argizko girlandak era-biltzen badira, ziurtatu egin behar dugu konexioak egoera onean daudela.8. Saltokiko itzulketa-politikari buruzko informazioa izan behar dugu: itzulketak onart-zen ote dituzten, zer epetan eta zer baldintzatan. Produktua akastuna baldin bada edotararen bat baldin badu, Legeak orduan bakarrik behartzen ditu saltokiak produktuaitzultzera.9. Erosketaren tiketa edo faktura eskatzea eta gordetzea, eskatu egingo baitzaigu pro-duktua itzultzerakoan, erreklamazio bat aurkezterakoan edo bermearen onurak jasot-zean.10. Gordeitzazu publizitate-foiletoak, loteslea baita publizitatea.11. Gatazkaren bat sortuz gero, erreklamazio-orri bat eskatu behar da saltokian.12. Aukeratu ezazu kontsumoko arbitraje-sistemako kide ikurra erakusten duen en-presa, berme plus bat baita. 

Gabonetan ere kontsumo arduratsua egiteko aholkuak
ACUBI Bidasoako Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Elkartea
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Dunboa 
HLHI  6.
maila

Denborapasak
Zazpi hitz: Eguberriak

Olentzero, turroia, Eguberri, Izarra, Zuhaitza, opari,
Errege Magoak



Euskaraz,
Irunen 
barrena

Esatentzigun:Abenduko illarenogei ta labianJesus Salbadoriajayo zen gabian;Gu jarritziagatikan estado obianerremediatutazerura birian.Gero esantentzuen:Jose eta MariaBelenen sarturiketzioten eman naiiñork ostaturikantxen gelditu zirandesanparaturik.

Josek esatentziyonMaria orreriostaturik eman naieztigute guri;Badakitt estalpe bat eta segi neriantxen deskansakozera triste ori.Mariak esantziyon bereJoserijoantzaittez oyera des-kansa al bazayeamabiyetan nik oju eingodizutarek ikusi gabe jaio zangure Jesus

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

Irungo Kateako S.R.A andereari jasoa (1959-XII-8). (El Bidasoa, 1960-III-26)

El Pilar DBH1
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Abenduko illaren ogei ta labian

Oiartzungo Dolores ibiltzen zen eskian oaiñ irurogeita lau ero bost urte, eta Abenduko illian kantatzenzizkigun guri Jesusen Jaiotzeko kantak.



Joan den ikasturtean eraiki ziren ikastetxearen barneanLarrun, Aiako Harriak eta Jaizkibel putzuak. Putzu ba-koitza ikastetxeko eremu ezberdin batean kokaturikdago, baldintza ezberdinek putzuan izan ditzaketen era-gina islatzeko asmoz. Era honetan, Lur eta IngurumenZientziak ikasgaiko ikasleen ikasketa prozesua bultzat-zea eta arintzea bilatzen zen ariketa praktikoen bitartez.Carlos Cruz irakasleak adierazi du, “putzuak gure labo-rategi naturalak dira”.Pasaden ikasturteko esperientziaren ostean, aurtengoikasturtean aurrera jarraitu dute proiektuarekin. Ho-rrela, jada eraikiak zeuden ikastetxeko hiru putzuak az-tertzen jarraitzeaz gain, Plaiaundi Parke Ekologikoarekinkolaborazioan, parkean dimentsio txikiagoko 3 putzuberri sortu dituzte. Ana Uriz eta Carlos Cruz irakasleekazaldu dutenez, proiektua abiatu zenetik, ikasleen moti-bazioa eta jakin-mina areagotu direla nabaritu dute.
Astean klasean emandako bi ordu teorikoen edukiak put-zuetan egiten diren bi saio praktikoekin osatzen dituzte.Honela, ekosistemaren eboluzioa ikertzeko aukera pare-gabea dute ikasleek putzuak behatuz, ur laginak ikertuzedo segida ekologikoak eginez, besteak beste. “Markatu-tako programaziotik atera gabe, edukiak era desberdi-

nean lantzeko aukera dugu honela”, gaineratu du AnaUriz Plaiundi Institutuko irakasleak. 
Ezinbesteko laguntzaPutzuen sorreratik aritu dira ikasle eta irakasleak proiek-tua garatzeko lankidetzan. Irakasleen lanaz gain, Arant-zadi Zientzia Elkarteko kideen kolaborazioaezinbestekoa izan da egitasmoa aurrera eramateko.Lehen momentutik hasita proiektuaren fase guztietanizan dute elkartearen laguntza. Ana Uriz irakasleakazaldu duenez, “pazientzia handia izan dute, ikasleekinoso ondo moldatu dira eta haien ikasketa prozesuan in-plikatu dira”.
Mugarik gabeko proiektuaBigarren Batxilergoko Lur eta Ingurumen Zientziak ikas-gaian matrikulatutako ikasleengan pentsatuz abiatu zenegitasmoa. Hala ere, denborak aurrera egin ahala etaproiektua ikastetxeko beste departamentuentzat erabil-garria izan daitekeela ikusita, proiektua matematika edohizkuntza bezalako beste arlo batzuetan erabiltzen has-tea espero dute etorkizunean. Hortaz gain, beste heziketa zentroei putzuak ezagutu etaikasleekin bisitatzeko aukera zabaldu nahi zaie, honela,sakonera gutxiko zulaketa batzuekin abiatu zen proiektuhoni erabilgarritasun mugagabea emateko. 
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Ikasleentzako laborategi naturala Plaiaundi
Institutuko lurretan 

Plaiaundi institutuko ikasle eta irakasleek
ikastetxeko lurretan eraikitako hiru putzuak era-
biltzen dituzte saio praktikoak lantzeko. Joan den
ikasturtean eraikitako putzuekin lanean jarraitzeaz
gain, aurten txikiagoak diren hiru putzu berri eraiki
dituzte, oraingoan, Plaiaundiko Parke Ekologikoa-
ren barnean. Ana Uriz, Carlos Cruz eta Iñaki Sanz
izan ziren proiektua bultzatu zuten irakasleak. 

„Putzuak gure laborategi
naturalak dira‰

Ana Uriz, irakaslea

„Markatutako programa-
ziotik atera gabe, edukiak
era desberdinean lantzeko
aukera dugu honela‰

Carlos Cruz, irakaslea



Eguna: Abenduak 23, igandea.

Ordua: 17:00etan (parte-hartzaileak
16:00etan egongo dira).

Lekua: Amaia Kultur Zentroa (Pío XII
plaza 4 - Irun).

Mailak:
- Open 3vs3 (14 urtetik gorakoak) .  
- Gazte Promesa (13 urtetik behera-
koak) .

Sarreren salmenta:
- Internetez: https://amaiakz.sacatuen-
trada.es/eu/entradas/break-lehia-
keta/2018-12-23
- Irungo Turismo Bulegoa (Luis Mariano
plaza).
- Lehiatilan, ikuskizunaren egunean ber-
tan.

Prezioa: 4,30 euro.

Informazio gehiago:

irun.org/igazte
Saria: 500 euroko sari nagusia
emango da eta 150 euroko akzesit bat.

Aurkezteko lekua: Kultura eta Kirol
Arloa (Urdanibia plaza, 6 - 20304
Irun).

Epea: Urtarrilaren 25era bitarte,
14:00ak arte.

Eguna: 2018ko abenduak 27.

Ordua: 18:00etan.

Lekua: Palmera-Montero Zentro Zibi-
koa, 4. aretoa.

Hartzaileak: amak, aitak, hezkuntza-
ren eragileak eta "sexualitatea haurtza-
roan eta nerabezaroan" gaiari buruzko
jakin-mina duten guztiak.

Jorratuko diren gaiak:
- Noiz hasten da sexualitatea?
- Gure seme-alabek ba al dute sexualita-
terik?
- Noiz hasten dira ikusmiran? 
- Nondik ikasten dute sexu heziketa? 
- Zein bitartekotatik iristen zaizkie dau-
katen sexu informazioa? 
- Nola hitz egiten dugu gure seme-ala-
bekin sexualitateaz? 

Tailerrean galdera hauei guztiei erant-
zuna emango diegu, hauek baitira adin
gabeekin lan egiten dugunean edo
seme-alabak ditugunean egiten ditugun
galderak. Ibilbide bat egingo dugu
adien desberdinetatik pasatuz, sexuali-
tatea nola bizitzen den haietako bakoit-
zean ikusteko, baita iristen zaien
informazio guztiak zein eragin daukan
beraien bizitzetan ere.

Gainera, sexualitatea nola tratatu adin

guztietan ikusiko dugu. 

- Aurrez aurre: Irungo CBA liburutegi berrian
- Telefonoz: 943 50 54 44 / 943 50 54 40 
- Posta elektronikoz: igazte@irun.org 
- Webgunean: www.irun.org/igazte
- WhatsApp bidez: 607 771 173

Nazioarteko
Breakdance
Txapelketa

iGAZTE IRUNERO14

Gonbidapenak doan 
Oiasso museorako!

Hauxe duzu aukera Irungo
Oiasso Museo erromatarrera-
joateko nahi duzunarekin
Gazte-txartelarekin.

Oiasso museoak inguruko his-
toria ondarea ezagutzeko eta
erromatarrak Euskadin duela
2000 urte nola bizi ziren az-
tertzeko aukera ematen dizu.

Zer zozkatuko dugu?
10 sarrera bikoitz Irungo
Oiasso Museorako .

Parte hartzeko?
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/albistea/2018/gonbidapenak-doan-irungo-
oiasso-museorako-hilero/r58-801/eu/

Tailerra: "Gura-
sook ere egiten
dugu Sexu Hezi-
keta?

2019ko Irungo
Inauteriak: Kartela
aukeratzeko deialdia
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Yogipuinak 
“Laguntza”

Super Amara 
Gabonetako

Krosa

17 22

Zer: Ipuinen bitartez yo-
gako “asana” (jarrera)

ezberdinak landuko dira
haurrekin. 

Non: CBA Udal Liburute-
gian. 

Ordua: 17:15etan. 

Prezioa: Doan.

Sarrerak: 943505421
telefonora deituz edo zu-
zenean CBA liburutegian

lortu ahalko dira.

Zer: V. Super Amara
Gabonetako Krosa.

Irteera: Kolon paseale-
kuan.

Helmuga: Luis Maria-
non. 

Irteera ordua:
16:45etan. 

Izen-ematea: Aurre-
tiaz edo lasterketaren
egunean bertan egin

ahalko da. 

Oharra: V. Super
Amara Gabonetako Kros
Txikia 15:30eta hasiko

da. 

Denborapasen emaitzak 20

Zer: Mugikorraren bitar-
tez erosketak egiteko go-

mendioak. 

Non: Irungo CBA liburu-
tegiko KZ gunean. 

Ordua: 18:00etatik
20:00etara.

Prezioa: Doan.

Oharra: Aldez aurretik
izena ematea ezinbeste-

koa da.

Hizkuntza: Gazteleraz.

Hitzaldia: „Zure
diru-zorroa‰

Argoiak: jaiotza
biziduna

19

Zer: Jaiotza bizidunaren
antzezpena Argoiak el-
karteko abesbatzaren es-

kutik. 

Non: Argoiak elkartean
(Bertsolari Uztapide, 6).

Ordua: 17:00etan.

Sarrera: Doan.

Oharra: Ondoren Txis-
torra jatea egingo da. 

26

Zer: Txirri, Mirri eta Txiri-
bitonen “Xaguxarroski
Kondea” ikuskizuna. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan.

Ordua: 17:00etan.

Prezioa: 4,30 euro. 

Sarrerak: Internet
bidez, Irungo Turismo Bu-
legoan edo Amaia Kultur

Zentroko leihatilan. 

Txirri, Mirri eta
Txiribiton

29

Zer: Urte bukaerako kontzertua,
Skola Musikeko ikasle eta irakasleek

antolatuta.

Non: Kabigorri Bidasoaldeko Ate-
neoan. 

Ordua: 18:00etan.

Sarrera: Doan.

*Gabonetako informazio gehiago
5. orrialdean

Skola Musik kontzertua




