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I Maritxu Anatol Aristegui Irunen jaio zen 1909 urtean.Espainiako Gerra Zibila hasi zenean Hendaiara bizitzerajoan zen. Bigarren Mundu Gerraren hasieran bere etxeanalemaniar batzuk hartu zituen, baina, 1940 urtean kon-fiskatuak izan ziren. Frantziar erresistentziarentzat lan egin zuen, informaziozereginetan eta iheslarien ihesaldietan lagunduz. Alema-nia naziko Gestapo poliziarengatik atxilotua izan zenBiarritz eta Baionako kartzeletan. Red Comète-rako lanegin zuen, eremu alemanean eroritako pilotoei lagunduz,taldea desartikulatu zuten arte. Aliatuek, ingelesek be-reziki, Maritxuk erabilitako metodoez susmatu eta aldebatera uztea erabaki zuten. 1945 urtean Irunera itzulizen eta, 60ko hamarkadan, aduanen agentzia propioazuzendu zuen. 1981 urtean hil zen. Irunen Iparralde etorbidearekikoperpendikularra den kale batek bere izena dauka. 

Iturria: Agustin Morate.
Irun y sus gentes.
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Erromesentzako aterpe berria martxan jarri du Jacobi elkarteak

Uztaileko hilabetearen amaieranerromesentzako aterpe berriaireki zuten Jacobi elkarteko ki-deek. Aterpetxe berria Lesaka ka-lean kokaturik dago, aurretikhaurtzaindegia zegoen eraikinean.Aterpean, erromesei ostatua ema-teaz gain, paperezko maindireaketa gosaria banatzen dituzte egu-nero.  Aterpetxe berrian Jacobi elkarteakerromes gehiagori baldintza txu-kunagoetan harrera egiteko au-kera du. Hiru logela eta zazpibainugelekin 61 pertsonentzakolekua daukate aterpe berrian.Eraikinaren kanpoaldean kokatu-riko estalkia da aterpearen nobe-dade nagusia, arratsaldeeuritsuetan erromesei kalera irte-teko aukera emango diena. JosinGalzacorta Jacobi elkarteko presi-denteak, azaldu du, “erromesei ha-rrera ona egitea da orain gurekezka nagusia”. Aterpetxe berria martxan jartzekoJacobi elkarteak esfortzu ekono-mikoa egin behar izan du.  Proiek-tua aurrera eramateko eskualdekoerakunde eta enpresa ezberdinenlaguntza ezinbestekoa izan delaazaldu du Josin Galzacorta elkar-teko presidenteak. Ingurukoen la-guntza jasotzeaz gain, Donejakuebidearen Amerikako Lagunen El-karteak 6.000 dolareko diru-la-guntza bidali die proiektuaaurrera ateratzeko. 

Esperientzia pozgarrien bide-
gurutzeaErromesen aterpetxeak aurreraateratzeko egunero lanean aridiren pertsonak boluntarioak dira.Antolakuntzarekin harremanetanjarri ostean, norakoa esleitzenzaie eta 10 eguneko txandetan lanegiten dute. Pilar Ibañezek lau urte daramatzaIrungo erromesen aterpean bo-luntario lanetan. Ibañezek azaldudu, bere egitekoa aterpetxera iris-ten diren erromesei harrera egineta informazioa eskaintzea da.“Lana egiteagatik ordainduko ba-lidate, seguruenik, ez nintzatekeetorriko”, gaineratu du Ibañezek. 
Ibilbide anitzen abiapuntuaGeroz eta gehiago dira haien ibil-bidean hiritik igarotzen direnerromesak. Izan ere, erromesaskok Irun aukeratzen dute Done-jakue bidearen barneko ibilbideezberdinak abiatzeko. Adibidez,Frantziako, Kostaldeko edo Barne-aldeko Donejakue Bideak egitekohelburuarekin iristen dira erro-mes asko Irunera. Datuen arabera,2017 urtean, uztaileko hilabetea-ren amaierara arte 4.380 errome-sek aterpe hartu zuten Irunen.Aurten, data berdinean, 4.437erromes igaro dira Irungo errome-sentzako aterpetik. Erromesen ja-torriari dagokionez, joan denurtean 60 nazionalitate ezberdi-netako pertsona igaro zirenIrungo aterpetik. 
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Erromesentzako aterpe berria martxan jarri du Jacobi elkarteak

Rafael Adrover (Pilar Ibañezekin)Rafael Mallorcatik Donejakue bidea egi-teko asmoarekin etorri den irakasle batda. Bide primitiboa osorik egin ostean,Frantziako bidea egiteko asmoa du orain-goan. Irailean berriro lanera hasi aurretikduen denbora guztia aprobetxatu nahi dubidean ahal bezain urrutien iristeko. Ra-faelek azaldu duenez, bidaiatzeko etabere barneko munduarekin eta naturare-kin konektatzeko animatu zen Donejakuebidea egitera.

Arianna ComiuArianna Comiu Sardiniatik bere lankidebatekin batera Donejakue bidea egiteraetorri da. Irunen hasiko dute haien ibilbi-dea eta, printzipioz, Portugaleraino iris-teko asmoa dutela azaldu du. Aterpekogainontzeko erromesekin giroa oso onadela adierazi du, jendea oso adeitsua de-lako eta mundu guztia elkar laguntzensaiatzen delako. 

Juanjo Vernet Tarragonako L'Hospitalet De L'Infant-etikdatorren erromes bat da. Euskaditik iga-rotzen den bidearen eremua bakarda-dean egiteko asmoa du. Bidean orain arteoso jende jatorra topatu duela azaldu du.Aterpeari dagokionez, aterpetxe batenantz gehiago izango zuela uste zuen,baina, bertan familia giroa topatu duelaazaldu du.

Annamaria BosAnnamaria Herbeheretatik etorri da San-tiago de Compostelaraino iristeko asmo-arekin. Aurretik, Frantziako bidea etaPortugaleko bidea egin ditu.  Irungo ater-pea berria izateaz gain, oso garbi dagoelaazaldu du, baldintza okerragoetan dau-den aterpetan ibili dela gaineratu ostean. 

Luis Miguel NogalesMadriletik Iruneraino trenez etorri dabere bizikletarekin Donejakue bidea ber-tan abiatzeko. Aurretik Iparraldeko bideaegin du eta, oraingoan, Santiago de Com-postelaraino bizikletaz iristeko asmoa du.Ibilbidea bakarrik hasiko duen arren, bi-dean zehar konpainia topatzea espero du.Aterpean segituan harrera egin diotelaazaldu du eta pozik dago aterpearen ba-rruan bizikletak gordetzeko leku bat du-telako.



„Erosi eta ikasi Irunen‰ diru-laguntza 
martxan jarri du Udalak

“Erosi eta ikasi Irunen” kanpainaren bi-tartez Udalak familia irundarrei esko-lako materialaren erosketa erraztu nahidie. 200.000 euro eskatzaileen arteandiru-laguntzetan banatuko dira, fami-lien errenta gordinaren zenbatekoenaraberako kopuruetan. Irailaren 28raarte zabalik egongo da diru-laguntza-ren eskaria egiteko epea.Ekainaren 22tik irailaren 18ra Irungodendetan egindako eskolako materiala-ren erosketen egiaztagarriak aurkeztubeharko dira.  Derrigorrezko Hezkuntza adinean,Lehen Hezkuntzan edo DBHn, dauden2001 eta  2012 urteen arte jaiotako

haurren familiek eskatu ahalko dutebeka. Diru-laguntzaren hartzaileaizango den adingabea zein eskatzaileaIrunen erroldaturik egotea ezinbeste-koa izango da laguntza jaso ahal iza-teko. Diru-laguntzaren eskaerahaurraren guraso edo tutoreek egin be-harko dute. Beka Irun Txartela erabiliz eskatu be-harko da, 24hko HAZ Egoitza Elektro-nikoaren zerbitzuaren bitartez.Idazteko materialak eta suntsigarriak,suntsigarria ez den eskolako materiala,eskolako jardueretarako beharrezkoakdiren janzteko artikuluak eta eskulane-tarako elementuen erosketa lagundunahi da beka honen bitartez. 

BERRIAK IRUNERO6

Hiriko ikastetxeetan hobekuntza-lanak
egin dira udako oporrak aprobetxatuz

Hiriko lau ikastetxeetanhobekuntza-lanak egindira udako oporrak apro-betxatuz. 450.447,1 eu-roko inbertsioa egin daToki Alai Haur Eskola, UdalHaur Eskola, Dunboa etaEguzkitza zentroetan egindiren lanetan. Ikastetxeekin beroiekinhitzartutako obrak dira etaHezkuntza departamen-duarekin koordinatuta, etauda garaian egiten dira es-kolako martxa normala ezoztopatzearren.  Toki Alai Haur Eskolarenpatioaren estalketak era-man du lanetara bideratu-tako aurrekontuarenparterik handiena:180.787,65 euro. Eraikina-ren hegoaldean eraikitakoestalkiak 240 m² azaleraestaltzen du. Bestetik, au-rrekontuaren 100.000

euro erabili dira Udal HaurEskolako zorua aldatu etahezetasun arazoei aurreegiteko.Dunboa ikastetxean, be-rriz, eraikina inguratzenduten hesiak berritu di-tuzte eta zentrorako sarbi-deetan hobekuntza-lanakegin dira. Hortaz gain,euri-urak jasotzeko kanali-zazioan ere hobekuntzakegin dira, estalkiaren az-pian uren pilaketa saihes-teko. Guztira, 40.392,34erabili dira Dunboa ikas-tetxeko lanetan.  Azkenik, Eguzkitza ikastet-xeko patioan argi gehiagojarri da aurrekontuarenazken 47.983,08 euroakerabiliz. 
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2018ko urtarrileko hilabetetik Ruandanizandako euriteek kalte larriak eragin di-tuzte. Nyabarongo ibaiaren gainezkatze-aren ondorioz 8 pertsona hil dira eta 50etxebizitza  suntsitu dira. Hortaz gain,uztak guztiz galdu dira  eta herrirako sar-bidea ahalbidetzen dute zubi zein bideaksuntsitu dira. Gainera, lurraren ezegon-kortasunaren ondorioz, lur-jauziak ger-tatzeko arrisku larria da. Monica Martinez, Garapenerako Lanki-detzarako ordezkariak azaldu du, “urtero,Lankidetza departamentuak kopuru baterreserbatzen du bere aurrekontutik, la-rrialdiko egoera batzuk gertatzen badira,aktibatzeko”. Aurten, Kabugako familiekbizi duten egoera larria dela eta, Udalaklarrialdi-kopurua Behar Bidasoa erakun-dearen eskuetan jartzea erabaki du.Irungo Udalaren laguntza sei hilabetez150 familia laguntzeko erabiliko da, baba-rrunak eta artoa behartsuen artean ba-natu eta gose-arazoak arintzenlaguntzeko. Agustin Ugartek, Behar Bidasoa GKEkopresidenteak azaldu duenez, “bestelako

erakunde eta pertsona partikularren la-guntzari esker kudeatzen ari gara la-rrialdi-egoera”. Irungo Udalaz gain,Azpeitiko Udalak, Mamore fundazioak,Estellako Elkargoak eta pertsona partiku-larrek egindako dohaintzak Kabugara be-harrezkoak diren elikagaiak bidaltzekoerabiliko dira. 
Arazo kate amaigabeaRuanda Giza Garapen Indizearen arabera,177 herrialdeen artean 151 postuan aur-kitzen da. Larrialdi egoeran, herrialdea-ren arazoak areagotzen dira, gosea etaoinarrizko beharrez gain, bestelako buru-hausteak eraginez. Hala nola, haurrenhuts egitea eskolara, paludismo eta mala-ria kasuen areagotzea, higiene arazoakedo edateko ura lortu eta garraiatzekoarazoak, besteak bete, azaleratzen dirabiztanleen egunerokotasunean. Pixkanaka, larritasun mailaren arabera,herrialdean sortutako arazo berriei kon-ponbidea bilatu beharko zaie, azken 20urteetan Behar Bidasoa erakundeak Ka-bugako garapen-poloan emandako aurre-rapausoak ezerezean gera ez daitezen. 

Behar Bidasoak eta Irungo Udala elkarlanean ari dira
Ruandako larrialdi-egoeran laguntzeko

Irungo Udala Behar Bidasoa GKEarekin elkartu da Ruandako larrialdi-
egoeran laguntzeko. Azken hilabeteetan izandako euriteen ondorioz, herrialdea
larrialdi egoeran aurkitzen da. Kalte pertsonalez gain, etxeak, nekazal eremuak
eta sarbidea ahalbidetzen duten zubi zein errepideak larriki kaltetu dira, po-
pulazioaren %40a gosetearen atalasearen ingurura bultzatuz.  

Agustin Ugarte, Behar Bidasoako presidentea

„Bestelako erakunde eta pertsona partikularren la-
guntzari esker kudeatzen ari gara larrialdi-egoera‰
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Denbora asko behar izan duzu hauta-
gaitza aurkeztearen erabakia hart-
zeko?Ideiaren proposamena jaso nuenetik parebat hilabete hartu nituen erabakia familiaeta ingurukoen laguntzarekin pentsat-zeko. Horren ostean, egun Bidasoako pre-sidentea den Jose Angel Sodupe eta nireLogroñoko taldea jakinaren gainean jarrinituen.

Postura aurkezten den beste hautagai-
rik dago? Jendeak asko hitz egiten du eta badiraaurkezteko asmoa duen beste norbait da-goela esaten duten ahotsak. Esamesakdauden arren, gu gara errealitate bakarra,momentuz.
Zerk bultzatu zaitu erabaki hori hart-
zera?Bidasoa sentitzen dudan bezala sentituta,orain arte ikasitakoa Bidasoaren eskujarri nahiko nuke. Momentu oso interes-garria da eskubaloiarentzat eta Bidasoagailurrera eramateko lan egiteak asko ilu-sionatzen nau.
Logroño taldea zure bigarren etxean
bihurtu da azken urteetan?Bidasoa lehen mailan zegoenean, atzerapauso bat ematea erabaki nuen eta den-

borak erakutsi dit asmatu nuela. Espe-rientzia oso politak bizi izan ditut azkenurteetan taldearekin, izan ere, Europan jo-lasteko aukera izan dut eta elkarrekin ti-tuluak irabazi ditugu. 
Presidente aldaketak klubean eragin
handia izan dezakeela uste duzu?Bai, zalantzarik gabe, faktore ezberdinakdaude. Oraingo presidenteak talde oso ir-teera puntu onean utzi du eta bazkideeketa Bidasoa taldearen ingurukoek erabakibeharko dute zer nahi duten taldearent-zat. Nik uste denok batera arraun eginda,olatua hartu dezakegu, Bidasoa nahidugun tokira eramateko.
Presidente izatera iritsiko bazina,
zeintzuk izango lirateke zure helbu-
ruak?Arlo ezberdinak daudenez, helburu ez-

berdinak dauzkat. Argi daukagu Bidasoa-ren eredua lehenengo taldea dela, baina,ezin dugu ahaztu, Bidasoaren oinarrianjende asko dagoela. Bestetik, etorkizu-nean Irungo eta Gipuzkoako ahalik eta jo-kalari gehienei lehen taldera iristekoaukera eman nahiko genieke.
Etorkizunean Bidasoa urrutira iristeko
aukerekin ikusten duzu?Lan asko egin behar da Bidasoa urrutirairitsi dadin. Gipuzkoa eta Euskadi mailanhori lortu dezakeen talde bat bada, Bida-soa da talde hori. 

Gurutz Aginagalde, eskubaloi
jokalari irundarrak, bere burua aur-
keztu du Bidasoa Klubeko presidente
izateko. Hauteskundeak abenduko hi-
labetean ospatuko dira eta Aginagal-
deren hautagaitza da, momentura
arte, presidente postua betetzeko era
ofizialean aurkeztu den bakarra.  

„Orain arte ikasitakoa Bidasoaren esku
jarri nahiko nuke‰

GURUTZ AGINAGALDE, Bidasoa klubeko presidentzaiara hautagaia:

Bidasoa Klubeko presidente izateko bere burua aurkeztu du Aginagaldek

„Nik uste denok batera
arraun eginda, olatua hartu

dezakegu, Bidasoa nahi
dugun tokira eramateko‰
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Entrenatzaile bezala estreinatu da Juan Domin-
guez Real Union taldearekin 

Nola ikusten duzu zure burua entre-
natzaile bezala?Aldaketa handia izan da, baina, momen-tuz pozik nago. Lehen egunetan urdurinengoen arren, orain oso gustura nagojokalariekin zein nire laguntzaileekin. 
Entrenatzaile berria izateko propo-
samenak ezustean harrapatu zin-
tuen?Proposamen jaso ostean, egun batzukhartu nituen familiarekin hausnartzekoeta, azkenean aurrera egitea erabakinuen. Bederatzi denboraldi egin dituttaldean jokalari moduan eta postu hauaukera ezin hobea da niretzat.  

Kluba ondo ezagutzen duzula uste
duzu?Bai, azken sei denboraldietan taldekojokalaria izan naizenez, taldearen gauzaonak eta txarrak ezagutzen ditut. Gauzaasko ikasteko dauzkat oraindik, baina,ahal dudanean kluba laguntzen saiatukonaiz. 
Nolakoa izan da taldearekin eduki
duzun lehen kontaktua?Hasieratik ia fitxaketa berri guztiak gu-rekin izan ditugunez, guztien arteandenboraldi berria prestatu dugu. Aurre-denboraldi polita egin dugu eta partidupolitak jokatu ditugu giro onean. Jendeadenboraldi berria hasteko gogotsu ego-tea garrantzitsua da. 
Afizioaren ilusioa taldearentzako
presio izan daiteke?Jokalariez gain, afizioa ondo ezagutzendut. Badira egunero etortzen diren zale-tuak, baina, denboraldi berrian, gureemaitzekin gainontzeko zaletuak be-rriro erakartzen saiatuko naiz.
Zein helburu dauzkazu denboraldi
berriari begira?Cholo Siomeonek esan ohi duen bezala,gauzak partidutik partidura ikustea gus-tatzen zait. 
Taldea play off-ean sartzeko aukera-
rik ikusten duzu?Bai, noski baietz. Aurretik esandakoguztia ondo egiten badugu eta buruabeti hurrengo partiduan zentraturik ba-dugu, seguru maiatzean postu polit ba-tean egongo garela eta, zergatik  ez,  playoff-ean. 

Juan Dominguez entrenatzaile bezala estreinatu da den-
boraldi berri honetan Real Union taldearekin. Orain arte bede-
ratzi denboraldietan jantzi izan du Juan Dominguezek talde
irundarraren kamiseta zuri-beltza. Talde irundarraren barruan
beteko duen hamargarren urtea berezia izango da. Izan ere, den-
boraldi berri honetan taldea garaipenetara gidatzeko ardura
izango du. 

„Jendea denboraldi be-
rria hasteko gogotsu ego-

tea garrantzitsua da‰

„Jokalariez gain, afizioa
ondo ezagutzen dut‰
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Herrialde berri bat ezagutu eta turismoa egiteko era asko daude. Gero eta gehiago dirahotelen luxuak alde batera utzi eta motxila bizkarrean hartuta mundua ezagutzeraabiatzen direnak. Bidaiatzeko modu horrek bisitariei nahi dituzten lekuak bisitatzeaeta leku bakoitzean nahi duten denbora emateko aukera eskaintzen die, erreserbaketa bidaia-agentziak alde batera utziz. Hona hemen, Portugaleko hegoaldean kokatu-riko Algabearen paisai ederrez gozatzeko zazpi egunetarako bidaia-proposamena.  
Bidaiaren hasieraLisboako autobus geltokitik Vila do Bisporaino bost orduko autobusa hartu. HerritikCastelejo hondartzaraino iritsi autostop eginez, kanpin dendak bertan muntatu etagaua bertan pasatzeko. 
Tonel eta Beliche hondartzak Goizaren lehen orduak hondartzan pasa ostean, gosari bero bat hartu eta berriro ereautostop bidez Sagresera iritsi. Herritik itsaslabarrak zeharkatzen dituen sei kilome-troko errepide bat abiatzen da, Tonel eta Beliche hondartzetatik igarotzen dena. To-neleko hondartza eta Sagreseko gotorlekua amildegiaren gainetik behatu ostean,Beliche hondartzako inguru harritsura iritsi gaua bertan izarrei begira pasatzeko.
Bi egun LagosenSagresetik Lagosera doan autobusa hartu eta, Lagos inguruan hondartza asko daude-nez, bi gau pasa bertan. Camping batean lekua hartu ostean, Dona Anako hondartzanarratsaldea pasa. Hondartza inguratzen duen itsaslabarretik Pinhao hondartza ñimiñoaikus daiteke. Gauean herriko kaleetan ibiltzea egokia izan daiteke, Algaberko gauengiroa gertutik ezagutzeko.

Lagosen bigarren eguna Camilo hondartza ezagutzeko geldialdi txiki batekin hasikoda. Ondoren, Ponta de Piedaderaino iritsiz gero itsaslabarretik eskaintzen dituen bistaikusgarriez gozatu ahalko da. Porto de Mos hondartzan bazkaldu ostean, arratsaldeahondartzan atseden hartzen pasa, campingera itzuli aurretik.
Carvoeiro hondartza Campinga atzean utzi Carvoeiroraino iristeko. Bidaiaren ostean, eguna hondartzanpasa eta harkaitzen inguruan urpean igeri eginez gero arrain ezberdinak ikusteko au-kera dago. Azkenik, hondartzan lo egiteko prestatu eguna amaitzeko. 
Carvalho eta Benagil hondartzak Eguna hondartzan bainu bat hartzen hasi. Ostean, gauzak jaso eta ibilaldi luze batenondoren, Carvalho hondartzara iritsi eta eguna bertan pasa. Ibiltzen jarraituz gero Be-nagil eta Marinha hondartzak ere bisitatu daitezke. 
FaroLagoatik Faroara iristeko autobus bat hartu. Bi orduko bidaiaren ostean eguna herrianpasa dezakegu edo herritik gertu dauden hondartzak ezagutzeko aprobetxatu deza-kegu.
Itzulera bidaiaGaua Faro herriko portuan pasa ostean, Huelvara eramango gaituen autobusa hartuzazpi egunetako abenturari amaiera emateko. 

Algarbea ikuspuntu ezberdinetik ezagutzeko 
proposamena

GORKA MARTINEZ
unpaisenmimochila.blogspot.com
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Belaskoenea LH1

Denborapasak
Bost kirol

Saskibaloia, esku pilota, futbola, arrauna, eskubaloia



Euskaraz,
Irunen 
barrena

Bentas´en itxi bat erre zen

Bentas´en bazen itxe bat, izena zuen Mazuelabe-rri. An bizi zien ama bat, eta semia, andria etabere aurrakiñ.Goiz batian joantzen gizona iriyak artu eta la-nera. Amona geldittu zen sukalderako eta eye-rako lanak eitten. Bei bat zuten esne akokiñ etakejatzentzen esnia biguntzeko. Joantzen tellanbrsa artuta, eta beiyak bota ziyon ostiko batemanta.Azpiyan zuen iratzia asko, eta arek artu zuen su.Amonak ikusi zuenian sua gallentzen eskatu zit-tuen beyak eta txerriyak eta denak, biñon etzeanakordatu amona, andria oyan zagola eta eskalle-rak egintzien erre.

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

Amaitu gabeko kontaera, Irungo Kateako S.R.A.andereari jasoa (1959). (El Bidasoa, 1960-II-27)

Pilar Ikastetxea DBH2
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Nola izan zenuen elkartruke programa
honen berri?Lagun batek eman zidan elkartrukearenberri, joan den urtean bere ahizpak partehartu zuelako. Kartela ikusi ostean, Igaz-teren webgunean sartu nintzen informa-zio guztia irakurtzeko.
Elkartrukea Grezian egitea zen aukera
bakarra?Elkartruke ugari eskaintzen ziren webgu-nean, baina, adinarengatik, Greziakoa zenniretzat aukera bakarra. 

Nola laburbilduko zenuke esperient-
zia?Oso esperientzia aberasgarria eta diberti-garria izan da aldi berean. Beste herrial-deetako gazteekin batera bizi eta kulturaezberdinetatik ikasteko aukera izan dugu. 
Zenbat denbora egon zineten bertan?Elkartrukeak 11 eguneko iraupena izanzuen. Irungo taldekoek, ordea, gau batpasa genuen Atenasen hiriburua ezagut-zeko eta abuztuaren 7an itzuli ginen et-xera. 
Zein beste herrialdeetako gazteak eza-
gutu dituzue? Beste bost herrialdeetako gazteekin el-kartu ginen: Bulgaria, Errumania, Maze-donia, Hungaria eta Grezia. 
Etorkizunean beste elkartruke baten

parte hartzea gustatuko litzaizuke?Esperientzia ikaragarria izan denez, dataegokiak eta gai interesgarriak lantzen di-tuen elkartruke bat topatuko banu, erre-pikatzea gustatuko litzaidake. Gainera,beste herrialdeetako gazteekin hitz eginostean, Europar Batasunak uste baino el-kartruke gehiago eskaintzen dituela jakindugu. 
Zeintzuk izan dira landu dituzuen
gaiak?Lehen egunetan giza-eskubideekin eta iji-toen kulturarekin loturiko ekintzak egingenituen batez ere. Gainontzeko egune-tan, antzerkia, zinea eta argazkilaritzare-kin loturiko tailerrak izan genituen.Ekintzak beti oso dinamikoak izan dira,jolas askorekin. 
Zer ikasten da horrelako elkartrukee-

tan parte hartuz gero?Elkartruke motaren arabera gauza des-berdinak ikasten dira. Batez ere, aurreirit-ziak baztertuz gero beste kultura batzukezagutzeko aukera dauakzu, beste he-rrialdeetako bizi-estiloak nolakoak direnikasiz. Nire kasuan, arreta deitu dit Euro-pako beste herrialdeetako gazteek nolakopentsaera kontserbadoreak mantentzendituztela ikusteak arreta deitu dit eta askohausnartu dut horren inguruan. 
Zer da gehien gustatu zaizuna?Jende asko ezagutzeko aukera izan dugueta lagun berri asko egin ditut. 
Gazteei horrelako esperientzietan
parte hartzea gomendatuko zenieke?Bai, zalantzarik gabe.

BETI GAZTE2018ko irailak 1
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Esperientzia ahaztezinak elkartrukatzen

Greziako Salónica (Thessalo-
niki) hirian uztailaren 5etik abuztua-
ren 5era egin den elkartrukean
kultura ezberdinak ezagutzeko aukera
izan du beste bost gazte irundarrekin
batera. 

„Oso esperientzia abe-
rasgarria eta dibertiga-
rria izan da aldi berean‰

„Aurreiritziak baztertuz
gero, beste kultura bat-
zuk ezagutzeko aukera

daukazu‰

"Youth for Leadership" izeneko elkartrukean parte hartu du udara honetan Iciar Iguiñizek.



Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkarteak
“Lansarean” proiektua jarri du martxan,
alor sozioekonomikoaren euskaldunt-
zean eragiteko helburuarekin. Lan-ata-
riak enpresa eta profesional
euskaldunak ezagutzeko aukera erraz-
tuko du, enpresei hautaketa-prozesuak
erraztuz eta lan bila ari diren pertsonei
lan-eskaintzen berri emanez. 

Zerbitzuak: Orientazioa, lan abisuak
eta formazio ikastaroen inguruko infor-
mazioa eskuratu daiteke aplikazioaren
bitartez. 

Eskaintzak: Lan eskaintzak arloa, he-
rrialdea, eskualdea, herria, lan mota
eta soldataren arabera bilatzeko au-
kera eskaintzen du aplikazio berri
honek. 

Aplikazioa deskargatzeko: Goo-
gle play edo App store banaketa digital
zerbitzuen bitartez. 

Izen-ematea: Lansarea aplikazioa
deskargatu ostean, “enpresa” edo
“hautagai” bezala alta eman. 

Urteko laugarren lauhilekoko ikastaroe-
tan izena eman nahi duten pertsona
orori zuzendutako eskaintza da. Izena
aurrez emana duten guztien artean
zozketa bat egingo da ikastaroak, ins-
kribatze datak eta ordutegiak aukerat-
zeko hurrenkera erabakitzeko.
Izen-emate bat aukeratuko da kutxatik
ausaz (3 zerrendatarako balio izango
du), eta horretatik aurrera, eta alfabeto-
aren hurrenkeran, aurretiko hitzordua
(eguna eta ordua) emango zaio pert-
sona bakoitzari izena ematera joan
dadin.  

Izen-ematea: Aurre-inskripzioak inter-
net bidez, HAZeko terminaletan edo
Irungo kiroldegien harreretan egin
ahalko dira.

Lekua: Artaleku eta Azken Portu kirol-
degietan. 

Informazio gehiago: 943505780
eta 943505757 telefono zenbakietara
deituz edo recepcion.kirolak@irun.org
posta elektronikora idatziz. 

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

Lansarean App
berria
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Kiroldegietako
4. lauhilekoko
ikastaroen ma-
trikularako
azken egunak

Sarreren zozketa Gate 
Txartelaren bitartez

Gazte Txartelak hilero antolatzen dituen zozketetan, Donostiako Aquarium-erako,
Irungo Oiasso museorako eta Zarauzko Photomuseum-erako sarrera bikoitzak esku-
ratu daitezke. Gazte-txartelaren titular guztiek sarrerak irabazteko aukera izan de-
zaten, aurreko hilean sarrerarik irabazi ez duten pertsonek izango dute lehentasuna
hilero. Zozketetan parte hartzeko ezinbestekoa da Gazte-txartelak ezartzen dituen
baldintzak onartzea.

Zozketan parte-hartzeko: http://www.gazteaukera.euskadi.eus webgunean,
albisteen atalean. 

Irabazleak: Irabazleen izenak
webgunean argitaratuko dira.

Saria: Zozketan irabazitako sa-
rrerak aquariumaren edo muse-
oen leihatiletan jaso ahalko
dituzte irabazleek bisitaren egu-
nean bertan.

Iraungitze data: Zozketa ara-
bera, iraungitze data desber-
dina izango da. 

Pisua salgai Nafarroa Hiribi-
dean: 82 m2-ko azalera, 3 lo-
gela, bainugela berritua,
egongela, sukaldea, igogailua.
Ref: VIP03 / Prezioa: 146.000 

Triplexa salgai Palmera-Monteron:
270 m2-ko azalera, 5 logela, 3 bai-
nugela, 50 m2-ko egongela,igogai-
lua, terrazak. ARGITSUA. 
Ref: VIPM01 / Prezioa: 590.000

Pisua Puianan salgai: 65 m2-
ko azalera, 2 logela, bainu-
gela, egongela eta sukaldea.
APARKALEKUA ETA TRAS-
TELEKUA barne. 
Ref: VIP20 / Prezioa: 233.000

Pisua Bentak auzoan: 70 m2-
ko azalera, 3 logela, bainugela,
egongela, sukaldea, igogailua,
balkoia. LEKU LASAIA. 
Ref: VIP02 / Prezioa: 134.000

Pisua Lapitze auzoan: 70 m2-
ko azalera, 2 logela, bainugela,
egongela, sukalde handia, bal-
koia, bosgarren solairua. BISTA
POLITAK. 
Ref: VIP01 / Prezioa: 120.000

Etxea Anakan salgai: 390 m2-ko
azalera, 4 logela, 3 bainugela,
sukaldea, terrazak, txokoa, apar-
kaleku bikoitza. LEKU LASAIA.
Ref: VVI / Prezioa: 410.000

Pisua Anakan salgai: 70 m2-ko aza-
lera, 3 logela, bainugela, egongela,
sukaldea eta balkoia. LEKU LASAIA
eta ARGITSUA. 
Ref: VPI12 / Prezioa: 135.000

Pisua salgai Udaletxe ondoan:
80 m2-ko azalera, 2 logela, 2
bainugela, igogailua. Aparkale-
kua eta trastelekua erosteko au-
kera. ERAIKIN IA BERRIA. Ref:
VPI04 / Prezioa: 259.000

Etxea Hondarribian alokairuan: 80
m2-ko azalera, 2 logela, bainugela,
egongela eta sukaldea. APARKALE-
KUA barne. ARGITSUA. 
Ref: AAH01 / Prezioa: 950
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„Girabira‰ 
antzerkia

Expogrow Kala-
muaren Nazioar-
teko VII. azoka 

15 14-16 

Zer? 
Irungo parkeak deskubrit-
zeko etxeko txikientzako

ekintza ezberdinak. 

Non?
Irurtzuntzar parkea. 

Ordutegia?
12:30etatik 16:30etara

Informazio gehiago:
https://girabira.net/

webgunean.

Zer? 
Kalamuaren inguruko kul-
turan data garrantzitsue-
netako batean sektoreko
aditu eta profesionalek

publikoarekin bat egingo
dute.

Non? 
Ficoba ( Iparralde, 43).
Ordutegia: Zehazteko.

Sarrerak?
http://www.expogrow.n
et/2018/entradas/ web
gunean edo leihatilan es-

kura daitezke.

„Palestina‰ 
argazki 

erakusketa

15 era arte

Zer? 
Palestinan historiako ger-
takari garrantzitsuenak

iruditan biltzen dituen ar-
gazki erakusketa. 

Non?
Kabigorrri Bidasoaldeko

Ateneoan.

Ordutegia?
Ostegunetik larunbatera
19:00etatik aurrera.

Prezioa: Sarrera librea.

Denborapasen emaitzak Abuztuaren 30etik irailaren 2ra

31ean
- 11:00: San Martzial ermi-
tan meza auzoko zenduen

alde.
- 16:00: Haur jokoak eta

urezko zezena.
- 17:00: Txokolatada.

- 18:00: Plazatxoatik Buru-
handien irteera Peña Poteo

Txarangak lagunduta. 
- 20:30: Sevillanak Cara-

melo taldearekin.
- 22:00: Mario Simancas

eta Enrique Loyolarekin ba-
karrizketak.

- 23:30: Dj Eventos

1ean
- 09:30-12:00: Spinning

maratoia. 
- 10:00: Eskulanak eta ma-

rrazki txapelketa. 
- 11:00: Igela txapaelketa

(Heldu eta txikientzat). 

- 12:00: Toka
txapelketa.Kantuz-kantu in-

guruko tabernetatik 
- 16:00: Mus txapelketa,

Doopies Juan Wolmer taber-
nan.

- 17:00: Pailazoak (Jo-
xepo).- 18:00: Askaria.

- 19:00: Plazatxoatik Buru-
handien irteera Elektrotxa-
ranga Matraka lagunduta.
- 22:30: Rock Kontzertua

Marmoka (Hondarribia) eta
Voltaia (Zumaia) taldeen es-

kutik.

2an
- 09:00: Irungo Txistularien
Bandaren eskutik Diana.

- 10:00: Balkoi loredun txa-
pelketa. Saria, nafar xoten

emanaldiaren ostean
emango da. 

- 10:00: Patata tortilla lehia-

keta. Amaieran pintxo-potea
txoznan tortilak dastatzeko.
- 12:30: Nafar Xotak Tute-
rako Acordes Navarros tal-

dearen eskutik.
- 14:30: Bazkari herrikoia.

Prezioa: 15 € 
- 16:30: Truck txapelketa,

Arbes tabernan.
- 18:00: Herri kirolak, pla-

zatxoan.
- 20:00: Erromeria Jeiki

Hadi eta Meakako dantza
taldearekin, eta jai amaie-

rako traka.

Arbes auzoko jaiak



Udara honetan Caser Residencialek Anakan zein Betharramen dauzkan egoitzetan eraguztietako ekintzak antolatu dituzte. Eguneko zentroetako erabiltzaileek eta egoilia-rrek Betharram zentroan antolatutako paella-jatean, Anakako egoitzaren terraza be-rrituaren inaugurazioan, erakusketa eta tailer desberdinetan parte hartu ahal izan duteudako hilabeteetan zehar. 

Zentroaren barnean antolaturiko ekintzez gain, hondartzara irteerak egin dituzte. “Oz-toporik gabeko bainuak” izeneko programaren barnean, Betharram eta Anaka zentro-etako erabiltzaileek Hondarribiko hondartzan bainu bat hartzeko aukera izan dute.Udako hilabeteetan zehar astean bi irteera antolatzen dira, egoitzetako erabiltzaile ez-berdinak txandakatuz. Udako ekintzen zerrenda luzearekin amaitzeko, Caser Residencial Betharramen AmaGuadalupeko jaiak ospatuko dituzte. Hondarribiko jaiak ospatzeko, egoitzaren insta-lazioak zuri, gorri eta beltzez apaindu dituzte egoiliarrek Elaia Rodrigo animatzaileakantolaturiko tailerretan egindako eskulan eta apaingarriekin. Kantinera hautaketan bi hautagai aurkeztu ostean, Garbiñe Elorza izango da aurtengokantinera. Jai giroan sartzeko, alderdien aldarrikapena, alardearen entsegu nagusiaeta 2017 urteko alardearen argazkien erakusketa antolatu dituzte. Gainera, Mendelukonpainiak egoitzara hurbilduko da, egoiliarrekin batera, egoitzaren instalazioen in-guruan desfilatzeko. Irailaren 8an alardearen zuzenean telebistan ikusteko aukeraizango dute egoiliarrek egun osoan zehar. Azkenik, irailaren 10ean, egoiliarrak Hon-darribian egiten den adinekoen omenezko bazkarira gonbidaturik daude. 

Ekintza ezberdinez beteriko
udara Caser Residencialen


