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Zer gertatu zen Irunen orain dela 100 urte?

IRUN ATZO, IRUN GAUR

IRUNERO

1919ko ekainaren 8an argitaratutako “El Bidasoa” astekarian biltzen
diren albisteek garai hartako egoera eta egun hirian pilpilean dauden
gaien arteko antzekotasuna erakusten dute. Hain zuzen ere, hauteskundeen osteko egoeraren errepasoa egiten da, non astekariak aurreko
zenbakietan babestutako Azqueta hautagaiak espero heineko botoak
lortu ez zituen. Hortaz gain, C.P inizialekin sinatutako artikuluan “Anotaciones de un chismoso” atalaren barnean hauteskundeetako emaitzen balorazioa egiten da.
“Ni las flores” tituluarekin garai hartako haurrek jasotzen duten geroz
eta heziketa kaxkarragoa salatzen duen iritzi-artikulua irakur daiteke.
Atalaren tituluak aurreratzen duenez, “De todo un poco” atalean hurrengo hauteskundeei begira hiritarrekin osatu nahi den partidu berriaz edo Alardearen ibilbideak izango dituen aldaketak laburbiltzen
dira albiste laburren bitartez. Astekariko kolaboratzaile ohikoa den
“RE-LA-MI-DO”-k Bandaren osaketaz eta konpromisoez hitz egiten du
zenbaki honetan.
Kirol kronikaren barnean, “Futbolerias” azpi-atalean, Irungo Txapelketa da hizketa gai nagusia. Ostean, Real Union klubaren hurrengo partiduaren zehaztasunak aipatzen dira. Gainera, San Martzialetako jaien
harira, San Pedro Krosaren inguruan hitz egiten da ere.
“De la vida local” tituluarekin, Alardeko konpainiek “Konpainia Onenaren saria” eskuratzeko gauean burutzen ari dituzten entseguei aipamen
bereziei egiten zaie, jaietako programa osatuko duten ekintzak laburbiltzeaz gainera. “Hace unos años …” atalean 1883 urteko astekarian
argitaratutako albisteen errepasoa egiten da. Zenbaki honetan artikulu
berezi bat eskaintzen zaio Endarlazan fusilatutako karabineroak oroitarazteko antolatzen den mezari.

G1169

Azkenik, Irungo antzokietako eta Lorea-Bidea pilotalekuko hurrengo
partiduetako egitarauak errepasatzen dira. “Ecos de sociedad” atalean,
beti bezala, hiriko goi klaseetako biztanleen bizitzetako gorabeherei
tartea eskaintzen zaie, publizitate orri osoarekin El Bidasoa astekariaren zenbaki berri bat itxi aurretik.

197

G51724

197: 1919ko ekainaren 8ko “El Bidasoa” astekaritik ateratako Endarlazako omenaldiko argazkia. G1169: Txistularien Banda. G51724: 1873urtean Endarlazan fusilatutakoen omenezko oroitarriaren 1913 urteko argazkia.
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Udaran zehar Irunen euskara ikasteko aukera ugari
Udako hilabeteetan zehar, oporraldi garaia aprobetxatuz,
Irungo Euskaltegiek euskara ikasi eta hizkuntza-maila
hobetzeko hainbat ikastaro eskainiko dituzte.

Udal Euskaltegia
Urdanibia plazan kokatutako Udal Euskaltegiak uztaila
eta abuztuko hilabeteetan zehar ikastaro trinkoak eskainiko ditu 16 urtetik gorako pertsonentzat. Euskalduntze
maila guztietarako ikastaroak eskainiko dira, HABEko
B1, B2 eta C1 mailetako azterketa ofizialen prestaketara
bideratutako ikastaro berezituez gain. Gainera, LANNAHI
porgramaren barruan, langabezi egoeran dauden pertsonek aipatutako ikastaro trinkoak doan jasotzeko aukera izango dute.
Uztaileko ikastaroak uztailaren 2tik 30era goizeko
9:00etatik 13:15etara egingo dira. Abuztukoak, berriz,
abuztuaren 2tik 30era, uztaileko ordutegi berdinarekin.
Ikastaroen prezioa 69,40 eurotakoa izango da, baina
asistentzia eta aprobetxamendu ona duten ikasleek ma-

trikularen prezioaren %100 bueltan jasotzeko aukera
izango dute.
Ohiko matrikulazioa Udal Euskaltegiko bulegoan egin beharko da ekainaren 3tik 11era, bulego ordutegian: Goizeko 10:30etatik 13:30etara eta 16:30etatik 19:00etara.
LANNAHI programan izen eman nahi dutenek, berriz,
HAZ24H zerbitzuaren bitartez gauzatu beharko dute izen
ematea www.irun.org webgunean Irun Txartela edo
beste ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatuz.
Izen ematearen ostean mailaketa proba egitea beharrezkoa da.

Irungo AEK
Irungo AEK euskaltegiak ere A1 eta C1 mailen arteko
ikastaro guztiak eskainiko ditu udako hilabeteetan zehar
80 orduko iraupenarekin. Ikastaro horien prezioa 136
eurotakoa izango da eta klase egunak astelehenetik ostiralera izango dira, goizeko 9:00etatik 13:00ak arte.
Bestetik, Autoikaskuntza izeneko programaren bitartez,

ikasleek etxetik euskara ikasi eta praktikatzeko aukera
izango dute. Autoikaskuntza programak uztailetik irailera bitarteko iraupena izango du eta astean behin tutoretzetara hurbiltzeko aukera eskainiko die ikasleei.
Ikastaro mota honek 267 eurotako prezioa du.
AEK euskaltegiak eskaintzen dituen ikastaroetarako matrikulazio epea zabalik dago jada eta ekainaren 27ra arte
egongo da zabalik. Matrikulazioa Irungo AEK euskaltegiaren egoitzan bertan formalizatu daiteke,
irun@aek.eus posta-elektronikora idatziz, 943628834
telefono zenbakira deituz eta 688746633 zenbakian
WhatsApp bitartez.

Herri Jakintza
Nafarroa Hiribideko 13 zenbakian kokaturik Herri Jakintza euskaltegiak maila guztietarako ikastaroak eskaintzen ditu (euskalduntzea, alfabetatzeaz, EGA, …), 16
urtetik beherakoentzako eskolekin batera. Informazio
gehiago euskaltegian bertan.

Bidasoako Erraldoiak 100 erraldoiez inguraturik ospatuko
du konpartsaren 30. urteurrena
Bidasoako Erraldoiak konpartsak ekainaren 8an ongintzarako 100 erraldoien topaketa antolatu du konpartsak
aurten betetzen dituen 30 urteak ospatzeko. Estatu osotik etorritako konpartsek Bidasoako Erraldoiak, Atsegiña
eta Ondareko erraldoi irundarrekin bat egingo dute topaketan.
Ekintzak goizeko lehen orduan abiatuko dira Erromes
plaza eta Euskal Jai frontoien artean erraldoien muntaketa lanekin. Goizeko 10:00etaik aurrera hiriko kaleetan
barrena ibilaldiari ekingo diote, Zabaltza eta San Juan
plazan erraldoiak dantzatzeko etenaldiak egiteko. Dunboa ingurura itzuli ostean, topaketako parte hartzaileek
Santiagoko Euskal Jai frontoian bazkalduko dute. Arratsaldean, berriz, konpartsa pare-hartzaileei topaketako
oroigarriak banatuko zaizkie eta musika animazioa
izango da.
Ongintzazko izaera izango duen jardunaldia izango da,
izan ere, Aurreratu eta Atzegi elkarteetako kideek jardunaldiaren antolakuntzan, dantza propioekin edo erraldoiak eramanez parte hartuko baitute. Asteburu
horretan hirira 500 pertsona inguru hurbilduko direla
kalkulatzen da.
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Ekainaren 7tik 9ra Ficobak Bioterra azokaren
XVI. edizioa hartuko du

Ekainaren 7tik 9ra Irungo Ficoba erakusketa-azokak Bioterra azoka hartuko du. Azokaren
XVI. edizioan 170 erakusketari inguruk parte hartuko dutela kalkulatzen dute antolakuntzatik eta
100 ekintza baino gehiago antolatuko dira, bisitari
profesional zein publiko orokorrari zuzendurik
egongo direnak.
Aurreko edizioetako filosofiari eutsiz, Bioterrak produktu ekologiko, bio eraikuntza, energia berriztagarri eta
kontsumo arduratsuaren bilgune izango den azoka izateko helburua du aurten ere. Hortaz, azoka garapen
iraunkorrean eta kontsumo arduratsuan kontzientziatuta dauden profesional eta erabiltzaileentzako ezinbesteko hitzordua izango da.
Ficobako 3 pabilioiak 3 mundu ezberdinentzako topagunea izango dira. Batetik, Bioterra gunean nekazaritza
ekologikoko %100eko ziurtagiriak dauzkaten ehungintza, kosmetika ekologiko eta ekoturismoko enpresek
haien produktu eta zerbitzuak erakutsiko dituzte. NaturAll gunea, berriz, osasun eta ongizatera eskainitako espazioa izango da eta bisitariek kosmetika eta higiene
naturaleko produktuak, terapia naturaletarako produktuak, ehungintza eta osagarri naturalak eta prentsa espezializatua topatuko dituzte bertan. Azkenik, Geobat
espazioan bioeraikuntza, energia berriztagarri, efizientzia energetikoa eta kudeaketa ekologikoarekin loturiko
enpresak elkartuko dira.

Erakusketariez gain, Bioterran profesional eta publiko
orokorrari zuzendutako hitzaldi, erakusketa eta ekintza
ugari antolatuko dira ere. Bisitariek 3 eurotako sarrera
ordaindu beharko dute azoka bisitatzeko, gonbidapenik
izan ezean. 12 urtetik beherako haurrentzat, ordea, sarrera doakoa izango da. Ostiral eta igandean azoka goizeko 10:00etatik arratsaldeko 20:00ak arte zabalik
egongo da eta larunbatean, berriz, irekiera ordutegia
gaueko 21:00ak arte luzatuko da.
Aurretik antolaturiko ekintzak
Bioterra azoka iritsi aurretik, maiatzaren 19an lehen
sentsibilizazio ekintza antolatu zen. Hitzordua goizeko
10:00etan izan zen Txingudi Ekoetxean. Bioterrak Surfrider entitatearekin batera antolatutako ekintzaren helburua itsasoko zabor-bilketa gauzatzea zen, izan ere,
ozeano eta itsasoen egoerak garrantzi handia izango du
azokaren edizio honetan. Garbiketa gauzatzeko aukeratutako eremua Plaiaundiko Parke Ekologikoa izan zen,
balio ekologia handia duen 24 hektareako eremua izategatik.

Maiatzaren 25ean, berriz, Slow Style Day jardunaldia antolatu zen haien irudi, edertasun eta zentroekin berriro
bat egiteko asmoa zuten pertsonentzat zuzendurik. Honela, 95 euroren truke jardunaldian parte hartu zutenek
haien estiloa zehazten ikasteaz gain, haien buruekin eta
ingurumenarekin bat egiteko aukera izan zuten.

Bestelako jarduera eta hitzaldiak
Aipatutako lehen ekitaldiez gain, bestelako ekintzak
egingo dira hiru azoka-egunetan zehar. Esaterako, “Expo
Retrete” erakusketaren bitartez saneamendu sareen erabilera okerrak eta arazoak ekiditeko jarraibideak
emango dira. Azteketa Geobiologikoen Elkartean geobioloiga erakustaldiak egingo ditu eta Irene Aldak Yoga Day
master class-aren 3. edizioa zuzenduko du. Bestetik, haur
eta helduentzako ekintzak antolatuko dira ere, hala nola,
baratzezaintza tailerrak, auto edo bizikleta elektrikoak
gidatzeko aukera eta azterketa eta aurkikuntza guneetan
jolasteko aukera izango da.
Bidasoa Lanbide Heziketako ikastetxe Integratuak Eraikiz gunean eraikuntzaren sektorearekin loturiko azken
nobedadeak erakutsiko ditu ikasleen eskutik. Gainera,
ekainaren 7tik 9ra 13 hitzaldi antolatu dira Ficoban kontsumo ohiturak, elikadura, kutsadura, garbiketa eta osasunarekin loturiko informazioa zabaltzeko, beste gai
batzuen artean.
Ekintzez gain, zozketa ugari antolatuko dira azokan.
Batetik, orduro lote ekologiko bat zozketatuko baita eta,
bestetik, egunero 125 eurotako erosketa-kupoia zozketatuko baita saria azokan gastatu ahal izateko.
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Bigarren B mailan mantenduko da Real Union taldea
hurrengo denboraldian

Denboraldi makur baten ostean, Real Union taldeak Hirugarren mailarako jaitsiera saihestea lortu du. Ekainaren 2ean arratsaldeko 18:30etan Stadium Galen
jokatutako playout-eko partiduan nagusitzea lortu zuen
talde txuri-beltzak, Jumilla taldea jaitsierako postuetara
kondenatuz. Azkeneko partiduetan bezala, estadiora
sartzeko sarrera doakoa izan zen eta, horrek, zelaira
talde irundarreko zaletu asko hurbiltzea eragin zuen.
Gainera, futbolzelaiaren kanpoaldean haurrentzako puzgarriak eta edariak eta pintxoak banatu zituen barra bat
kokatu zen.
Real Union eta Jumilla taldeak jaitsierako postua saihesten saiatu ziren ekaineko lehenengo igandean. Partiduan
zehar Jumillako taldea ondo defendatu bazen ere, Real
Unionen talde bisitaria garaitzea lortu zuen partiduaren
amaieran. Partiduko lehen gola Alain Eizmendik sartu
zuen 43. minutuan. Denborak aurrera egin ahala, markagailuan aldaketa gutxi izan ziren, partiduaren 85. minutuan, partiduaren amaierarako minutu bat falta zenean,
German Saenzek eragindako penalti baten ondorioz, Orbegozok bigarren gola sartzeko aukera topatu zuen arte.
Azkenean, markagailua 2-0 amaitu zen, talde irundarraren alde.

Joaneko partidua
Bigarren B mailan jarraitzeko kanporaketaren joaneko
partidua talde aurkarien arteko binako berdinketarekin
amaitu zen. Talde irundarra markagailua 0-1 bere alde
zuela iritsi zen atsedenaldira, izan ere, partiduaren 8. minutuan epaileak Real Unionen alde markatutako penaltiari esker Galanek partidako lehen gola sartzea lortu
zuen. Gainera, lehen zatian zehar Irazusta atezaintzatik
aurkarien gol aukera guztiak geldiaraztea lortu zuen.
Partiduaren bigarren zatia, ordea, maldan behera hasi
zen talde txuri-beltzarentzat. Jumillako Manolo Lopezek,
54. minutuan berdinketako gola sartu zuen. Real Unionek egoerari aurre egitea lortu zuen partiduaren 70. minutuan Iosu Esnaolaren bigarren golarekin. Talde
txuri-beltzak garaipena gertu ikusi badu ere, Jumillak
berdinketarako gola sartzea lortu zuen partiduaren luzapenean.

Berdinketen urtean
Azken partiduen atarian estatistikei erreparatuz gero
berdinketak nagusitzen dira Real Unionek Ligan zehar
lortutako emaitzen artean. Zehazki, azken partiduko
emaitzak kontutan hartuta, talde txuri-beltzak 10 garaipen, 17 berdinketa eta 12 galera lortu ditu aurtengo den-

boraldian zehar. Azken partidu hau jolastu aurretik, talde
irundarra Ligako Bigarren B mailako 16 postuan aurkitzen zen 44 punturekin. Atzetik Gernika, Vitoria, Gimnastica eta Durango bezalako taldeak zituelarik. Egoera hau
ikusita, urruti gelditzen dira 2002-2003 zein 2008-2009
urteetako denboraldietan Real Union taldeak Bigaren B
mailako txapeldun gisa eskuratutako tituluak.

Azken aukera
Bigarren mailako B taldeko iraupena bermatzeko azken
aukera eman zuen partidura ahalik eta zaletu txuri-beltz
gehien hurbiltzeko helburuarekin antolatu zen. Horretarako, igandean Stadium Galera sartu eta partiduaz gozatzeko aukera doakoa izan zen eta hiriko ikastetxeen
sarreretan partidurako gonbidapenak banatu zitzaizkien
zaletu gazteenei.
Guztira, 5.000 ikusle inguru bildu ziren azkenean futbolzelai irundarrean. Gainera, txaranga betek hiriko kaleetan barrena giroa zabaldu eta jarraitzaileak Stadium
Galeraino lagundu zituen. Hortaz gain, futbol-zelaiaren
kanpoaldean haurrentzako puzgarriak eta edariak zein
pintxoak eskuratzeko barra bat ipini zen ere, norgehiagoka garrantzitsu honen atarian giro ona nagusitu zelarik.
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Bidasoako eskubaloia Artalekutik Europara

Bidasoa Irun taldeak denboraldia borobiltzea lortu zuen maiatzaren 25ean Artalekun jokatutako partiduan. Talde bidasotarrak Cuencako
Liberbank taldea garaitu zuen markagailua 27-21
puntuekin itxi ostean. Etxean lortutako azken garaipen honi aurreko astean Logroñon lortutako ligako
txapeldunorde postua eta datorren urtean Europako
norgehiagokan jolasteko pasea batu behar zaizkio.
Bidasoa Irun klubak denboraldi bikaina egin du Liga Asobalerako azken partidura arte. Maiatzaren 18an bi puntutako aldearekin Errioxako BM Logroño taldea garaitu
ostean, talde irundarrak 1993-1994 denboralditik eskuratzen ez zuen saria jaso zuen: Europako txapelketara itzultzeko pasea. Egun berean talde bidasotarrak lorpen
bikoitza eskuratu zuen, izan ere, Liga Asobalaren barnean txapeldunorde postua ziurtatzea lortu zuen.
Lorpenak bermatuta izanda ere, Bidasoak partiduen
maila altuari eustea lortu zuen eta denboraldiko azken
garaipena oparitu zien zaletu irundarrei Artalekun. Jacobo Cuetara Bidasoako entrenatzaileak honela baloratu
zuen denboraldiko partidua: “Bi klubek jokoan ezer gutxi
genuen arren, partidu on eta serio bat jokatu dugu eta
gauzak gaizki atera direnean sufritu dugu”. Lehenengo
zati borrokatu eta berdindu baten ostean, Bidasoak bigarren erdian markagailuan Liberbank Cuenca taldetik
aldentzea lortu du, azkenik markagailua 23-18 puntuekin ixteko. Bidasoako eskuin hegaleko Kauldi Odriozola
jokalariak azaldu duenez, “denboraldia modurik onenean amaitu dugu: Artalekun sekulako giroa eta garaipenarekin”.

Denboraldi osoaren errepaso azkar eginez gero, talde
irundarrak emaitza bikainak eskuratu ditu. Ligako lehen
itzulia bigarren postuan amaitu zuen. Atsedenaldi labur
baten ostean, Bidasoak bigarren buelta ia perfektua oparitu die zaleei, izan ere, jokatutako partidu guztiak irabazi ditu, porrot bakar bat eta bi berdinketa kenduta.
Kauldi Odriozola jokalariak adierazi duenez, “zaila izan
arren, datorren urtean aurtengo emaitzak berdintzen
edo hobetzen saiatuko gara”.
Merezitako festa
Denboraldiko lorpen guztiak ospatzeko asmoz, maiatzaren 25ean festa ederra antolatu zuten Artalekun. Eguraldia ospakizunak zapuzten saiatu bazen ere, kiroldegiaren
kanpoaldeko aparkalekuan kokaturiko karpan goizean
zehar haurrentzako jolas eta ekintza ezberdinak antolatu
ziren. Eguerdian, zaletuak paella erraldoi baten inguruan
bildu ziren eta, bazkarian parte hartu ez zuten jarraitzaileak, arratsaldeko 16:00etan Urdanibia plazatik irten zen
txarangaren erritmora igo ziren Artalekura.

Guztira, 1.823 ikusle bildu ziren harmailetan partiduaz
gozatzeko sarrera guztiak amaitu ostean. Denboraldiko
azken garaipenaren ostean, jokalariak ospakizun festara
batu ziren eta karpan kamisetak zozkatu eta zaletuen
posterrak sinatzen ibili ziren. Txarangarekin batera jokalariek Kale Nagusia jaitsi eta ia konturatu gabe Artalekutik Udaletxeko balkoira pasa ziren zaletuekin
denboraldiko lorpenak ospatzeko.

„Zaila izan arren, datorren urtean aurtengo
emaitzak berdintzen
edo hobetzen saiatuko
gara‰
Kauldi Odriozola, Bidasoako jokalaria
Omenaldietarako tartea
Ospakizunez gain, azken partiduak omenaldietarako tartea utzi du ere. Arratsaldeko partidua abiatu aurretik, Bidasoa klubeko jubenil eta kadete mailetako talde
femeninoak omendu zituzten, historian lehen aldiz Euskadiko Liga Femeninoan sartzea lortu ostean. Jarraian,
Realarekin Erreginaren Kopa eskuratu zuten Sandra Ramajo, Sara Olaizola eta Leire Baños jokalari irundarrek
ere omenaldi berezi jaso zuten. Partiduaren amaieraren
ostean, klubaren barneko omenaldietarako txanda izan
zen izan ere, Iñigo Aldaba jokalariak Gurutz Aguinagalde
presidente eta Jose Angel Sodupek presidente ohiaren
eskutik ohorezko txapela jaso zuen Bidasoarekin bere azkeneko partidua jokatu ondoren.
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Erreginaren Kopa irabazi duten Realeko jok
Klubeko lau jokalari irundarrek omenaldi berezia jaso dute haien sorterrian
2019ko maiatzaren 11ean Realak Erreginaren Kopa irabaztea lortu zuen Atletico Madrilen aurka Granadan jokatutako partiduan. Gallardo eta Nahikariren
golei esker markagailuan puntu bateko aldea zabaldu zen eta Erreginaren Kopa donostiarren eskuetan gelditu zen. Garaipen historikoa ospatzeko, maiatzaren
16ko arratsaldeko 20:30etan Irungo udaletxean harrera egin zitzaion talde txuri-urdinari, bereziki, Sandra Ramajo, Sara Olaizola, Leire Baños eta Erkuden Lasa
klubeko jokalari irundarrei omenaldi berezia egiteko.

Sandra Ramajo, defentsa eta taldeko kapitaina:
Nola bizitzen ari zarete astebetean sortu den
zurrunbilo guzti hau?
Egia esan, amets bat da guretzat. Oraindik ez dut
sinesten larunbat gau hartan kopa altxatzea lortu
nuenik. Baina, egia da, txapeldunak gara eta Gipuzkoa osoan zehar eduki dugun harrera txundigarria izan da. Omenaldi guztien ostean, eguna
Irunen amaitzea ikaragarria da, gainera, Reala
utzi behar dudanez, oso berezia da herrian honelako omenaldia jasotzea.
Pertsonalki, osasun aldetik, nola zaude?
Ondo, sustoa hartu nuen eta egun pare batzuk etxean ahul deskantsatzen ibili naizen arren, kalera
irteten utzi didate, nahiz eta oraindik indarra
hartu behar dudan. Hau ospatzeko hemen egon
nahi nuen eta esfortzu handia egin dut.

Hainbeste urteetako lanaren ostean orain, komunikabideetan lekutxo bat egitea lortu
duzue?

Bai, harrotasun handia dugu gure barnean. 11 urteetan zehar Realaren barnean gauza asko bizitzeko aukera izan dut, baina, egia da urtetik urtera
gauzak asko aldatu direla. Emakumeen futbola
zein Reala asko handitu dira. Zeinek esango luke
Atletiko Madrid bezalako talde bat garaitzea lortuko genuela final batean. Etorkizunari begira
lorpen honek hazten jarraitzeko aukera gehiago
ematea espero dut.

Emakumezkoen futbolaren munduan gauzak
asko hobetu diren arren, oraindik gauzak
asko aldatu daitezke?
Bai, egia da asko aldatu dela, baina, oraindik
gauza asko lortzeko daude. Mutilekin alderatuta
alde handia dago, hala ere, egia da gure lorpenaren ostean bai Anoetara, Donostiara eta Zubietara jende asko hurbildu dela. Jendea geroz eta
gehiago hurbiltzen da gure futbola gehiago ikusten du eta gehiago baloratzen da.

Mariasun Quiñones, atezaina:
Hainbat talde txikietan ibili ostean, nola sentitzen zara orain Realarekin Erreginaren
Kopa irabazi ostean?
Gertatutako hausnartzen ari naiz. Gure lana da,
egunero entrenatzen dugu, baina, ez gaude horrelako ekitaldietan parte hartu eta horrelako
gertutasuna sentitzera ohituak. Emaitzez gain,
jendearen maitasuna asko eskertzen da.
Nolakoa izan da Hondarribian, zure herrian,
jasotako harrera?
Sekulakoa, azken finean, etxeko jendearekin bereziagoa da, beti gertu daudelako egun on zein
txarretan eta hori bihotzez eskertu behar da.
Lorpen ikaragarria izan da eta esperantzari
esker garaipena lortu duzue?

Bai, esperantza azken momentura arte pizturik
mantendu dugu, nahiz eta kanpotik era askotariko komentarioak jaso ditugun. Azkenean, lanaren ondorioz talde indartsu bat gara eta gure
aukerak aprobetxatzen jakin genuen. Izan ere,
futbola ez da indibidualki jokatzeko kirol bat, taldean jokatzen jakitea oso garrantzitsua da.
Garaipenaren ostean, zein mezu bidaliko zenieke futbolera jokatzen hasteko asmoa
duten neska gazteei?
Besteek esaten dutena alde batera uztea eta beraien bihotzak esaten dienari jarraitzea. Honela,
beraien erabakia hartzea, haiek baitira haien bizitzaren jabe bakarrak. Bestetik, denen kontra
borrokatzeko, munduan lagun onak edukitzeko.

Sara Olaizola, Sandra Ramajo eta Leire Baños irundarrak uda

KIROLAK
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kalariei harrera egin zaie Irungo udaletxean

aletxeko balkoian garaipena ospatzen

Sara Olaizola, erdilaria:
Zer da zuretzat zure sorterrian
horrelako harrera jasotzea?
Egia esan, ez genuen espero hainbeste jende biltzea, bai familia eta
lagunen artean, eta izugarria da
guretzat.

Aurretik Mariño eta Oiartzun
taldeetan ibili ondoren, nola
sentitzen zara orain Realarekin
Erreginaren Kopa irabazi ostean?
Realarekin jolastea pasada bat
izan da niretzat eta, gainera, lehen
urtean hau guztia bizitzea izugarria da. Kopa irabazi ostean jende
asko egon da gurekin Donostian
eta herri desberdinetan eta zaila
da egun hauetan bizitako guztia
deskribatzea.
Granadara

zein

Gipuzkoan

hainbeste jende zuen alde mugitzea espero zenuten?
Granadan jende askok ikusi zuen
gure partidua eta telebistan ere
ikusle kopurua sekulakoa izan
zen. Hortaz gain, Donostiara iritsi
eta hainbat zale ikustea zoragarria
da.

Honen ostean, hurrengo partiduetara zale gehiago hurbiltzea
espero duzue?
Bai, polita izan da finalera jende
asko hurbildu delako, baina, hemendik datorren urtera jendea
gurekin gelditzea gustatuko litzaiguke, ez soilik garaipenetan, egunerokotasunean baizik. Hortaz
gain, klubak emakumezkoen futbola babesteko esfortzu handiagoa egitea gustatuko litzaiguke.

Leire Baños, defentsa:
Zelakoa izan da Irunen taldeak
jaso duen harrera?
Egia esan, ez genuen horrelako
harrerarik espero, izugarria izan
da eta hitzik gabe gaude.
Ospakizunek ahotsik gabe gelditu zara?
Bai, ospakizunaren ostean denak
erdi gaixo erdi ahul gaude, baina,
hori seinale ona da, garaipena
behar bezala disfrutatu dugula
erakusten duelako.

Zuk eman zenion Nahikariri golerako pasea, nolakoak izan
ziren segundo horiek zuretzat?
Kontrolatzen saiatu nintzen, baina
ondo iristea lortzen ez nuela iku-

sita, Nahikariri erdira botatzea
erabaki nuen. Gola sartzen zela
ikustea sekulakoa izan zen, hasieran bakarrik ospatzen gelditu
nintzen, baina, gero gainontzeko
jokalariekin elkartu nintzen.

Zein datorkizu burura une horretan?
Batez ere, partidua ikustera etorri
ziren guztiak. Hala ere, garaipenean alboan izan ditugun guztiei
eskerrak ematea gustatuko litzaiguke.
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Jeca: Denetariko estilo, marka eta prezioak uztartzen
dituen denda
San Martzialetarako arropa eta osagarri guztiak aurkituko dituzue bertan

Irungo Serapio Mugika kaleko 5. eta 10. zenbakian kokaturik daude neska eta mutilentzako era
askotariko estilo, marka eta prezioak eskaintzen dituzten Jeca dendak. Jesus Camarerok dendariak
bere gurasoek martxan jarritako negozio familiar
honen xehetasunak azaldu ditu.
Noiz ireki zenuten lehen denda Irunen?
Lehenengo gure gurasoek Jose Eguino kalean jostundegi
bat ireki zuten. Horren ostean, jantzigintzan murgilduz,
arropa eta jantzien salmentarako denda ireki zuten 1975
urtearen inguruan. Serapio Mugika kalean, berriz, 25
urte inguru daramatzagu Jeca mutil zein neskentzako
dendekin.

Guztira Irunen zenbat denda dauzkazue?
Guztira 4 denda dauzkagu, Jeca eta Bost izenekoak. Bost
dendak, bai neska zein mutilena Kolon pasealekuan kokaturik daude eta Jeca, berriz, Serapio Mugikan. Jeca eta
Bost dendak bezeroek bertan aurkituko dituzten arropa,
marka eta estiloengatik bereizten dira.

Zer nolako produktuekin lan egiten duzue?
Denda bakoitzak estilo berezitua du. Mutilen Jeca dendan
bi solairu daude, bata moda gazte eta informalagoari zuzendua, eta beheko solairuan jantzigintza eta zeremoniako jantziak lantzen ditugu. Mutilentzako Bost dendan,

berriz, giro gazteagoko markak lantzen ditugu. Emakumezkoen kasuan berdin, Bost Woman dendan estilo gaztea nagusi da, neskentzako Jeca dendan emakume
helduagoen estiloa lantzen den bitartean. Produktu nazionalen salmentaren aldeko apustua egiten dugu, aspalditik ezagutzen ditugun banatzaileak marka
internazionalekin tartekatuz.
Zeintzuk dira zuen dendetan salmenta handieneko
datak?
Urteko garai ezberdinen arabera, San Martzialak eta Gabonak dira salmenta handieneko datak.

Nolakoa izan da Irungo merkataritzak azken urteetan bizitako eraldaketa?
Merkataritzaren eraldaketara moldatzeko ezinbestekoa
da garai berrietara egokitzeko ahalmena izatea. Irungo
merkataritzak garai txarrak bizi ditu arropa kate erraldoi
eta Asiatik etorritako produktuen ondorioz, baina, gogoz
eta ilusioz beteriko dendari irundarrak zailtasun hauei
aurre egiteko elkartzen ari gara.
San Martzialak ate joka daudenez, jaietako arropa
ere saltzen duzue?
Urte asko daramatzagu emakume zein gizonentzat San
Martzialetako arropa lantzen. Arreta berezia eskaintzen
diogu San Martzialetako soldaduaren uniformeari eta ka-

litate altu eta prezio baxuagoko arropak saltzen ditugu.
Hortaz gain, emakumeentzako arropa zein kantinerentzako soinekoak lantzen ditugu ere.

Jaietako arroparekin loturik eskaintza berezirik
duzue?
Bai, soldaduaren uniformea osagarri guztiekin prezio
onean eskaintzeko ahalegin berezia egiten dugu eta aurten gure bezeroek 68 euroren truke soldaduaren uniforme osoa eraman ahalko dute etxera. Elosegi txapela
daraman jantzia da eta jendeak asko erosten du.
Zein bestelako zerbitzu eskaintzen duzue?
San Martzialen harira jakak edonolako galoiekin apaintzeko zerbitzua eskaintzen diegu ere bezeroei.

San Martzialen ostean, merkealdiak izango dituzue?
Bai, uztailean hasiko dira eta urteko beste salmenta data
garrantzitsu bat dira, batez ere, udarako merkealdiak,
jende askoren oporraldi garaiarekin elkartzen direlako.

Zein ikuspegi duzue etorkizunari begira?
Garai berrietara egokitzen saiatuko gara, webgunearekin, bezeroentzako fidelizazio txartela eskainiz, marka
propio baten sorrerarekin eta sare sozialen laguntzaz
erronka berriei aurre egiteko.

HAURREN LEIHOA
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Denborapasak
Izenak

Urtzi, Maialen, Aimar, Mohamed, Ane, Nora,
Adriana
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Eguzkitza
EA ULERTZEN DEN
Doinua: Gai horrek badu mamia
Egilea: Manu Goiogana Bengoetxea

1)
Irunabarrek sortzetik
hori baitu helburu
bertsozaleen sarea
indartzen dihardugu,
bertso-eskolak ematen,
astero 5 inguru,
hori baita ondorengo
zaleen iturburu,
baina baldintza duinak
ez ditugu seguru
gure lana egiteko
lokalik ez badugu (BIS)

4)
Nahiz eta bertsolaritza
izan Kultur Ondare
gurean behintzat giroa
ez dago oso bare;
dozenaka bertsozale
heldu eta nerabe
gehiago ikasi asmoz
dauzkagu parez pare
eta gu irrika horri
erantzuteko gaude
baina ezinezkoa da
toki finkorik gabe! (BIS)

2)
Txingudin bertso-eskolek
hartu dute tamaina
jende askoren lanaren
emaitza, alajaina!
Bertso-eskoletarako
dago talde bikaina
gazte zein heldu astindu
nahi duena mingaina;
segi nahi dugu indartzen
bertsoaren oraina
horretarako lokal bat
behar genuke baina! (BIS)

5)
Egiten dugu Irungo
Bertso-Eskolen Eguna
ikasleen emanetik
elikatzen duguna,
inguruko saioetan
presentzia txukuna,
herriko elkarlanetan
dezentea jarduna,…
horretan sakontzea da
gure lehentasuna
tokirik ezean nekez
egin dezakeguna (BIS)

3)
Bertso-eskolan arrazoiz
lantzen da umorea
umorez arrazoitzeko
zein den bide hobea.
Lantzen da elkarlanaren
funtsezko balorea
ez izateko herri bat
tristea, kolorgea,
azaleratuz bakoitzak
dakarrena gordea
horretarako tokirik
ez daukagu ordea! (BIS)

6)
Lokalaren aferari
jarri diot arreta
ikasturtea amaitu
dugulako erreta.
Eskerrik asko Meaka,
Muara zein AEK,
baina erakundeekin
egin behar da lanketa;
beraz, elkartzeko honi
eman asmotan buelta
non gauden ez dakizue
inon ez gaude eta! (BIS)

BETI GAZTE
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Irungo Harrera Sarearen aldeko jaialdia egin zen
ekainaren 1ean La Kaxitan

Irungo Harrera Sarearen aldeko jaialdia egin
zen ekainaren 1ean La Kaxitan. Jaialdiak
egun osoko iraupena izan zuen eta sarrera
doakoa izan bazen ere, Irungo Harrera Sarea
diruz laguntzeko ekintzak antolatu ziren.
Jaialdiko protagonista nagusia musika izan
bazen ere, dantza eta bestelako adierazpen
artistikoek haientzako tartea izan zuten
jaialdiaren barnean.
Harrera Sarearen aldeko jaialdi hau martxan
jartzeko ideia urrian sortu zen lagun talde
baten ekimenetik, Hondarribiko Fenomena
jaialdiaren ostean. Lagunek osaturiko taldea
handituz joan zen, sare bat eratzea lortu
arte. Duela aste batzuk Patxuko Nice taldeak
“Harrera” abesti solidarioa aurkeztu zuen
eta jaialdia abestiaren aurkezpenarekin zuzenki loturik egon zen. Jaialdiaz gain, Herri
Bazkari bat antolatu zen egun horretarako
eta ticketa erosi zutenek 10 euroren truke
aragizko paella edo paella beganoa aukeran
eta postrea eskuratu zituzten.
Goizetik goizaldera bitarteko iraupena izan
zuen jaialdia Irungo La Kaxita gaztetxean
egin zen, joan den udaran sarea bertan sortu
zenez, Irungo Harrera Sarearentzako zein La
Kaxitarentzako omenaldi gisa. Jaialdiak sarearen filosofia izan du oinarri, hau da, auzolana. Jaialdiaren antolakuntzako kidea den
Asier Perez Karkamok adierazi duenez, “saretxo bat osatu dugu sareari laguntzeko”.
Jaialdiaren barnean, egunean zehar giro ezberdinak sortuko zirela aurreikusten zen,
beraz, antolakuntzatik orduek aurrera egin
ahala, jendea berritzen joango zela espero
zuten. Asier Perez Karkamo, antolakuntza
kideak azaldu du, “musika izan da protagonista nagusia, musikatik sortutako jaialdi bat
den aldetik”. Maribop taldeko Francesco Gigliok adierazi duenez, “gure musika Mediterraneoa eta Atlantikoaren arteko zubi bat
eratzen duenez, ezinbestekoa zen guretzat
jaialdi honetara gerturatzea”.

Guztira 20 ekitalditik gora izan ziren, horietako 15 musikarekin loturik. Horretarako, 3
eszenatoki eta 3 soinu-ekipo erabili ziren eta
4 soinu-teknikari aritu ziren lanean. Musika
ekitaldien barnean, DJ Jawata, Maribop, Afamada Orquestina DJ, Jon Sanchez, Ane Garcia, Endika Loiola “Eztabaida”, Xabier
Strubell, Gari Amondarain eta Jon Martin,
Octavio Nievski, Lanbroa, Velozet eta DJ Kool
artista eta taldeen emanaldiez gozatzeko aukera izan zuten bertaratutakoek.
Musikaz gain, artea protagonista izan zen
ere. Judas Arrieta artistak lientzo parte hartzaile bat margotu zuen haurrekin batera, Garabateandok tailer solidarioa eskaini zuen
bitartean. Bestetik, Miren Gomez akademiak dantza garaikideko tailerra zuzendu
zuen, dantzatzeko gogoa zuten adin guztietako publikoarentzako prestatuik egon
zena.
“Harrera” abesti solidarioa
“Harrera” abesti solidarioa Patxuko Nice
taldeak Irungo Harrera Sarea diruz laguntzeko asmoz sorturiko abestia da. Oier Guillaneren letran oinarriturik, Musika,
antzerkia, zinema eta elkartasun arloetan
lan egiten duten pertsonek abiatutako
proiektuaren barruan kokatzen da abestia.
Harrera abestia euro baten truke deskargatu daiteke Patxuko Nice taldearen bandcamp plataformatik, eta etekinak Irungo
Harrera Sarearentzat izango dira.

Abestiaz gain, bideoklipa errodatu dute
Adrian Fernandez eta Oscar Marcos zuzendarien gidaritzapean. Bideoklipean boluntario sarearen laguntza jaso duen
migratzaile batek parte hartu du. Bideoklipa YouTuben ikusgai dago eta bideoklipak jasotzen dituen bisita kopurua
garrantzitsua izan daiteke, zenbateko batetik aurrera dirua lortzeko beste bide batean bihurtu daitekeelako.

Argazkia: Irungo Harrera Sarea
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Atera euskara eguzkitara!
Ohiko euskaltegi ikastaroez gain, barnetegiak edo bestelako ikasketa prozesuen
bitartez euskara ikasi eta hizkuntza maila hobetzea posible da. Hona hemen AEK,
HABE, Udagiro programak edo Gazteaukeranek udara honetan euskara modu ezberdin baten praktikatu nahi duten horientzat eginiko proposamenak:

- Aurrez aurre: Irungo CBA liburutegi berrian
- Telefonoz: 943 50 54 44 / 943 50 54 40
- Posta elektronikoz: i ga z te@ i r u n.o rg
- Web gunean: w w w.i r u n.o rg / i ga z te
- WhatsApp bidez: 607 771 173

Kontrataziorako
diru-laguntzak
30 urte baino gutxiago eta merkatuan
sartzeko zailtasunak dituzten pertsonen
kontratazioa errazteko diru laguntzak
eskaintzen dituen diru-laguntzen deialdia martxan jarri du Irungo Udalak.
Nori zuzendua? Irungo enpresei.

zua da. Hortaz, gazteen ahalduntzea
sustatzeko asmoz sorturiko zerbitzua
da, norberaren eta gizartearen garapena helburu dituelarik. Horrela, ahalduntze-prozesuan garatu eta eskuratu
dutena praktikan jartzea bilatzen da,
gazte horiek gizarteko eragile bihurtzeko.
Nori zuzendua? Ideia berriak martxan jarri nahi dituzten 18 eta 30 urte
arteko gazteei.

Zeinen kontrataziorako? Irunen
erroldaturiko gazteen kontratazioa bultzatzeko.

Nolako laguntza eskaintzen da?
Sorkuntza eta gauzatze prozesu osoan
laguntza ( prestakuntza, aholkularitza,
laguntza ekonomikoa, …)

Diru-laguntzaren eskaera-orria:
Udalaren webguneko ( irun.org) enpresen atalaren barnean, diru-laguntzen
atalean aurkituko dute interesatuek
diru-laguntzaren eskaria egiteko orrialdea.

Martxan da
Go!azen 6.0
kastina!

Diru-laguntza aurkezteko epeamaiera data: 2019ko urriaren
31ean.

Martxan daude Go!azen 6.0 telesailean aktore lanetan ibiltzek asmoa
duen aktore berria hautatzeko hautaketa-probak. ETB1 katean emititzen den
gazteei zuzenduriko euskarazko telesailaren barnean aktore berriak kanpalekuan sartzen den pertsonaia
interpretatu beharko luke. Pertsonai
honek futbolean aritzeko jaio izan dela
usteko du telesailaren hasieran, baina,
denborak aurrera egin ahala bere benetako zaletasuna dantza dela konturatuko da.

Diru-laguntzara bideraturiko
zenbatekoa guztira: 160.000,00
euro.
Kontratazioa egiterakoan hautagaiak
aukeratzeko laguntza behar izan ezkero, enpresek Bidasoa Bizirik - Bidasoako Garapenerako Agentzia S.A.ren
laguntza izango dute Lanbide Euskal
Enplegu Zerbitzuaren zentro laguntzailea den aldetik.

Gaztea zara
eta proiektu
bat sortu nahi
duzu?
Martxan da Gaztegune Plus izeneko
Gipuzkoako Foru Aldunditik sortutako
zerbitzu berria. Gaztegune Plus zerbitzuak gazte ekintzaileei haien proiektuak gauzatu eta martxan jartzen
laguntzeko asmoarekin sorturiko zerbit-

Hautagaiaren profila: 16 eta 22
urte arteko mutil gazte baten bila dabiltza.
Antolakuntzarekin harremanetan jartzeko: goazen@eitb.eus posta
elektronikoa edo 943 01 17 72 telefono zenbakira deituz.

AEKren eskaintza: euskalduntze barnetegiak, familia barnetegiak, barnetegi
ibiltariak,…
HABE-Ikasbil: HABEk, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian zehar kokatutako euskaltegiez gain, euskal etxeen bitartez euskara ikasi eta hobetzeko aukera eskaintzen
du.
Udagiro: Irungo Udalak Udagiro euskara eskolak antolatzen ditu beste herrialde
edo erkidegoetatik etorritako umeak euskarara era positiboan hurbil daitezela sustatzeko.
Gazteaukera: Gazteek euskara ikas dezaten helburuarekin, Gazteaukeran
barnetegiak, autoikaskuntza
eta euskara ikasteagatik dirulaguntzak jasotzeko aukeren
inguruko informazioa jasoko
duzu.

*Aldizkariaren 3. orrialdean Irungo Euskaltegietako ikastaroen informazio osagarria.
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Dantza eta Bertsolaritza: „Gu
Agustina‰

Erakusketa

Zinema Opera:
Hänsel eta Gretel

Zer: Pilota, emakumea,
bertsolaritza, musika eta
dantzaren bitartez emakume raketisten ibiliak
plazara ekarriko dituen
ikuskizuna.

Zer: Erakusketa Raketistak lehen eta orain.

Zer: Engelbert Humperdincken musikan oinarrituriko Hänsel eta
Gretelen zinema opera.

Non: Zabaltza plazan.
Ordua: 12:30etan.

Non: Amaia Kultur Zentroan.
Ordutegia: Asteartetik
larunbatera: 18:0021:00; Igande eta jai
egunetan: 11:30-13:30.

Non: Amaia Kultur Zentroan.
Ordua: 19:00etan.
Sarrera: Sarrera librea.

Parte-hartzaileak:
Ereintza Dantza Taldea
eta Maddalen Arzallus.
Iraupena: 30 minutu.

Sarrera: Doakoa.
Oharra: Ehunka emakume izan ziren raketista
profesional Espainiar Estatuan nahiz Ameriketan
1917tik 1980ra bitarte.

Denborapasen emaitzak

14

14tik 16ra

Bechdel Zikloa:
„Conociendo a
Astrid‰

Ekaineko mendi irteera

X. Juanma Garate Bizikletaren
Festa

Zer: Pernille Fischer
Christensen-ek zuzendutako “Conociendo a Astrid” filma ikusi ahalko
da.

Zer: Irungo Mendizale elkarteak
Benasque-Anetora antolaturiko
mendi-irteera.

Zer: X. Juanma Garate
Bizikletaren Festa.

Non: CBA Udal Liburutegian.

Non: San Juan plazan.
Irteera ordua: Ekainaren 14ko
arratsaldeko 16:00etan.
Itzulera ordua: Ekainaren 16ko
arratsaldeko 20:30ak aldera.

Ordua: 18:45etan.
Sarrera: Doakoa.

15

Ibilbidea: Hospital de BenasqueBasurta-La Renclusa-Aneto.
Ibilbidearen iraupena: 9 ordu.

Iraupena: 123 minutu.
Irteeraren prezioa: 85 euro.
Informazio gehiago: Larretxipi
kaleko 13. zenbakian astearte eta
ostegunetan 19:00etatik 21:00etara
edo elkartearen webgunean.

Ordutegia:
-16:30etan San Juan plazako gunea irekiko da.
-17:30etatik 20:00etara
Herri Spinning maratoia.
-17:30etatik 21:00etara
dortsal eta mailloten banaketa.
-18:00etatik 20:00etara
Haurrentzako Gynkana.

Gastronomiarekin loturiko ekintzak Caser Betharram eta Anakan

Maiatzeko hilabetean zehar gastronomiarekin loturiko ekintza ezberdinak antolatu dituzte Caser Residencialen Betharram eta Anakako egoitzetan.
Anakako 30 egoiliar Irungo Atsegiña elkarteak antolaturiko bazkarira gonbidatuak izan ziren, maiatzaren 31ean Betharram-eko egoitzak pintxo-potea antolatu zuten bitartean.

dura hartzen baitu. Elkarteko bazkide eta Zuzendaritza Batzordeko kideek prestatzen
duten bazkari honen bitartez, egoiliarrei egun batez haien egoitzetatik atera eta menu
diferente batez gozatzeko aukera eskaini nahi diete. Egoiliarrentzako ilusio handiz espero dute bazkariaren eguna, errutina apurtu eta musika eta konpainia onean mimoz
prestaturiko bazkariaz gozatzeko aukera dutelako.

Bazkaria Irungo Atsegiña elkartean
Urtero moduan, Caser Anakako egoiliarrek maiatzeko hilabetearen hasiera Irungo Atsegiña elkarteak eskaintzen dien bazkariaz gozatzeko aukera izan zuten. Guztira, 30
izan ziren Atsegiñako bazkaria hurbildu ziren Anakako egoitzako egoiliarrak. Egoiliarrez gain, elkarteak zentroko langileak ere bazkaltzera gonbidatu zituen. Caser Resicencial egoitzatik Irungo Atsegiña elkarteari eskerrak eman nahi dizkiote urtero bezala
egoiliarrentzako hain berezia den ekintza hau prestatzeagatik.

Pintxo-potea Betharramen
Gastronomiarekin lorturiko ekintzen harira, Caser Residencialek Betharramen duen
egoitza pintxo-potea antolatu zuten maiatzaren 31ean. Izan ere, ohikoa denez, egoitzan
hilabetean behin gastronomiarekin lotura duen ekintza bat antolatzen da eta maiatzean pintxo-potea izan zen aukeratutako ekintza. Pintxo-potean egoitzako egoiliarrek
era aktiboan parte hartu zuten pintxoen elaborazioan. Ostean, egoiliarrez gain, horien
senide eta lagunak ere egoitzan pintxo-poteaz gozatzeko gonbidaturik egon ziren.

Bazkarian Anakako egoiliarrek Ama Xantalen, Servicios Bidasoa eta GSR Inmaculada
egoitzetako egoiliarrekin elkartu eta une atsegin bat igarotzeko aukera izan zuten, elkarteak bazkarira Irungo egoitza eta eguneko zentroetara gonbidapena luzatzeko ar-

Maiatzeko hilabetean zehar ekintza gastronomikoak protagonistak izan diren bezala,
ekaineko hilabetean, Irungo jaien harira, San Pedro eta San Martzialeko jaiak izango
dira bi egoitzetan antolatuko diren ekintzetan protagonista nagusiak.

