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Joaquin Silguero Iriazabal

IRUN ATZO, IRUN GAUR
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Musikaria eta konpositorea. Irunen jaio zen 1943 urtean.
Donostiako Kontserbatorioan ikasi zuen eta 1963 urtean
karrera amaierako lehen saria eskuratu zuen.
1987 urtean zuzendariondoko izendatu zuen Musika
Banda Zibilen Zuzendarien Eskola Ofizialak. Irungo Udal
Kontserbatorioko solfeo irakaslea izan zen 1979 urtetik
1987 urtera arte. Zortzi urtez Gazte Banda eta Udal Fundazioko zuzendaria izan zen. Maisu Saritua eta Europar
Batasunak errekonozitutako Musika irakaslea, Musika
Merituaren Sari Nagusia eskuratu zuen Florangeko Kontserbatorioaren eskutik.
1991 urtetik aurrera obren konposizioan zentratu zen,
katalogatutako 100 konposaketa baino gehiago egitea
lortu zuelarik. Bere izenaren atzean 150 izendapen eta
sari ezkutatzen ditu.
Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko kidea da.

Iturria: Agustin Morate.
Irun y sus gentes.
Irungo Artxiboa. Ref: 1425
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Euskaraldia eta
Euskararen Egunaren
balorazio positiboa
Euskara Aholku Batzordeak Euskaraldia
eta Euskaren Eguna dela eta Irunen antolatu ziren ekintzen balorazio positiboa
egin du. Euskara arloak kalkulatu duenez, guztira, 2.485 pertsonek parte hartu
dute euskararen inguruan antolatutako
egindako ezberdinetan.
Euskara arloa Euskaraldiaren lehen edizioa antolatzeko lanean aritu da 2017ko
maiatzaren 12an Udaltop jardunaldian
ekimena aurkeztu zenetik. Zifretan,
3.600 pertsonek izena eman zuten
Irungo Euskaraldiaren lehen edizioan.
Horietatik, 2.550 pertsonek Ahobizi rola
hautatu zuten, Belarriprestak, berriz,
1.050 izan zirelarik. Euskara arlotik

azaldu dutenez, bi rolen arteko proportzioa normala da, Euskal Herriko beste
zenbait tokietan bi rolen arteko alde nabariagoa egon da eta.
Zehazki, probintzian biztanle gehien dituzten herrietako datuak erreferentziatzat
hartuta,
Gipuzkoako
Foru
Aldundiaren zifretan, Irun izan da partehartze handiena izan duen hirietako bat,
Eibar edo Errenteria bezalako udalerrien gainetik.
Monica Martinez Euskara ordezkariak
azaldu duenez, “Euskaraldiaren lehenengo esperientzia izanik, zertan hobetu
dezakegun kontuan hartu dugu”.

Martxan daude sinbologia frankista hiriko
kaleetatik erretiratzeko lanak
Irungo Udalak sinbologia frankista hiriko eraikin guztietatik erretiratzeko programa abiatu du. Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza baliatuko da lan horiek aurrera
eramateko. Memoria Historikoaren legean oinarrituz, hiriko sinbologia frankistan esku hartzea erabaki zen
2018ko maiatzaren 30ean egindako osoko bilkuran, diktadura garaiko sinbolo eta plakei buruzko mozioa onartuz.
2014 urtean eman ziren sinbologia frankista Irungo kaleetatik desagerrarazteko lehen pausoak. Frankismoarekin lotura zuzena zuten 4 kaleei izena aldatu zitzaien eta
hiriko espazio publikoetako sinbologia erretiratu zen.
Orain, eraikin pribatuetan gelditzen diren plaka eta sinboloak erretiratzeari ekingo zaio.
Guztira, 45 dira oraindik sinbolo frankistak edo plakak
dauzkaten eraikinak. Lanak lehen-bailen abiatu ahal izateko, eraikin horietako jabeek haien onespena erakustea
beharrezkoa da eta, horretarako, udalak proiektuaren xehetasunak azaltzen dituen gutuna bidali die sinboloak
dauzkaten eraikinetako bizilagun guztiei.
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Txistorra eta giro ona nagusi

ERREPORTAJEA
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Santo Tomas egunean Irunen
Urtero moduan, abenduaren
21ean Urdanibia plazako bazter guztiak jendez bete ziren Santo Tomas
eguna ospatzeko. Eguraldi onak lagunduta, baserritar jantziak armairutik
atera eta txistorra pintxoak, taloak eta
sagardoa dastatzera animatu ziren
irundarrak.

Julen Gomez eta Aiur Placero:
Institutuan hasi zuten Santo Tomas eguna
Julen eta Aiurrek. Klaseak amaitu ostean,
Urdanibiara hurbildu ziren plazako giroa
ikusi eta txistorra taloak dastatzeko.Hala
ere, era ezberdinean ospatu zuten Santo
Tomas eguna. Julenek arratsaldean Donostiara hurbiltzeko asmoa zuen, Aiurrek
Irunen gelditzeko asmoa zuen bitartean.
Biak, ordea, Santo Tomas eguna eta txistorraz disfrutatzeko irriketan zeuden.

Ixaro Ugarte:
Plazaren inguruan zerbait hartuz hasi
zuen Ixarok Santo Tomas eguna, ama eta
ahizparen konpainian. Koadrilarekin Kurpil Elkartean bazkaldu ostean, 17:30
Txorimaloak Soinu Taldearen emanaldian parte hartu zuen, gaueko parrandaz
disfrutatu baino lehen. Santo Tomas
eguna ospatzeko Urdanibia plazan antolatzen diren ekintzak atsegin dituela
adierazi zuen, egun honi lotuta euskal
giroa sortzea garrantzitsua iruditzen
baitzaio.

Ainhoa Tolosa eta Amaia Ayerbe:
Gipuzkoako Erlezain Elkarteko kideak
dira eta Urdanibia plazako azokan parte
hartu zuten abenduaren 21eko goizean.
Azokara ekarritako liztorren habiak kuriositate handia sortu zuen azokako bisitarien artean. Hortaz gain, Irun inguruko
ezti lehiaketako irabazleak aukeratzeko
ardura izan zuten, nahiz eta urte txar
baten ostean ezti ekoizpen gutxi izan den
eta lehiaketara jende gutxi aurkeztu den.

Maria Lurdes Makua:
Lurdes Makua Nafarroa inguruko neguko
barazki tipikoekin parte hartu zuen Santo
Tomaseko azokan. Hala nola, kardua, borraja, zerbak eta atxikoria bezalako barazkien eskaintza zabala ekarri du
azokara. Frutei dagokienez, berriz, sagarra izan da azokara ekarritako fruta bakarra. Gabonak direla eta etxeko atean
apaingarri bezala zintzilikatu ohi den mihura ere ezin zen azokan falta. Goizeko
lehen orduetan jende gutxi etorri den
arren, eguerdi aldera jende gehiago hurbildu da erosketak egitera.
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Super Amara Gabonetako Krosaren V. edizioak
Irungo kaleak zeharkatu zituen abenduaren 22an

Super Amara Gabonetako Krosaren V. edizioko parte-hartzaileek
Irungo kaleak zeharkatu zituen abenduaren 22an. Aurtengo edizioan eguraldia lagun izan zuten 700 lasterkari
txikiek eta 5 kilometrotako lasterketan parte hartu zuten 678 lasterkariek.
Pierre Urruty izan zen probako garailea
15 minutu eta 4 sedundutako denborarekin errekor berria lortu ostean. Baionako
korrikalariak joan den urteko garaipena
errepikatu zuen V. Super Amara Gabonetako Krosean. Joseba Larzabal irundarrak
zapaldu zuen bigarren postuan (15´24´´)
helmuga lerroa eta hirugarren postua

Carles Montllor (15´29´´)katalanarentzat
izan zen.
Emakumezkoen kategorian, berriz, Sara
Alonso donostiarra izan zen garaile 17 minutu eta 37 segundoren ostean helmugara iritsi ostean. Ondoren, bigarren
postuan Elena Silvestre (18´00´´) errenteriarra eta hirugarrenean Ane Zabala
(18´08´´) irundarrak igo ziren lasterketako emakumezkoen podiumera.
Lasterketako aurreko edizioetako ibilbide
berdina izan zuen bosgarren edizio honek
ere. Aurreko urteko izen-emateekin alderatuta, 66 izen-emate gehiago izan ziren ,
izan ere, 5 kilometrotako lasterketan 678
lasterkarik parte hartu baitzuten guztira.

Emakumezkoen parte hartzea %31koa
izan zen eta lasterkarien %70,65a Txingudi Badiako biztanleak izan ziren, horien
artean %54,28a irundarrak ziren bitartean.
Lasterketa azkarra izan da aurtengoa,
izan ere,gizonezkoen kategorian errekor
berria ezartzea lortu zuen Pierre Urrutyk,
emakumezkoen kategorian Sara Alonso
errekorra gainditzeko 3 segundotara gelditu zen bitartean. Gainera, probaren eguneko eguraldi onari esker Irun
erdiguneko kaleak publikoz bete ziren.
Elkartasunerako tartea
Urte moduan, Super Amara Gabonetako
Krosaren antolakuntzak dortsal bakoit-

zeko euro bana onura sozialeko ekintza
bat laguntzeko erabiltzen du. Oraingoan,
Asun Casasola Ipuin Laburren lehiaketaren antolakuntzaz arduratzen den Parean
Elkarteak jaso zuen lasterketaren dohaintza. Nagore Laffageren ama izan zen
lasterketako amabitxia eta berak eman
zuen lasterketaren irteera.
IV. Asun Casasola ipuin labur lehiaketaren
antolakuntza lanean ari dira jada eta “nik
sinesten zaitut” leloa izango du ardatz
aurtengo edizioak. Indarkeria matxistarik
gabeko gizartea irudikatzeko bokazioz
abiatu zen lehiaketa honek Gabonetako
Krosaren bosgarren edizioan parte hartu
zuten korrikalari guztien babesa izango
du aurten.
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Jacobo Cuetara, Bidasoako entrenatzailea:

„Denon artean Bidasoa finalera
eramatea lortu dugu‰

„Luxuzko afizioa
daukagu‰
„Taldearen jokaldi onenak partiduraren lehen
minutuetan ikusi nituen‰
Urte askoren ostean, Bidasoak Asobal kopako finala jokatzea lortu du. Granollers taldearen
aurkako partiduak eman zion talde irundarrari finalerako pasea. Bartzelonaren aurka jokatutako finalean garaipenak ihes egin zien arren, Jacobo
Cuetara Bidasoako entrenatzailea taldeak eskuratutako lorpenez arro dago.
Nola sentitu zineten Asobal kopako bigarren postua
eskuratu ostean?
Harrotasun eta zoriontasun sentimenduak nahastu ziren
Greanollers taldeari irabazi eta finalerako sailkatzea
lortu genuenean. Hainbeste urte lanean egon ostean
amets bat zen. Azkenean, denon artean Bidasoa final batera eramatea lortu dugu.

Nolako izan zen finalaurreko partidua?
Partiduaren lehen zatia oso gogorra izan zen, baina, denborak aurrera egin ahala maila hobetzea lortu genuen.
Azkenean, final-aurrea irabaztea lortu genuen, azken minutuetan partiduko emaitza arriskuan jarri gabe.

Ilusioa alde batera utzita, finala jokatzeko kontzentratzea erraza izan zitzaizuen?
Erraza izan zen, nahiz eta gure jokalarien artean hiru bakarrik jokatu zuten elite mailako finaleko partidu bat

honen aurretik. Final bat lehen aldiz jokatzea oso berezia zen besteentzat. Zaila izango zela genekien arren, finala jokatzeko gogo asko genituen.

Nola moldatu zineten Bartzelona bezalako etsai
baten aurrean?
Partidua irabazteko ahalegin guztiak egin genituen. Aste
osoan zehar amesten egon ostean, partidu hasierak gure
amets gozoenak geldiarazi zituen.
Partiduak aurrera egin ahala, joko-maila hobetu zela
esango zenuke?
Partiduaren bigarren zatian joko-mailari hobeto eustea
lortu genuen. Hala ere, taldearen jokaldi onenak partiduaren lehen minutuetan ikusi nituen, izan ere, atearen
aurrean bakarrik egoteko aukera asko topatu genituen.
Nolakoa izan zen partiduaren bigarren zatia?
Markagailuko tarteak Bartzelonari erlaxatzeko aukera
eman zion, guri atera hurbildu eta markagailuan gora
egiteko aukera gehiago eman zizkigun bitartean.

Zergatik esan ohi da Bartzelona maila paregabea
duen taldea dela?
Partiduak alde handiarekin irabazteaz gain, gure klubarekin alderatuta, aurrekontu askoz altuago duen taldea
delako. Hala ere, guk jokoan diferentzia fisikoa da gehien

nabaritzen duguna.

Jokalarien bajak edo nekea nabaritu zenituzten finala jokatzerako orduan?
Bai, hiru jokalari titular gabe jokatzea nabaritzen da. Gainera, maila horretako partiduek aparteko esfortzua eskatzen dute.

Afizioaren berotasuna Lleidaraino iritsi zen?
Bai, jendeak ilusio handia transmititu zigun. Bertan zein
urrutiago zeudenen babesa jaso genuen. Luxuzko afizioa
daukagu eta amets bat errealitate egiten ari gara.

Klubaren presidentzia aldaketak eraginik izan du
taldearen funtzionamenduan?
Klubaren funtzionamendua bai, baina, taldea hauteskunde eta horien emaitzatik aldentzen saiatu gara, elkar
eraginik ez sortzeko. Gure lanean zentratuta egon garenez ez dugu beste ezertan pentsatzeko astirik eduki.

Zeintzuk dira hemendik aurrera taldeak dauzkan
helburuak?
Errege Kopan bizirik jarraitu nahi dugu. Lehen helburua
urtarrileko hilabetea hazten jarraitzeko aprobetxatzea
izango da, bigarren bueltan Bidasoa hobe bat izatea lortzeko.

HAURREN LEIHOA
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San Vicente de Paul - LH1

Denborapasak
Irungo 7 kirol talde

Bidasoa, RealUnion, Ramuntxo, SuperAmaraBAT,
Santiagotarrak, Erroibide, LekaEnea
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Irungo La Salle LH3
ETORRI BERRIAK
Egilea: Xabier Isasi Balanzategi
Doinua: Ilun ikarak
1
Munduan inork ez du hautatzensorlekuaren patuabatzuk
zorte on beste batzuk txarzoriak hala hautuagerra zitalak
irauli ziguninfernua sorlekuaNola liteke bilakatzeasorlekua infernua?

6
Ni bezalako milaka umehil ala
bizi tenoreizugarriak egin nituengaitzak daraman adorehainbeste odol eta
oinazehilko baninduten hobegehiago ezin berriro ihesegin
nintzen desertore

2
Jaio nintzela negar bateantoki
lohi eta itsusidena txikitu
hondakin gorridena hondatu,
erauziharriak, hautsa, hondamendiabesterik ezin ikusiizugarria, hildako askoeta gosea
nagusi

7
Zentzu gabeko gerra latzetankausa gabeko gudaridena
galdu dut ez daukat ezer ez
daukat inor gidariihes betean
helduko diotbizitzaren borrokarinoraezean iparralderabasamortuan errari

3
Gerra piztu zen gure etxeanhaiek ziren une latzaklehertu
zen dena, suntsitu denamendiak eta harkaitzakizuak itsu
alde egindasalbatu nahian bizitzakBestela ez du uzten sekula jaiolekua zuhaitzak

8
Itsasertzera iritsi ginenagur
Afrika betikoesan digute
beste aldeandugula denetarikoEuropa hartan gerra ez delaez nauela inork hilkohemen
hilzori jarraitu bainohobe itsasoan ito

4
Oinez ikasi, ezin jolastulanean hasi segidanmehazulotan sartzen gintuztenmilaka
ume iladanzuloan sartzen oihuka etagarrasika despedidanHamaika urte nituen, ama
besoetan hil zitzaidan

9
Lehengusu txiki Parisen daukatjoan behar dut harainotxanela lepo beteta dagozenbat
min zenbat engainolurrera aldeko haizea dugugau ilun itsaso lainoAndaluzian sartu ta
handik Frantziako mugaraino

5
Amarik gabe, babesik gabebizi grina ia galdumaite gaituen inor ezeanez dakigu nor
garen guindar izpi bat barrubarrutikbihotz-minak atera
dualde egin nuen baina tamalezhartu ninduten soldadu
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Autobusean iritsi garaorain
gaude aterpeanarropa, jana,
Lakaxitakogiro onean, bakeaneuskaraz gozo mintzatzen
dirahaiek elkarren arteaneta
jakin dut zer esan nahi denongietorri entzutean
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Irunbreak Txapelketaren XIII. edizioa
XIII. Irunbreak Txapelketa ospatu zen abenduaren 23an Amaia Kultur
Zentroan.
GazteARTEan
programaren barnean antolatu zen
mugaz gaindiko breakdance txapelketa hau. Izen-ematea dohainekoa
izan zen eta txapelketa bi kategoria
nagusitan banatu zen: promes gazteen
maila eta maila irekia.
Monica Martinez Gazteria ordezkariak lehiaketa honetan emakumezkoen partehartzea geroz eta altuagoa dela adierazi
du. “Martindozenea Gaztelekuak proiektuaren hazkundea ikusi du proiektua
abiatu zenetik”, gaineratu du Gazteria ordezkariak. Harri da Silva, Irunbreak txapelketako antolatzaileak azaldu du “oso
aberasgarria izan da txapelketa Gazte ARTEan zerbitzuko langileekin batera antolatzea”.
Bi maila nagusitan banatu zen txapelketa.
Batetik, Freestyle kategoria 13 urte baino
gutxiagoko promes gazteen mailan eta 30
parte-hartzaileentzako tokia egon zen
maila honen barnean. Bestetik, 14 urtetik
gorakoentzat Open 3vs3 maila irekiko
txapelketa izan zen eta 14 taldek parte
hartu zuten bertan. Hortaz gain Bgirl eta
Bboy hoberenak aukeratu ziren txapelketako parte-hartzaile guztien artean.
Open taldekako txapelketaren finalean
Team Rocekers eta North Warrios taldeak
lehiatu ziren eta Logroñoko Team Rockers
taldea izan zen garaile. Gazte promesaren
kategorian, berriz, Bboy Marshall izan zen
txapelduna. Hortaz gain, @bgirl_guess-ek
irabazi zuen B Girl saria, B Boy saria Aitor
Bengoetxeak eskuratu zuen bitartean.

3ko maila irekian 16 talde elkarren kontra
lehiatu ziren binaka txapelketaren lehen
fasean 4 minutuko iraupena izan zuten 8
gudutan. Horrela, 8 talde sailkatu ziren finalerdira pasatzeko. Finalerdian 4 minututako 4 gudu egin ziren eta, azkenean, 4
izan ziren finalera pasa ziren taldeak.
Promes gazteen mailan parte-hartzaileak
bakarka eta aldi berean lehiatu ziren.
Parte-hartzaile guztien artean, 2 edo 3
dantzari aukeratu zituen epaimahaiak
gudu irabazlean lehiatu eta kategoriako
irabazlea hautatzeko.
Bi kategoria nagusi horiez gain, Bboy eta
Bgirl sarien irabazleak hautatu ziren
parte-hartzaile guztien artean. Epaimahaiak maila altuena erakutsi zuten partehartzaile batzuk aukeratu zituzten
bakarka 3 minututako iraupena izan
zuten txapelketan elkarren artean lehiatzeko. Txapelketa labur horiek maila irekiko atsedenaldietan egin ziren kategoria
berezi horietako irabazleak hautatzeko.

Sariak
Epaimahaia Breakdance eta dantza munduko 3 profesionalez osaturik egon zen.
Txapelketako irabazleentzat sari ezberdinak izan ziren kategoria bakoitzeko.
Open 3vs3 kategoriaren barneko lehen
hiru sailkatuek garaikurrak eta opariak
eskuratu zituzten, 800, 400 edo 200 eurotako diru-sariz gain. Promes gazteen eta
Bboy eta Bgirl kategorietako irabazleek,
berriz, garaikurrak eta opariak eraman zituzten etxera.

„Oso aberasgarria izan da txapelketa Gazte ARTEan zerbitzuko langileekin batera antolatzea‰
Harri Da Silva, txapelketako antolatzailea
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CBA liburutegiko Ikasketa-gelaren ordutegien luzapena
- 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

Urtarrilean
zatoz Martindozenea Gaztelekura!
2019 urtea behar den moduan hasteko
eta Gabonetako oporren azken egunak
aprobetxatzeko ekintza ugari antolatu
dira Martindozenea Gaztelekuan “GABONAK INN 2018” programaren barnean.
Urtarrilak 3, osteguna
- 18:00: 3D esperientzia Birtual tailerra. 12-25 urte bitarteko gazteei zuzendua.
Urtarrilak 4, ostirala
12-17 urte bitarteko gazteentzat:
- 16:00: Futbol txapelketa. La Sallen
izango da eta aldez aurretik izen-ematea egitea beharrezkoa izango da.
-19:00: Barbakoa.
-19:30: Boca Beats.

Argazkiak Hondarribiko Higer lurmuturretik Hendayako ekialdean kokatutako
lurretan atera dituzte eskualdeko 7 argazkilari amateur eta profesionalek.
Guztira 100 argazki baino gehiago
aurkeztu zituzten argazkilariek. Erakusketa 11 fitxez osaturik dago, olatuak
kokatzen dituen mapa eta olatuen mugimendua erakusten duen bideo batez
gain.
- Erakusketa hasiera eta amaiera
datak: Abenduaren 22tik, larunbata,
urtarrilaren 13ra, igandea.
- Ordutegia: Asteartetik ostegunera
17:00etatik 20:00etara eta ostiral eta
larunbatetan 17:00etatik 21:00etara.

IGazte itxita
egongo da abenduaren 14tik urtarrilaren 4era

Urtarrilak 5, larunbata
-17:30: Lagun ezkutua eta Mug Cake
tailerra. 12-17 urte arteko gazteentzat.

„Txingudiko
Olatuak‰
argazki
erakusketa
Erakusketa honek, Txingudi badiako
urautsiak azaltzen ditu, argazki eta
mapen bidez. Hortaz gain, surf lokalaren garrantzia azpimarratzea du helburutzat erakusketak. Era guztietako
olatuen argazkiak ikusi daitezke bertan, hasiberrientzako olatuekin hasi eta
profesionalentzako olatu ikusgarriekin
amaitzeko.

Zerbitzuko arrazoiak direla eta,
2018ko abenduaren 14tik 2019 urteko
urtarrlaren 4era IGazte itxita egongo
da.
Hala ere, gogoan izan internet bidezko
zerbitzua 24h zabalik egongo dela, urteko egun guztietan bezala.

Irungo CBA Udal Liburutegiak Ikasketa-gelak ordutegiak zabalduko ditu Gabonetan
ere ikasleen premiei erantzuteko. Ordutegien luzapena 2018ko abenduaren 15etik
2019 urtarrileko 10era egongo da martxan.
- Ordutegia:
Astelehenetik
ostiralera
9:00etatik
20:00etara.
Larunbatetan 9:00etatik 13:00etara eta
15:00etatik 20:00etara.
Igandeetan 9:00etatik 13:00etara
- Itxita: Abenduaren 25ean, urtarrilaren
1ean eta 6ean ikasketa gela itxita egongo
da.
- Gainontzeko zerbitzuak: Ohiko ordutegiarekin jarraituko dute.
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AGENDA

2019ko urtarrilak 1

Urtarrilak
4

5

9

10

13 arte

15

Erregeen gutun
bilketa

Errege Magoen
etorrera

Kontu kontari
haurrentzat

Musika: Adriano
„Mr Lobster‰

Pintura erakusketa:

Zine-opera

Zer: Maiestateen morroiek hiriko umeen gutunak jasoko dituzte.

Zer: Errege Magoen
desfilea eta ongietorria.

Zer: Kontu kontari haurrentzat “Ipuiun miresgarriak”.

Zer: Adriano “Mr Lobster”-en eskutik zerra musikalaren funtzionamendua
ezagutu eta haren musikaz disfrutatzeko aukera.

Zer: Jose Garcenaren
pintura erakusketa.

Zer: Zine-opera “El gran
Luis Mariano”

Non: Menchu Gal Erakusketa Aretoan.

Non: Amaia Kultur Zentroan.

Ordutegia: Ostiral eta
larunbatak 18:00etatik
21:00etara. Igande eta
jaiegunetan 11:30etatik
13:30etara.

Ordua: 19:00etan.

Non: Irungo Udaletxeko
Bilkura aretoan.
Ordua: 16:00etatik
20:00etara.

Non: Irungo Tren Geltokitik Udaletxeraino.
Ordutegia:
- 18:00etan Irungo Tren
Geltokira iritsiko dira
Meltxor, Gaspar eta Baltasar erregeak trenean.
- 18:30etan Erregeen Kabalgata abiatuko da Letxuborro hiribidetik San
Juan plazaraino.

Non: CBA Udal Liburutegian.
Ordua: 17:30etan.

Non: Oiasso Erromatar
Museoan.

Sarrera: Doan

Ordua: 20:00etan.

Oharra: 4 eta 7 urte bitarteko haurrentzat Raquel Imaz ipuin
kontalariaren eskutik.

Sarrera: Librea.

- Erregeek udaletxeko
balkoitik hiritarrak agurtuko dituzte.

Denborapasen emaitzak

Prezioa: Doan

Sarrera: Doan.

Gabonak Caser Residencialeko
egoitzetara iritsi dira

Gabonen inguruan ospakizun egun ezberdinak daude eta horien festa giroa ere Caser
Residencialek Anakan eta Betharramen dauzkan egoitzetara iritsi dira.
Ospakizun berezietarako egunez gain, bestelako ekintzak antolatu dira egoitzetan. Anakako egoitzako egoiliarrek abenduaren 17an Irungo Kontserbatorioko ikasleen Gabonetako kontzertu berezia izan zuten eta abenduaren 18an,berriz, musika-terapia
kontzertua. Abenduaren 19an, ordea, Donostiako Gipuzkoa plazako jaiotza bisitatu
zuten.
Betharrameko egoiliarrek tailer ezberdinetan hartu dute parte, hala nola, abenduaren
11ean egindako Gabonetako txartelen tailerrean eta abenduaren 18an Gabonetako sukaldaritza tailerrean. Musikarekin loturik, abenduaren 14ean Luis Mariano Elkarte Lirikoaren bisita izan zuten eta abenduaren 18an Isidro Martinen akordeoiaren doinuaz
gozatzeko aukera izan zuten, beste ekintza batzuen artean.
Abenduaren 21 Santo Tomas eguna ospatu zuten bi egoitzetan egoiliarrekin antolatutako txistorra-jate batekin. Hortaz gain, egun berean, meza berezia izan zutren Betha-

rram egoitzan.
Abenduaren 24ean Olentzero eta Irungo abesbatzen bisita jaso zuten Anakako egoiliarrek. Betharramen, ordea, Gabon-gaueko afari berezia izan zuten. Abenduaren
25ean, berriz, bi egoitzetan Eguberri-eguneko bazkari bereziaz gozatzeko aukera izan
zuten.
Urteari amaiera emateko, abenduaren 31an, Anakako egoitzan, urte amaierako bingo
berezia antolatu zuten. Betharramen Urte-zaharreko afari berezia izan zuten. Abenduaren 1ean Urteberri eguneko bazkariarekin hasiera eman zioten 2019 urteari.

2019ko ekintzak
Hasi berri den urtean, urtarrilaren 2an Real Union taldeko jokalarien bisita izan zuten
Betharramen. Urtarrilaren 5ean, Errege egunaren bezperan, erregeak Caser Residencialen bi egoitzetara hurbilduko dira. Azkenik eta Gabonetako egitarau bereziari
amaiera emateko, urtarrilaren 6ean Errege Eguneko bazkari berezia izango dute bi
egoitzetan

