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Zer gertatu zen Irunen orain dela 100 urte?

IRUN ATZO, IRUN GAUR

IRUNERO

1920ko otsailaren 8an argitaratutako “El Bidasoa” aldizkarian hauteskundeak dira aldizkariaren barneko artikulu gehienen ardatza. Hain zuzen
ere, aldizkariaren lehen artikuluan hauteskunde egunaren inguruko gogoeta bat argitaratzen da, hauteskundeetara aurkezten diren hautagaien
izenak ematearekin batera. Jarraian, Policarpo de Balzolaren bizitza laburbiltzen dituen artikulu berezia irakur daiteke. “Aspectos locales” izeneko atalean, berriz, gai ugari ukitzen dituzten berri laburrekin bilduma
bat osatzen da, hauteskundeak aipatzeaz gainera, ogi eskasiaren eta inauterien gertutasunaren inguruan hitz egiteko. “¡Aqui hay un voto!” tituluarekin T letrarekin sinatzen duen idazleak udal hauteskundeen gaiarekin loturiko beste artikulu bat idatzi du. Lehen orrialdearen amaieran
guraso babesgabe batzuk laguntzeko antolatu zen diru-bilketa amaitu
dela jakinarazten da.
Kirol kronikan Real Union taldeak lehen kategorian Gipuzkoako Txapeldun izatea lortu duelaren albistea ematen da. Hortaz gain, arratsalde horretan bertan Esperanza taldearen kontra jokatuko den partiduaren
inguruko xehetasunak ematen dira. Jarraian, Txori Txiki idazleak jasotako
kritika bati erantzuten dio, non irakurle batek bere kritikaren bitartez hitzak euskaraz zuzen nola idatzi behar dituen erakutsi nahi izan zion .
“E.R”-k “Optimismos” izeneko idatzia argitaratzen du hauteskundeetan
aurrean irundarren kexa eta jarreren inguruan hitz egiteko.

G25760

Azken orrialdean, Bera eta Hondarribiarekin lotutako albisteak argitaratzeko lekua gordetzen da. Ondoren, antzokien programazioa, “Ecos de sociedad” atala eta “Hace años…” atala irakur daitezke aldizkaria ixten duen
publizitate orrialde osoaren aurretik.

G12853
G25760: Maria Luisa etxea Policarpo Balzola kalean kokatua. 1920ko
hamarkada hasieran eraikia Mendibileko zelaian Salvador Echeandia
arkitektuarengatik. Egun Irungo Musika Eskola eta Kontserbatorioaren
egoitza da.

G12853: Irungo Kasinoan antolatutako mozorro dantzaldia 1950. urtean.

G38107: Bidasoa ibaiaren argazkia, eskuinean Irun-Iruña errepidea eta
ezkerrean Endara Zentral elektrikoa ageri direlarik XX. mendearen hasieran.
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Zinea eta antzerkia izango dira hurrengo
„Familia ta lagun‰ egitasmoko ardatzak
Zinea eta antzerkia izango dira hurrengo
“Familia ta lagun” egitasmoko gaiak. Ekintza otsailaren 8an egingo da eta, bereziki, 4 eta 11 urte arteko
haurrei zuzenduta egongo da. Tailerrean izena emateko aukera urtarrilaren 30ean irekiko da.
Irungo Udaleko Gazteria arloak 2020. urtean hiriko
haurtxokoen inguruan antolatzen duen mota honetako
bigarren ekintza da. Ekintza otsailaren 8an, larunbatean,
egingo da Palmera Montero inguruko Txikilab instalakuntzetan (Loidi Bizkarrondo kaleko 12. zenbakian).
Zinea eta antzerkia landuko dituen tailerra arratsadeko
17:00etan hasi eta arratsaldeko 19:30ak aldera amaituko
da.
Zinea eta antzerkia izango dira “Familia ta lagun” egitas-

moaren barnean antolatutako tailer berri honen ardatza.
Tailerrean parte hartzen duten familiek itzaletan oinarritutako antzerkia egingo dute. Horrela, emanaldia sortzeko ekintzan parte hartuko duten gainontzeko
familiekin talde lanean aritzea ezinbestekoa izango da.
Era berean, parte-hartzaileek zinearen jatorrira itzuliko
dira, gazteria arloko arduradunek adierazi dutenez, “argi
eta itzalekin jolastuko dugu, gure arbasoek apaldi ezin
zuten bezala, guk ere esploratuko dugu”.

“Famili ta Lagun”
Gazteria arloko GazteARTEan zerbitzuaren bitartez sortutako programa da “Famili ta Lagun”. Programa 4 eta 11
urte bitarteko haurrei eta haien familiei zuzenduta dago.
Antolatutako jardueren bitartez aisialdiko ekitzetarako
espazio atsegina sortu nahi da oso ohikoak ez diren
ekintzak egin(uretako ekintzak, yoga, bizikleta ibilaldiak,
etab.) eta, era berean, familiarekin momentu bereziak bizitzeko aukera emateko.

Izen emateko aukera urtarrilaren 29an, asteazkena, irekiko da eta otsailaren 5era arte udal webgunearen bitartez tailerrean inskribatzeko aukera zabalik egongo da.
Pertsona kopuru mugatu duen ekintza dohakoa izango
da.

Urtarrilean ekimena arrakasta handiarekin estreinatu
zuen urteko lehen ekintza. Lehen jarduera hori birziklapenaren garrantziaren inguruan sentsibilizatzeko asmoz
proposatua izan zen eta tailerrean parte hartzeko tokiak
egun gutxiren buruan amaitu ziren.

Irungo Harrera Sareak 3.000 pertsonatik
gora artatu ditu 2019an
Irungo Harrera Sareak 3.000 pertsona artatu ditu 2019an. Gehienak gizonak (% 82), emakumeak (% 10) eta haurrak zein adin txikikoak (% 8),
eta gehienak Ginea Conakrykoak, Boli Kostakoak
edota Malikoak. Horrela, arropa, harrera eta informazioa eskaintzen duten lantaldeak eta gautxorienak beren ohiko lanarekin jarraitu dute 2019an.
Hortaz gain, Frantziako poliziak beroan eginiko kanporaketen praktikarekin jarraitu du, izan ere, urtarrilaren 12an Irungo Harrera Sareak kanporaturiko
12 pertsona artatu baitzituen joan etorrian.
Migratzaileek lekukotza gogorrak ematen jarraitzen
dute: bidaian zehar sufrituriko poliziaren gehiegikeriak,
arrazakeria instituzionala, pertsonen trafikatzaileei ordaindu beharreko milaka euroak, bizitza arriskuan jartzera behartuak izatea bide seguru eta legalak ukatzen
dizkietelako. Horren guztiaren emaitza da etengabeko
arrisku-egoera, batez ere salerosketa-sareek bahitzeko
arrisku handia duten 18 urtetik beherako eta emakumeentzat.
Irungo Harrera Saretik gogorarazi dute erakunde publikoek migratzaileei arreta eskaintzeko hirian bideratutako tokietara iristeko seinaleztapena hobetzeko
betebeharra dutela. Izan ere, Irungo Harrera Sareak bere

garaian modu prekarioan egindako seinaleztapena da
momentuz hiriko kaleetan migratzaileek aurki dezaketen
erreferentzia bakarra. Seinaleztapena hobetzea baliabide
publiko bat zentzurik gabe xahutzea ekiditeko modua
izan daitekeela gaineratu dute Irungo Harrera Sareko kideek.

Harrera herrirako deia
Irungo Harrera Sarea migratzaileen etorrera etengabeak
eragindako beharrak erantzuteko lanean jarraitzen du.
Zentzu horretan, urtarrilaren 22an Irungo Harrera Sareak gizonezkoentzako neguko arroparen jasotzeko beharra ohartaraziz deialdia zabaldu zuen. Harrera sareak
zabaldutako mezuan adierazten denez, arropari dagokionez, hauek dira momentu honetan sareak dauzkan premia nagusiak: S/M neurriko txamarrak, 40 eta 43
zenbaki arteko neguko gizonezkoentzako oinetakoak, eskularruak, legging-ak, S neurriko mutilentzako galtzak
eta motxilak.
Sarearen lana laguntzeko ekarpenen bat egin nahi duten
hirritarrek arropa Kale Nagusiko 14. zenbakian kokatutako lokalean utzi dezakete. Arropa jasotzeko zerbitzua
astearte eta ostegunetan zabalik egongo da 17:00etatik
19:00etara.

4

ERREPORTAJEA

IRUNERO

Ola sagardotegiko XXII. Txotx ir

Urtarrilaren 19an XXII. Txotx irekieraren
ekitaldiaz gozatu zuten Ola sagardotegira hurbildu
zirenek. Sagardotegi irundarra denboraldiko sagardo berria dastatzeko irrikaz zeuden aurpegi ezagunez bete zen. Miguel Alzaga pilotari eta trinkete
jokalariak izan zuen 2020. urteko txotxa irekitzeko
ardura.
Ola sagardotegiko ateak txalapartaren erritmoarekin
ireki ziren XXII. txot irekieraren ekitaldiari hasiera emateko. Iñaki Bengoetxea sagardotegiko nagusia eta Miguel
Alzaga omenduak izan ziren sagardotegira sartzen lehenak. Haien atzetik sartutako senide, lagun eta ezagunekin
jantokiko bazter guztiak minutu gutxitan bete ziren. Miguel Alzagak adierazi zuenez, “ohore bat da niretzat Ola
sagardotegiko txotx irekiera egitea”.
Urtero legez, Joxe Mari Genbelzu ibili zen omenaldian
zehar aurkezle lanetan. “Ardura baino, lagunartean hizketan ari naizela dirudi, etxean egongo banintz bezala”,
azaldu du Joxe Mari Genbelzu aurkezleak. Bera eta bere
ahotsa Ola sagardotegiko txotx irekierako beste bereizgarrietako bat dira musika eta bertsolariekin batera.
Aurkezpenak egin ostean, Anjel Mari Peñagarikano y
Aitor Mendiluze bertsolariek frontoiaren mundua sagar-

dotegi ingurura hurbildu zuten haien bertsoen bitartez.
Bertsoen ostean, kupela ireki eta sagardoa estreinatzeko
unea iritsi zen. Ohiturak agintzen duenez, Miguel Alzaga
izan zen sagardoa dastatzen lehena eta, protokoloa
errespetatu ostean, festa giroa jatokian nagusitu zen.

Frontoia sagardotegitik hurbil
Txotx irekieran egindako omenaldia Miguel Alzagaren bizitza eta kirol lorpenak errepasatzeko aitzakia izan ziren.
Ezker paretan hasi zuen bere ibilbidea Ola sagardotegiko
XXII. txotx irekierako omenduak. Hemezortzi urterekin,
berriz, eskuko minak direla eta, pelota alde batera utzi
eta, beranduago, trinketean zentratzeko erabakia hartu
zuen Miguel Alzagak. 1982an Mexikon ospatu zen Munduko Pilota Txapelketan, trinkete modalitatean eskuz,
buruz burukoan brontzea lortu zuen. Gainera, Ramuntxo
Trinketeko sozio fundatzaileetako bat izan zen eta urtero
Ola Pelota Txapelketako antolakuntzan parte hartzen du.
Hortaz gain, Miguel Alzaga eta Ola sagardotegiaren arteko lotura aspalditik dator. Izan ere, bere aitak kupelak
eraikitzen lan handia egin zuen eta, zehazki, duela 21
urte bere aita izan zen sagardotegi berean txotx irekira
egiteko hautatua izan zena. Miguel Alzagak azaldu zuenez, “oso berezia iruditzen zait aitak duela 21 urte bete
zuen leku berean egotea”.

„Ohore bat da niretzat
Ola sagardotegiko txotx
irekiera egitea‰

„Oso berezia iruditzen
zait aitak duela 21 urte
bete zuen leku berean
egotea‰
Miguel Alzaga,
txotx irekierako omendua
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rekiera Miguel Alzagaren eskutik

Prestaketa lanen artean azaleratzen diren urduritasunak
Iñaki Bengoetxea Ola sagardotegiko nagusiaren begiek txotx irekiera asko ikusi dituzte. Hala
ere, sagardotegiko nagusiak azaldu duenez, txotx
denboraldi berri bat zabaldu aurretik urduritasun
puntua desagerraraztea ia ezinezkoa da, gorputza
ernatu eta azken prestaketa lanak fintzeko esnatzen
baitzaio.
Esperientziarekin gauzak errazago egiten zaizkizu?
Gazteagoa zarenean gauzak errazago ikusten dituzu,
baina, helduagoa zarenean aldiz, urduritasunek gehiago
estutzen zaituzte. Izan ere, gauza gehiago ikusten dituzu
eta kezka gehiago sortzen zaizkizu buruan, dena ondo
ateratzeko gauza asko ukitu behar baitira.

Txotxa ireki aurretik jendea sagardoa dastatzeko
gogoz ibiltzen da?
Jende barraren inguruan biltzen da lehenengo. Ondoren,
jendea ardien antzera ate ingurura hurbiltzen hasten da,
ataka noiz irekiko zain. Jendeak sagardoa dastatzeko gogoak dituela ikusten dugu, besteak beste, txotx irekieraren egunean sargadotegia jende gainezka izaten delako
beti eta, ondorioz, urtero beste asko bazkaltzeko lekurik
gabe gelditzen direlako.

Denboraldian luze egiten zaizue?
Astelehenetan izan ezik, gainontzeko egun guztietan sagardotegia zabalik dugu iluntzetan eta larunbat zein
igandeetako eguerdi eta gauetan. Beraz, maiatzeko azken
egunera arte sagardoa dastatzeko denbora nahikoa dago
oraindik.

Zergatik aukeratu duzue Miguel Alzaga aurtengo
txotx irekiera egiteko?
Aurten 20 urte betetzen dira Olako Pelota Txapelketa
lehen aldiz antolatu genuenetik. Azken finean, urtero Miguel Alzaga txapelketaren antolaketarekin zuzenki lotuta
egon da, pelota zein trinkete munduan duen ibilbide zabalarekin. Gainera, duela 21 urte bere aitak Sagardotegiaren estreinaldian parte hartu zuen. Betidanik

harreman ona izan dugu eta ohore bat da guretzat bera
gurekin izatea.

Urtero data berezi honen inguruan aurpegi ezagun
asko ikusiko dituzu, ezta?
Bai, jende berdintxua elkartzen gara, nahiz eta gazteagoa
den jendea batu zaigun. Jendea ondo zaintzen saiatzen
gara hurrengo urtean ere gurekin egoteko gogoak izan
ditzaten.
Parrila berria estreinatzeko probak egin dituzue?
Proba txiki bat egin dugu, baina, benetako proba txotx
irekierarekin batera egingo dugu. Parrila berri honekin
sukaldariarentzako berotasun gutxiago eman eta babes-

tuago egotea nahi genuen. Kajoian brasa gora eta behera
ibiltzen da eta haragia egur-ikatzarekin erretzen dugu.

Parrila berria sagardotegiko bisitarientzat ikuskizun
bilakatu nahi izan duzue?
Bai, jendeak asktoan txuleta sukaldatzeko moduarengatik galdetzen zigun, batez ere, iparraldetik etorritako bezeroak eta atetik zelatan ibiltzen ziren. Jakin-min horri
erantzuteko leiho bat egitea egokia iruditu zitzaigun
mundu guztiak nola lan egiten dugun ikusteko aukera
izan dezan eta berritasun hau erakutsi ahal izateko.
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Aysha Bengoetxea, abeslaria:

„Zure burua telebistan
Aysha Bengoetxea “Antena 3” telebista kateko “ La Voz Kids” programaren azken edizoko
parte-hartzaileetako bat izan da. Abeslari irundarrak 15 urterekin telebista saioko finaleraino iristea
lortu zuen Vanesa Martin abeslariak emandako babesari esker. Behin telebista saioa amaituta, Ayshak
argi ikusten du musikarekin loturik gauza berriak
ikasten jarraitu nahi duela etorkizunean bere
ametsa errealitate egin ahal izateko.

Nola hasi zen zure ibilbidea musikaren munduan?
Txikitatik, etxean beti musika entzuteko ohitura izan
dugu. Ondoren, kontserbatorioan sartu nintzen eta gitarra jotzen ikasi eta kantu ikasketak egiteko.

Zergatik erabaki zenuen “La Voz Kids” programan
parte hartzea?
Egia esan, ez dakit. Ez zen nire lehen saiakera, aurretik
beste behin aurkeztu nintzelako. Hala ere, nire buruari
beste aukera bat ematea erabaki nuen eta hautaketa probetan izena eman nuen. Jakin banekien zaila izango zela,
jende askok jarraitu eta bertan parte hartu nahi duen
saioa delako, baina, azkenean nire helburua lortu dudala
esan dezaket.

Aurretik beste telebista saio edo lehiaketaren batean
parte hartu duzu?
Ez, soilik La Voz Kids lehiaketan.
Musikarekin loturik zein ikasketa egin dituzu?
Irungo Kontserbatorioan hasi nituen nire musika ikasketak. Bertan, solfeoa ikastearekin batera, gitarra jotzen
eta kantua ikasten hasi nintzen. Kontserbatorioko ikasketak alde batera utzi ostean, Irungo Skola Musik akademian sartzea erabaki nuen.
Aurretik jasotako formazio musikala lagungarria
izan zaizu programaren erronkei aurre egiteko?

Bai. Hala ere, telebista saioak aurrera egin ahala nire
maila igotzeko gai izan naizela ikusi dut. Horrela, bidean
topatu ditudan zailtasunak gainditu eta nekiena hobetzen ahalegindu naiz beti. Sekulako esperientzia izan da
niretzat.

Programan hasi baino lehenago argi zenuen zein taldetan sartu nahi zenuen?
Ez, berdin zitzaidan “couch” bat edo bestearekin lan egitea. Telebista saiora aurkezten nintzen bigarren aldia
zenez, nire kezka nagusia programan parte hartu ahal
izateko hautatuko ninduten edo ez zen. Horregatik, nire
emanaldia ahalik eta hoberen egiten saiatu nintzen eta
Vanesa Martinek nire alde apustu egitea erabaki zuen.
Oso irakasle ona izan dela esan behar dut, asko irakatsi
dit eta.
Gauzak oso desberdinak dira telebistaren beste aldean?
Bai, izan ere, telebistan ikusten duzunean saio osoa montatuta eta ordenatuta ikusten duzulako. Momentuan gauzak beste orden batean egiten dituzu eta zaila da azken
emaitza nolakoa izango den imaginatzea. Hainbeste elkarrizketa egin eta gauzak hainbatetan errepikatu ostean, ia ezinezkoa da egindako guztiaz gogoratzea. Baina,
azken finean, zure burua telebistan ikustea harrigarria
da.

„Telebista saioak aurrera egin ahala nire
maila igotzeko gai izan
naizela ikusi dut‰

Programan hasi baino lehenago argi zenuen zein taldetan sartu nahi zenuen?
Ez, berdin zitzaidan coach bat edo bestearekin lan egitea.
Telebista saiora aurkezten nintzen bigarren aldia zenez,
nire kezka nagusia programan parte hartu ahal izateko
hautatuko ninduten edo ez zen. Horregatik, nire emanaldia ahalik eta hoberen egiten saiatu nintzen eta Vanesa
Martinek nire alde apustu egitea erabaki zuen. Oso irakasle ona izan dela esan behar dut, asko irakatsi dit eta.

Gauzak oso desberdinak dira telebistaren beste aldean?
Bai, izan ere, telebistan ikusten duzunean saio osoa montatuta eta ordenatuta ikusten duzulako. Momentuan gauzak beste orden batean egiten dituzu eta zaila da azken
emaitza nolakoa izango den imaginatzea. Hainbeste elkarrizketa egin eta gauzak hainbatetan errepikatu ostean, ia ezinezkoa da egindako guztiaz gogoratzea. Baina,
azken finean, zure burua telebistan ikustea harrigarria
da.

Programaren hasieran finaleraino iristea espero zenuen?
Ezta pentsatu ere. Inguruan neuzkan beste parte-hartzaileen maila ere oso altua zen eta oso zaila zen. Hala
ere, asko ikasi eta praktikatzeko lan handia egiten saiatu
naiz.

Nolakoa izan da abeslari famatuak ezagutu eta haiekin abesteko aukera izatea?
Programari esker saioan coach lanetan ibili diren Vanesa
Martin, Melendi, David Bisbal eta Rosario abeslariak ezagutu ditut. Hortaz gain, Aitanarekin abestu eta Pablo
Lopez ezagutzeko aukera izan nuen. Gainera, programatik kanpo, baina, Akex Ubagorekin egon naiz.
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ikustea harrigarria da‰

Argazkia: Estudio Gover
Finalean dena ematea lortu zenuela uste duzu?
Bai, lanari esker hobetzen joan naizela ikusi dut. Finalean disfrutatzea zen nire helburu nagusia, urduritasunak baztertuta, lortutakoaz gozatzea zen nire
lehentasuna. Bertan ginen guztiek garaipena merezi genuela uste dut eta, behin finalean egonda, azken emaitzak ez du hainbesteko garrantzirik.

Etxekoen eta lagunen babesa jaso zenuen telebista
saioan parte hartu bitartean?
Hasieran gurasoek bakarrik zekiten telebista saioan
parte hartzeko hartu nindutela. Nire lagunak telebistan
hautaketa proben saioa eman zenean enteratu ziren nire
parte hartzeaz. Hasieran txundituta, baina, nire pausu
guztiak gertutik jarraitu dituzte gero.
Kalean jarraitzaile asko topatzen dituzu?
Batez ere Irunen. Jendea niri begira gelditzen dela ikuten
dut eta askok argazkiak edo sinadurak eskatzen dizkidate. Oso atsegina iruditzen zait jarraitzaileekin elkar-

tzea, jendearen berotasuna eta babesa sentitzen dudalako.

nahiz eta txikitatik ingelesez abestea asko gustatu zaidan.

Erraza iruditzen zaizu musikaren muduan sartzeko
aukera topatzea?
Ez da erraza, baina, behin ezaguna egitea lortzen duzula,
jendeak badaki noraino iritsi zaren. Beste aldean, jendearen gustuak daude eta horiekiko zuk eman nahi duzuna.

Zein asmo dauzkazu etorkizunari begira?
Gehiago ikasten jarraitzeko asmoa dut eta etorkizunak
ekar ditzakeen proiektuetara irekieta nago. Orain, ordea,
institutuko ikasketak amaitzeko kontzentratu behar naiz.

Erraza izan zaizu musika oinarrizko ikasketekin tartekatzea?
Bai, programaren grabaketak oraindik ikastolan nengoela egin nuen, baina, denbora ondo kudeatzeko gai izan
nintzela uste dut. Alde batetik, abestiak ikasi, bestetik,
etxeko lanak aurrera ateratzen nituen bitartean.

Zein estilotan zentratu nahiko zinateke?
Programan zehar jarraitu dudan bide berdinari eutsi nahiko nioke. Hau da, gazteleraz geroz eta gehiago abesten
dut letrak ulertzea eta sentitzea errazagoa zaidalako,

Zer da beste abeslarietatik zu ezberdintzen zaituena?
Zaila zait zerbait zehatza aipatzea. Izaera itxia dudan
arren, agertokian nire beldurrak sentimenduetan bihurtu eta jendearengana iristeko gai izatea asko gustatzen zait.

Etorkizunean musika zure lanbidean bihurtzea gustatuko litzaizuke?
Bai, egia esan, ez da erraza eta denbora asko behar da
hori lortzeko. Dena dela, urte askotako lanari esker lortu
daitekeela pentsatzea gustatzen zait.
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Irungo Kirolaren Galan kirolari irundarren 2019. urteko
lorpenak saritu dira

Urtarrilaren 27an Irungo Kirolaren Gala antolatu zen 2019. urtean zehar kirolari irundarrek
modalitate ezberdinetan eskuratutako lorpenak saritzeko. Irungo Kontserbatorioko auditoriumean kirolari eta kirol elkarte guztietako ordezkariak
elkartu ziren Irungo udalak kirolarien emaitzak saritzeko antolatzen duen ekitaldian. Kirolari maskulino, femenino eta hiriko klub onenaren saria
banatzeaz gainera, “Irundarron saria” banatu zen
historian lehen aldiz.

Ekitaldian banatutako lehenengo bi sarien bitartez emakume eta gizon kirolariek banaka eskuratutako lorpenak
saritzea bilatzen zen. Horrela, Emakume Kirolari Onenaren Saria Teresa Errandonearentzat izan zen. 2019. urtean, Teresa Errandoneak 100 metro hesidunetako
Espainiako Txapelketan irabazle abslotuaren titulua eskuratu zuen eta, orain, Olinpiadetarako pasea lortzeko
borrokan murgildurik dago. “Horrelako aitorpenen bitartez kirolariek egunerokotasunean egin beharreko esfortzua saritzen da”, adierazi zuen 2019. urteko Irungo
Emakume Kirolari Onenaren sariaren irabazleak.
2019. urteko Gizoneko Kirolari Onenaren saria Iñigo Vertiz arraunlariak jaso zuen. Hondaribia Arraun elkartearekin egindako azken denboraldi bikain baten ostean,
arraunlari irundarrak kiroletik erretiratzen zela jakinarazi zuen. Hala ere, udalak duela gutxira arte kirolari
izandako irundarrak arraun munduan lortutako lorpe-

nak saritu nahi izan ditu. Saria Hondarribiko elkartearekin, familia eta lagunekin partekatu nahi duela adierazi
du. Hortaz gain, Vertizek Santiagotarrak elkartearentzako esker oneko hitz batzuk izan ditu, bere kirol ibilbideko hasierako urteak gogoratu eta, era berean,
elkarteak arraunaren alde Irunen egiten duen lanarengatik ziontzeko.
Banakako kirolariek jasotako sariez gainera, hiriko elkarteen talde lana saritzeko errekonozimendu berezia banatu zen ere. 2019. urtean zehar lortutako garaipen eta
lorpen ezberdinek iragartzen zutenez, Klub onenaren
saria Bidasoa eskubaloi taldearentzat izan zen. Talde
irundarrak Asobal ligako txapeldunorde titulua lortu
zuen eta, Europara itzultzeko txartela lortu ostean,
Champions Leaguea jolasten ari da. Gurutz Aginagalde
klubeko presidenteak jokalari guztien laguntzarekin jaso
zuen Irungo udalak emandako saria.

Hiritarren saria
Aurretik aipatutako sariekin batera, irundarrek 2019. urteko haien kirolari gogokoena hautatzeko aukera izan
zuten udal webgunearen bitartez antolatutako bozketa
publikoan. Hiritarrek, ordea, udalak egindako hautaketarekin bat egin zuten eta botoen %20arekin Iñigo Vertiz
arraunlariak irabazi zuen Irundarron Saira. Lehenengo
errekonozimendua espero ez zuela onartu ostean, hunkitu aurpegiarekin igo zituen Iñigo eszenatokirako eskailerak bigarren sariaren bila. “Ez nuen saririk irabaztea
espero, beraz, bi sari jaso ostean hitzik gabe utzi nauzue”,
adierazi zuen Iñigo Vertizek irribarrea ahotik kendu

gabe. Arraunlariak kategoria berean hautagai izandako
gainontzeko kirolari eta elkarteen maila altua azpimarratu nahi izan zuen.
Irabazleaz gainera, hauek izan ziren Irundarron saria irabazteko zerrenda osatu zuten beste hautagaiak: Ander
Elosegi, Super Amara BATeko emakumezkoen taldea,
Julen Aginagalde, Bidasoa Irun eskubaloi taldea, Klara
Olazabal, Bidasoa XXI klubeko emakumezkoen taldea,
Irati Beorlegi, Leka Enea mahai teniseko taldeak, Realeko
neska irundarrak eta Teresa Errandonea.

Hamarkadetako lana
2019. urtean zehar kirolari irundarrek lortutako azken
garaipenak saritzeaz gainera, ekitaldian hamarkadetan
zehar hiriko elkarteek egindako lana omentzeko tartetxoa eskaini zen. Horrela, 2019. urtean zehar 50 urte bete
dituzten Irungo Txirrindulari elkartea eta Txingudi
Errugbi klubak aipamen berezia jaso zuten. Gainera, joan
den urtean 75. urte bete zituen Kurpil elkarteak pilotaren
alde egindako lan luzea saritu zen ekitaldi berean.

Kirola musika ukituarekin
Kirolaren inguruko ekitaldia osatzeko, Alex Fernandez
irundarrak eta Igor Diaz Hondarribitarrak musika emanaldia eskaini zuten. Eskualdeko rap abeslariek zuzenean inprobisatutako “oilar borroka” batean murgildu
ziren, audituriumean bildutako ikusleek proposaturiko
hitzekin errima biziak sortuz. Abeslarien ikuskizunak
ikusleen barreak eragin zituen eta txalo zaparrada handiak jaso zituzten sari banaketen artean.
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Pala egokituko topaketa kirola gizarte osora zabaltzeko

Urtarrilaren 25eko goizean antolatutako
pala egokituko topaketarekin bete zen Uranzu frontoia. Gipuzkoako Pilota federazio eta Gipuzkoako
Kirol Egokituko federazioaren elkarlanari esker antolatutako mota honetako bigarren topaketa izan da.
Topaketa Irunen antolatzea egokitu zenez, Ramuntxo Trinkete elkarteak lagundu zuen topaketaren antolaketan. Goizeko 10:30etatik 12:30etara 20
neska-mutilek parte hartu zuten begiraleek antolatutako ekintzetan.
Pala egokituko topaketa hauek Gipuzkoako Kirol Egokituko federazioak Gipuzkoako Pelota federazioarekin elkarlanean antolatzen dituen topaketak dira desgaitasun
konkretuak dauzkaten pertsonei kirola praktikatzeko aukera emateko helburuarekin. Honela, topaketa bakoitza
hiri edo herri ezberdin batean antolatzen da eta oraingoan topaketa Irunen antolatzea egokitu da.
Topaketa Irunen antolatu ahal izateko Ramuntxo Trinkete elkartearen laguntza ezinbestekoa izan da. Enrique
Moron Ramuntxo trinkete elkarteko ordezkaria da eta
pozik azaldu da Irunen egindako pala egokituko topaketarekin. Enrique Moronek adierazi duenez, “oso pozgarria da neska-mutilek kirolari esker zein ondo pasatzen
duten ikustea”.
Izan ere, izaera lehiakorrik gabeko topaketak dira. Hasieran federazioak kirolari hauei zuzendutako liga batzuk
antolatzen zituen eta klub bakoitzak bere jokalariak eramaten zituen bertara. Horrelako ligak antolatzen zirenean, ordea, kirolarien arteko harreman handirik sortzen
ez zela ikusi zen. Era honetan, kirolarien arteko topaketak antolatzea egokiagoa zela ikusi zen parte-hartzaileen
artean adiskidetasunak sortzeko aukera emateko.
Irungo Uranzu frontoian antolatu zen Pala egokituko topaketa. Bertan, Ramuntxo Trinkete, Zarautz eta Errente-

riako Miranda elkarteetako neska eta mutilek parte hartu
zuten. Enrique Morn Ramuntxo Trinkete elkarteko ordezkariak azaldu zuenez, topaketan herri desberdinetako neska mutilak elkartzen direnez, kirolariek beste
herri batzuetan bizi eta kirol berdina praktikatzen duten
pertsonak ezagutzeko aukera dute.
Guztientzako aukera
Mota honetako topaketetan autismoa edo down sindromea bezalako gaixotasunak dauzkaten neska-mutilek
parte hartzen dute. Enrique Moronek azaldutakoaren
arabera, zailtasun gehiago edo gutxiago dauzkaten parte-

„Oso pozgarria da
neska-mutilek kirolari
esker zein ondo
pasatzen duten ikustea‰
Enrique Moron, Ramuntxo Trinkete
elkarteko ordezkaria
hartzaileak daudela ikusi daiteke, baina, azken finean,
guztiek oztopoak saihestu eta kirolaz disfrutatzeko
modua topatzen dute. “Topaketen helburu nagusia partehartzaile zein ikusleek kirolaz disfrutatzeko aukera izatea da”, gaineratu du Ramuntxo Trinketeko ordezkariak.

Integrazioaren alde lanean
Ramuntxo Trinketeak urte asko daramatza Irungo Aurreratu elkartearekin elkarlanean. Bilera batean sortutako
proposamenaren ostean hasi ziren Aurreratu elkarteko
kideei kirola praktikatzeko aukera eskaintzen astean
behin egiten den entrenamendu egokitu baten bitartez.

Enrique Moronen hitzetan “Aurretatu elkarteak kirolariak ekartzen dizkigu eta guk instalakuntza eta irakasleak uzten dizkiegu trukean”. Momentu honetan 4
pertsonek osatutako taldea dute eta Ramuntxo Trinketetik taldea handitzeko nahia erakutsi dute.

„Topaketen helburu nagusia parte-hartzaile
zein ikusleek kirolaz disfrutatzeko aukera izatea
da‰
Enrique Moron, Ramuntxo Trinkete
elkarteko ordezkaria
Entrenamenduak artalekuko frontoian egiten dituzte.
Hala ere, Ramuntxo Trinkete elkartetik azaldu dutenez,
Uranzu pilotalekua bezalako instalakuntzetan entrenatzeko aukera izatea egokia izango litzateke, batez ere,
kirol egokituan aritzen diren kirolarientzat. Izan ere, Artaleku kiroldegiko frontoira iristeko eskailera asko jeitsi
behar baitira eta ez dago igogailuz jeisteko aukerarik.
Dena dela, aurrerantzean ere Ramuntxo Trinkete elkartetik zailtasunak saihestu eta kirola integrazioaren eskutik joan dadin lanean jarraitzeko prest daude.
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Denbora-pasak
Zazpi hitz: Barazkiak

GAUR EGUNGO FOLKLOREA

Doinua: “Besarkadak eta labankadak”
Egilea: Garbiñe Beraetxe Morales

1)
Garai berriak iritsi dira
eta gai zaharrek oztopo
feminismoa gaur egun baita
matxismoan antidoto
letra matxistak eduki arren
musika ez dut gorroto
feminista naiz ta harro diot
perreoa dut gustoko
2)
Jamaikarren erritmoa dugu
gizartean murgilduta
Azken finean tradizioak
amaiera bat badu ta
Arin-arina ta fandangoa
dance hall-arekin nahastuta
hauetako bat aukeratzea
da nire barne burruka
3)
Skin, txonia, pijoa edo
abertzaleen tankera,
Gu Oialumen ibili ohi gera
Daddy Yankeeren antzera
Regetoia gaur egun delako
erromeri saiakera
Itsuragatik ez du ematen
baina denak fansak gera
4)
Adidas eta salomonekin
sarritan goaz dotore
Gozategi, Tapia ta Leturia
eman zazue amore
Gaur egunean gazteak gara
trikitixaren traidore
regetoia ta perreoa
bihurtu dira folklore!

Azalore, leka, ilar, piper, uraza, babarrun,
tipula
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Raquel Garcia, Restta Estudio:

„Betidanik nahiko argi izan dut nire kontu lan
egin nahi nuela‰

Argazkia: Estudio Gover
Raquel Garciak 25 urterekin
bere enpresa propioa martxan jartzea
erabaki zuen bere interesen aldeko
apustua egiteko. Irungo El Pilar eta Pio
Baroja ikastetxeetan ikasi ostean, Donostian diseinu grafiko eta web diseinuaren inguruko goi mailako gradu
bat egin zuen. Restta Estudio izenaren
atzean enpresa zein eskakizun pertsonalei erantzuteko zerbitzu eskaintza
zabala bildu du Raquel ekintzaile gazteak.

Nolatan erabaki zenuen zure proiektua zure lanbide bihurtzea?
Beste enpresa batean lanean ari nintzen
eta enpresak niri interesatzen zitzaidan
bidea jarraitzen ez zuenez, nire kontu
probatzea erabaki nuen. Gauzak nola aterako ziren jakin gabe hasi nintzen eta, momentuz behintzat, proiektua aurrera
ateratzeko moldatzen ari naiz.

Sektoreko berrikuntzak ezagutzeko
etengabeko formatzen jarraitzea garrantzitsu da?
Bai, izan ere, orain master bat egiten hasi
naiz nire bezeroei zerbitzu gehiago eskaini ahal izateko. Era honetan, nire
marka propioa sustatzeko aukera izango
dut.

Beldurra eman zizun bakarrik lanean
hasteko erabakia hartzea?
Ez, egia esan, betidanik nahiko argi izan
dut nire kontu lan egin nahi nuela. Orain,
etorkizunari begira, berriz, proiektuaren

bideragarritasunak egonezintasun gehiago sortzen dizkit, nahiz eta ahal den bitartean lanean jarraitzeko asmoa dudan.

Nondik dator Restta Estudio izena?
Denbora asko eman nuen enpresarentzako izen egokia bilatzen. Nire izena Raquel da eta jendeak Raqueta deitzen
nauenez, hortik, “-ta” atzizkia atera nuen.
Bestetik, “Res-“ aurrizkiarekin “responsive” hitzari erreferentzia egin nahi izan
nion, ingelesez egokitzapenezko diseinua
esan nahi duena, horrela, bezero guztien
beharretara egokitzeko prest nagoela
adierazteko.

Bidasoa Bizirik elkartearen babesa lagungarria izan zaizu?
Bai, ez nekien zer egin behar nuen autonomo izateko. Bertan eman beharreko
pausu guztiak azaldu zizkidaten eta asko
lagundu naute. Gainera, astero ikastaro
ezberdinak eskeintzen dizkizute eta jende
berria ezagutzeko aukera duzu.

Zein zerbitzu eskeintzen dituzu?
Nire zerbitzuak bi multzotan banatzen
ditut. Batetik, diseinu grafikoko zerbi-

„Sare sozialen bitartez nire lan guztiak partekatzen
ahalegintzen naiz
jendearengana iristeko‰

tzuak eta, bestetik, web diseinuari dagozkionak. Web diseinu zerbitzuaren bitartez
nire bezeroen informazioa interneten
ipintzeko modurik egokiena bilatzen dut.
Diseinu grafikoari dagokionez, material
korporatiboaren diseinuan zentratzen
naiz, baina, erakusleihoen apainketan edo
rotulaziorako diseinuekin ere lan egin dezakegu.

Non ikus daitezke orain arte zuk egindako lana?
Nire webgunean zerbitzu guztiak azaltzen
ditut. Hortaz gain, sare sozialen bitartez
nire lan guztiak partekatzen ahalegintzen
naiz jendearengana iristeko.
Duela gutxi Txingudi Onlinen webgunea berritu duzu. Zer egin duzu zehazki?
Asko gustatu zitzaidan, izan ere, blog bat
berritzen nuen lehen aldia zelako. Gainera, diseinu proposamen ezberdinak
aurkezteko aukera eman zidan eta asko
gustatu zitzaizkion nire proposamenak.
Egia esan, oso pozik nago lortutako emaitzarekin.

„Inguruan gutxi
dira diseinu grafiko
eta web diseinu zerbitzuak elkarrekin
eskaintzen dituzten
enpresak‰

Eskualdean sektore berean lan egiten
duten enpresa asko daude?
Hasi baino lehen enpresa gutxi batzuk
ezagutzen nituen, baina, nire proiektuari
ekin nionean leku guztietan diseinu grafikoko enpresak aurkitu nituen. Hala ere,
inguruan gutxi dira diseinu grafiko eta
web diseinu zerbitzuak elkarrekin eskaintzen dituzten enpresak. Hala ere,
guztiontzako lan nahikoa dagoela pentsatzen dut.

Zeintzuk dira zure bezero potentzialak?
Tamaina txikiko enpresak edo blogak,
batez ere. Teknologia berri eta sare sozialekin lan egiteko ohiturarik ez duen jendearengana iristea gustatuko litzaidake.
Modu honetan, haien esperientzia eta
edukiak online partekatzen lagundu nahiko nituzke.
Etorkizunean zerbitzu gehiago eskaini
nahiko zenituzke?
Bai, web posizionamentuaren ingurua lan
egitea gustatuko litzaidake eta helburu
hori lortzeko nire formakuntza zabaltzeko lanean ari naiz orain. Orain arte oinarrizko ezagutzak neuzkan gaiaren
inguruan, baina, oso gai garrantzitsua
dela uste dut.

Zeintzuk dira etorkizunari begira
dauzkazun erronkak?
Hontaz bizi ahal izatea gustatuko litzaidake. Gainera, bezero batzuen sare sozialak kudeatzea gustatuko litzaidake, izan
ere, lan hori egiteko prest egongo litzatekeen jendea dut inguruan.
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Gazteak Itzultzeko Programa
#izenaemangodut
- 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

Ingalaterran,
Canadan, Irlandan, ⁄ ikastea
edo lan egitea
gustatuko litzaizuke?
Badakizu zein aukera dauzkazun asmo
horiek betetzeko?
Kanadan lan egin nahi duzu?
Badakizu oso erraza dela gradu batekin
konbinatuz gero?
Ausartentzako informazio hitzaldiak: Otsailaren 7an, ostirala,
19:00etan eta otsailaren 8an, larunbata,
10:30etan.
Lekua: Chris´Hizkuntza Eskola (Lepanto
kalea 6, behea, Irun)
Zuretzako lekua egongo dela baieztatzeko idatzi 605 743 605 zenbakira
WhatsApp bidez.

Auzolandegiak
2020 programaren kartela zuk
egin dezakezu
2020ko Auzolandegiak programako
kartelak zuk egindako irudia izan dezake eta trukean aparteko joan-etorriko
hegazkin bidaia irabaziko duzu Hego
Amerikako herrialde batera.
Auzolandegiak programarekin bat datorren kartel bat egiteko ideiaren bat baduzu, teknika ezberdinez balia zaitezke:
argazkiak, marrazkiak, colageak, etab,
Irudiarekin batera gazteak programan

Gazteak Itzultzeko Programa Eusko Jaurlaritzaren ekimena da. Lanbidek garatu eta
kudeatzen du, eta horren helburua 35 urtetik beherako pertsonak Euskadira itzultzea
da.
Zertan datza? Enpresentzako diru-laguntzak, gutxienez 12 hilabeteetako kontratua edo lan-kontratu mugagabea eta itzultzeko bidairako laguntza.
Gaztea bazara, Euskaditik kanpo baldin bazaude eta etxera itzuli nahi baduzu,
Gazteen Itzulerako Programak zure lurraldean bizi-proiektua garatzeko aukera ematen dizu, kalitate oneko enplegu baten bidez.
Lanbideren web orrian sartu zaitez eta izena eman ezazu Gazteen Itzulerako fitxategian. Horrela, lan-eskaintzak jasoko dituzu eta zure profilera ondoen egokitzen
dena aukeratu ahalko duzu.

parte hartzera animatzeko aproposa den
lelo bat ere bidali behar diguzu.
Lana aurkezteko epea: 2020ko otsailaren 14ra arte.
- Irudia: Kartelaren irudia JPG formatuan (bertikalean zein horizontalean) aurkeztu beharko da.
- Leloa: Lelo bat proposatu behar duzu.
Leloa ez duzu irudian txertatu behar,
izen emate orrian idatzi baizik. Euskaraz
zein gazteleraz proposatu dezakezu
leloa.
- Leloa zein bestelako logoak ez dira irudian agertu behar. Irabazle suertatzen
den kartelaren maketazioa geuk egingo
dugu, lelo eta logoekin.
- Izen emateko fitxa bidali behar duzu
zure datuekin batera.

Euskadiko
Gazteak
Lankidetzan
2020
Garapenerako ekintzak hegoaldeko herrialdeetan egiten dira, Amerika, Asia,
eta Afrikan hain zuzen ere. Hiru hilabeteetako esperientzia, uztailetik urrira.
Parte hartu nahi baduzu, hauek dira bete
beharreko baldintzak:
1) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri
bateko erroldan inskribatua egotea.
2) 1990 eta 1998 artean jaio izana, bi
urte horiek barne.
3) Jarduera egingo den herrialdean erabiltzen den nazioarteko hizkuntza menperatzea
Izen-ematea: Otsailaren 21era arte
(epea lutzatu da).

Epea: 2020ko urriak 16.
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Babarrunada:
Moskuko Jaiak

Irunen mutxikoak eta dantzak

Antzerkia: „El enjambre‰

Zer: Moskuko jaiak bultzatzeko babarrunada
ofiziala antolatu du jai
batzordeak.

Zer: Meakako Adixkideak taldeak antolatutako dantzaldia.

Zer: Malkoak eta barrea baimenik eskatu
gabe komedia garratz
batean nahasten dira Mireia Gabilondok zuzendutako antzezlanean.

Non: San Juan Plazan.
Non: La Kaxita gaztetxean.

Ordua: 12:00etatik
13:00etara.

Ordutegia: 14:00etan
bazkaria eta 20:00etatik
aurrera DJ maratoia.
Prezioak: Bazkaria eta
La Kaxitarako sarrera15
euro. La Kaxitarako sarrera bakarrik 5 euro.

Non: Amaia Kultur Zentroan.
Ordua: 19:00etan.
Prezioak: Orokorrak
14,90 euro eta murriztuak 9,60 euro.
Sarreren salmenta:
Amaia Kultur Zentroaren
webgunean.

Denborapasen emaitzak

8
Mendi irteera:
„XIV Orduko
Mendi Martxa‰
Zer: 2. etapa Azpirotzen hasita eta Guardetxeraino.
Antolatzailea: Irungo
Mendizaleen elkartea.
Irteera: Bixeratik goizeko 7:00etan.
Prezioa: Bazkideak 15
euro eta bazkide ez direnek 18 euro.
Informazio gehiago:
Irungo Mendizale elkartean astearte eta ostegunetan 19:00etatik
21:00etara edo elkartearen webgunean.

9
Ganbera zikloa
Ricardo Requejo
2020

Zer: Kontzertu barrokoa
Fran Sancho, Juan Mari
Ruiz, Tomás Ruti y Mario
Telentiren eskutik.
Non: Amaia Kultur Zentroan.
Ordua: 19:00etan.
Prezioa: 4,40 euro.
Sarreren salmenta:
Internet bidez, Irungo Turismo Bulegoan edo lehiatilan ikuskizunaren
egunean bertan.
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Zinema emanaldia: „Ez, eskerrik
asko! Gladysen
leihoa‰

Jose Luis Azkueri
omenaldia:
„Alambiqueando‰

Zer: Tentazioak DokuIrun zikloaren barnean
aurkeztutako lana.

Zer: Omenaldia Luis
Mariano orkesta eta
Angel Pazosen eskutik.

Non: Amaia Kultur Zentroan.

Non: Amaia Kultur Zentroan.

Ordua: 20:00etan.

Ordua: 19:00etan.

Sarrera: Doakoa gonbidapenarekin.

Prezioa: Sarrera orokorra 18 euro, bazkideek12 euro eta 30
urtetik beherakoena 5
euro.

Gonbidapenak: Luis
Marianoko Turismo Bulegoan eskuratu daitezke.
Hizkuntza: Gazteleraz.

Sarrerak: Internet
bidez, Irungo Turismo Bulegoan edo antzokiaren
leihatilan emanaldiaren
egunean bertan.

Anaka Haur Eskolan haurrak
etorkizunerako hezten

Argazkiak: Estudio Gover

Anaka Haur Eskola 2005. urtean Mendibil
Pedagogia elkartearen babesarekin martxan jarri
zen proiektu da. Eskolaren izenak adierazten duenez, Irungo Anaka auzoan kokatutako eskolan 0 eta
3 urte bitarteko haurrentzako esperimentazioan oinarritutako hezkuntza zerbitzua eskaintzen da. Haurrekin ingelesa edo frantsesa bezalako hizkuntzak
lantzeaz gainera, Anaka Haur Eskolak sukaldaritza
zerbitzu propioa eskaintzen du. Leire Ortiz irakasleak eta Ana Calzado sukaldariak eskolaren ezaugarriak azaldu dituzte.
Zein da haur eskolaren berezitasun nagusia?
Leire: Haurren bazkaria eskolan bertan prestatzen da eta
horrek ezberdintzen gaitu. Hortaz gain, beste zerbitzu
osagarri batzuk dauzkagu, izan ere, bideokameren zerbitzu pribatu baten bitartez gurasoek haien seme-alabak
ikusteko aukera dute.

Erraza da haur guztientzako menuak egokitzea?
Ana: Bai, familia handi ugari batentzat sukaldatzea bezalako da, baina, menu haurrentzako egokitzen dugu. Bi
menu egiten ditugu, bata haurtxoentzako pediatren jarraibideen arabera osatzen dena eta beste bat handiagoak diren haurrentzat. Dietista batek gainbegiratutako
menua da eta azken urteetan haurrek dieta orekatu bat
jarraitzeko asmoz fruta gehiago sartu dugu.

Zein zerbitzu eskaintzen dira Anaka Haur Eskolan?
Leire: Anaka Haur Eskolak goizeko 7:00tan irekitzen ditu

bere ateak eta arratsaldeko 20:00ak bitarteko ordutegi
malgua du. Haurrak ikasgela deserdinetan banatzen dira
haien adinen arabera, horrela, haur bakoitzaren beharrei
modu indibidualizatuan erantzuten zaie beharrezko estimulazioa emateko.

Zenbat ikasgela dituzue guztira?
Leire: Anaka Haur Eskolan 3 ikasgela dauzkagu. Lehenengoan haur jaio berriak edo hilabete gutxi batzuk
dauzkaten haurrak elkartzen ditugu. Bigarrenean, urte
bat bete duten haurrak dauzkagu eta, hirugarren gela batean bi eta hiru urte arteko haurrak. Sailkapen honenkin
adinaren arabera sortzen diren behar bereziei erantzuteko aukera dugu.
Nongo ikasleak dauzkazue haur eskolan?
Leire: Orokorrean, eskolaren inguruko auzoetan bizi
diren haurrak dauzkagu. Hala ere, Irungo beste zonalde
urrunago batzuetan edo inguruko herrietan bizi diren
haurrak dauzkagu ere.

„Izen-emate epea urte
osoan zehar zabalik
dago‰

Zein metodologia jarraitzen duzue?
Leire: Metodologia nahiko zabala dela esan dezakegu.
Montesori metodologiak markatutako zenbait pausu jarraitzeaz gainera, Ibaizabal bezalako elkarteen gomendioak ere jarraitzen ditugu.

Zuen instalakuntzak bereziak dira?
Leire: Bai, izan ere, auzo lasai batean kokatuta gaude,
haur parkeez inguraturik. Gure ikasgelak haurrak askatasunez mugitzeko prestaturik gaude. Hortaz gain, haur
eskolaren barnean jolastokia dugu eta eguraldi ona egiten duenean haurrak jolastokira irteteko irrikaz egoten
dira.

Noiz zabaltzen da izen-emate epea?
Leire: Izen-emate epea urte osoan zehar zabalik dago,
beraz, urteko edozein garaian egin daiteke haurraren
izen ematea.

Haurrak ingelesa eta frsantsesa bezalako hizkuntzetara hurbiltzen dituzue?
Bai, gurasoek nahi duten hizkuntza aukeratzen dute.
Askok etorkizunean haurrak joango diren eskolan lantzen den hizkuntza hautatzen dute, era honetan, haurrak
atzerriko hizkuntza horretara ohitzen joateko.

Nolako harremana duzue familiekin?
Harremana oso gertukoa da eta, gainera, edozein momentutan telefonoz deitu gaitzakete. Haien beharretara
egokitzeko prest gaude.

