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XX. mendeko bigarren hamarkadan, Irun zabaltzea proiektatu zenean egindako planoetan Avenida Real edo del Parque izenak agertzen dira, ofizialki onartuak ez izan arren.
Hiribidea antzinako Errege Bidearen ordezkoa zen; beraz,
baliteke Real izenaren jatorria horixe izatea. Bestalde, Parque deitzea pentsatu zen Gain-Gainean parkearen hasieran zegoelako.
1929an Avenida María Cristina deitzeko proposamenari
ezetza eman zitzaion. Elizatxoko koartelak okupatzen zituen lurrak Udalari itzuli izana eskertu nahi zen.
1931ko apirilean Udal Batzarrak Avenida 14 de abril izena

eman zion, Bigarren Errepublika aldarrikatu zen egunaren
omenez.
1937ko maiatzetik aurrera Avenida del Generalísimo izena
hartu zuen, Errepublikaren aurka altxatutako armadaren
buru zen Francisco Francoren omenez. Franco 1939an Irunera bisitan etorri zen. Harrera handia egin zitzaion eta,
hartara, Gipuzkoa hiribidean, Nafarroakoan eta Kolon ibilbidean garaipen-arkuak egin zituzten. Udalbatzak Ohorezko Alkate ere izendatu zuen egun hartan. Udalbatzak
1972an Urrezko Domina ematea erabaki zuen, eta
1979an (demokrazian) aho batez onartu zen Carmen Polo
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haren alargunari domina berehala itzul zezan eskatzea.
Goiko ezker aldeko argazkia 1956koa da. Eskuineko aldean Normandie eraikina ikusten da (altuena). Aldamenean, garai batean Miota kale itsua deituaren sarrera
ageri da (Familia Santuaren elizakoa). Juan Arana kalea
ireki gabe zegoen argazkia egin zen urtean. Ezker aldean,
Luis Marianoko eta Gipuzkoako hiribideko etxeak oraindik
eraiki gabe. Beheko irudia 1950ekoa da, anbulatorioa altxatu gabe zegoen garaikoa. Eskuineko argazkia 1972 ingurukoa da, Luis Marianoko etxeak eraikitzen ari
zirenekoa
Iturria: Irungo kaleen izenak. José Monje.

“Oso garrantzitsua da zaldiaren beldurrak
ahaztea eta jendeari arreta guztia ematea”
Itziar Juarros Aizpitarte Alarde Tradizionaleko Zaldieriako kantinera izango da; baina ez du zaldi gainean ibiltzen ikasi behar izan,
Jaitzubia zalditegiko begiralea baita. Aurreko kantinera zenbaiten
irakasle ere izan da. Aurten sanmartzial gogoangarriak biziko ditu.
Ohiturari jarraiki, Zaldieriakoak
Alarde Tradizionaleko lehenengoak izan ziren kantinera aukeratzen.
Irundar
gehienok
maiatzean gaudela oraindik konturatzen ez garela, konpainia horren kideak elkartzen dira neska
gazte bati bizitzan jasoko duen
albiste onenetarikoa emateko.

Itziar Juarros Aizpitartek bazekien aurkeztua zegoela eta, lasaiago
egoteko,
lanetik
ateratzean etxera joan zen lasailasai albisteak itxoitera. Itziarrek
zalditegian lan egiten du, eta une
hartan ez zuen batere espero
gauean bere lantokira itzultzea:
“Zaldieriakoak nire etxera etorri
ziren hautatua izan nintzela esatera; bat-batean eta etxea lagunez lepo zegoenean, ordu erdia
eman zidaten zalditegira joateko,
ez nuen ezer ulertzen”.

hautatzen dituztenetik bi hilabete eskas izan ohi dituzte zaldi
baten gainean ibiltzen ikasteko.
Bera, ordea, txikitatik ibili izan da
zaldiz. Madrilen ikasten ari zen
bitartean begirale izateko ikastaroa egin zuen eta orain dela hiru
urte Irun eta Hondarribia artean
dagoen txoko honetan lanean dihardu.

“Zaldian esertzeko modua oso
ezberdina da”
Ekainaren 29an eta 30ean zaldiaren zelan igaroko dituen orduak
prestatzeko Itziarrek zerotik hasi
behar izan ez badu ere, amazona
gisako zelara egokitu behar izan
du, bi zangoak zaldiaren alde batean jarriz: “Zela arruntek eta
amazonarenek ez dute zerikusirik; esertzeko jarrera eta gorputzaren keinua oso ezberdinak
dira eta eskuek eta zaldizkoaren
ahotsak protagoJaitzubira irisnismo gehiago
tean kotxe pila
Ekainaren 28an
daukate hemen”,
zeuden,
70
azaldu du Itziazaldiz
beharrean
lagun
inguru
rrek.
Azken urteaurkitu zituen
oinez joatea arraro etan bera
izan da
eta
gazteak
kantinera
baegingo zaio
ezusteko irudi
tzuei
irakatsi
hura grabatua
diena,
eta
trikidu bere buruan: “Haurrak gogomailu
batzuk
ikasita
ditu
dagoeratzen ditut batez ere, niregana
agurtzera etortzen zirenean lilu- neko; besteak beste, usta
erabiltzeko teknika eta ezkerreko
ratuta baitzeuden”.
zangoan benda bat jartzeko goTxikitatik zaldi gainean
mendioa, zauriak saihesteko. IItziarren kasua bitxia da. Zaldie- tziarrek argi dauka “oso
riako eta Artilleriako kantinerak garrantzitsua” dela “zaldi baten
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Itziar Juarros, Alarde Tradizionaleko
Zaldieriako kantinera 2014an

gainean zaudela ahaztea, beldur
guztiak kentzea, publikoan dagoen jendeari arreta guztia ematea”.
Alarde Egunean erabiltzen diren
zaldiak Nafarroako Añezkar herrian dagoen zalditegi batekoak
dira eta Itziar bertara hurbildu

zen maiatza bukaeran bere kidea
izango den zaldia ezagutzera,
Apolo izenekoa. Esperientzia hau
bizitzeko, batzuetan Enara Arrizabalaga Artilleriako kantinerarekin bat egiten du; baina ez dute
maiz elkar ikusten, honek Logroñon ikasten duelako.

Sanmartzialak gainean izan arte
falta diren egun gutxi hauetan,
ahal duen guztia praktikatuko
du, inguruan Zaldieriako agintariak laguntzaile bezala dituelarik.

Denborak ziztu bizian hegan
egingo du, kantinera baten
agenda azkar betetzen delako
jantzi-proba, elkarrizketa, bazkari
eta beste konpromisoen artean.

Eta konturatzen denerako egun
handiak iritsiko dira. Itziarrek
onartzen du “28a arraroa”
egingo zaiola “kantineren aurkezpenean zaldia etxean utzi eta
oinez” joan behar duelako. San
Pedro Egunean arratsaldean,
aldiz, konpainiaz konpainia
Irungo hainbat auzotan ibiliko da

zaldiaren gainean eta “egun polita eta intimoa” biziko duela
uste du. Onena hurrengo goizean helduko zaio, hiriko kaleak
gainezka aurkitzen dituenean.
Argi dauka “une berezi asko”
egongo direla eta “izugarria”
izango dela. Itziar betiko kantinera izango da eta, ziurrenik,
aurten biziko duena heldu den
urtean baliatuko du bere ondorengoari irakasteko.
Iñaki Goikoetxea

Historia irudietan
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1.- 1910 baino lehenagoko
San Martzial egun bat ermitaren inguruetan.
2.- XIX. mendearen bukaerako eta XX.aren hasierako
kantinera bat.
3.- Antonio Maria Gil-Rodrigo 1946ko Alardeko Jeneralaren Infanteriako
laguntzailea.
4.- Luis Mariano eta Ramon
Ezeizabarrena 1950ean.
5.- Eliza kalea XX. mendearen hasieran.
6.- San Martzial kalea
1947an.
7.- Mª Antonia Amantegi
Kolon Ibilideko kantinera
1954an.
8.- Julia Sanchez, RENFE
konpainiako kantinera
1954an.
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1.- Zenbait soldadu nazi, Alemaniako Zerbitzu Sekretuko kide eta Alardeko partaide San Martzialen
1940an. 2.- 1968ko kantinerak gurdian, aurkezpen
egunean. 3.- 1970eko kantinera bat. 4.- Ines
Arregi, 1960ko kantineretako bat. 5.- Jose Antonio
Apalategi komandantea Zaldieriako zenbaki kiderekin 1976an. 6.- Patxo Rodriguez jenerala, janzten (1976tik 78ra urte bitarteko irudia). 7.Konpainia bat San Juanen sartzen 70ekoen hamarkadan.

IUA: 52616

8.- 1976an poliziak soldadu bat atxilotu zuelako protesta egiteko, Alardeko kide guztiek txapela erantzi
eta San Juan Harria plazan eserialdia egin zuten. Infanteriako konpainiek, txapelak eskuan zituztela, musikarik gabe eta armak jaitsita desfilatu zuten.
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kirolak

Kirolari irundarrak sanmartzialetan

Sanmartzialak noiz iritsiko zain daude irundar guztiak
urteko garai honetan. Kirolari irundarrak ere ez dira
salbuespen bat. Egun berezi hauek familiarekin eta
lagunekin igaro ohi dituzte eta entseguak eta Alardea
gertutik bizi dituzte. Badaude, txapelketak direla eta,
tamalez aurtengo jaiak kanpoan pasa beharko dituztenak
ere. Hala ere, guztiek dituzte jai hauen inguruko
oroitzapen eta anekdota berezi eta politak.
Ander Ruiz, Irungo Gaztiak eskubaloi taldeko kidea
- Txikitatik bizi izan dituzu sanmartzialak?
Bai. Nire familiak betidanik bizi izan ditu
gustura Irungo jaiak; beraz, nik ere txikitatik asko gozatu ditut.

- Nola bizitzen dituzu jaiak? Urtero gogo
eta ilusio handiz hartzen ditut, desﬁlatzea
oso gustuko baitut. Oker ez banago, hamahiru urte nituenenan desﬁlatu nuen lehenengo aldiz. Nahiz eta Olaberria
konpainian hasi, azken urteotan lagunekin
Real Unionen desﬁlatu dut.

Julen Aginagalde: KS Vive Targi Kielceko
eskubaloi jokalaria

- Noizbait San Martzial egunean kanpoan
jokatzea egokitu zaizu? Zorionez, ez. Pena
handia izango litzateke horrelako egun zoragarri bat galdu behar izatea.

- Aurten jaiak desberdinak izango dira
zure neska laguna Larraitz Echeverria Behobiko kantinera aukeratu dutelako. Nola
biziko dituzu? Aurreko urteetan baino bereziagoak izango dira. Inoiz ez dut kantinerarik izan familian eta beti izan dut ilusio
hori; beraz, aurten aukera ezin hobea dut
esperientzia hau bizitzeko ikuspuntu ezberdin batetik.

Urduri al zaude? Larraitz aukeratu zutenean urduritasuna desagertu egin zen.
Hala ere, suposatzen dut entsegu egunak
iritsi orduko nerbioak bueltatuko direla.
8.orrialdean jarraitzen du

Batez ere San Martzial egunean nahiko urduri egongo naizela uste dut, egun oso
hunkibera izango baita. Dena oso ondo
ateratzea espero dut eta 30ean euririk ez
egitea, denok merezi bezala disfrutatzea
izan dezagun.

Irun hiriaren izena munduan barrena ezagun egin duen Julen Aginagaldek
emozio handiz bizi ditu irundarrentzat hain garrantzitsuak diren jai hauek. Meakan desﬁlatzen du normalean gure eskubaloi jokalariak. Hori bai, iaz hatxero
bezala anaiarekin Alardea egin zuen, eta aurten ere esperientzia polit hori
errepikatzeko aukera izango du.
Eskubaloi denboraldiak irauten duen bitartean etxetik urrun bizi da Julen. Hori
dela eta, etxeko berotasunaz gozatzeko gogo handia du. “Denboraldi luze
honen ondoren, sanmartzialez gozatzeko gogoa dut; bai familiarekin, baita lagunekin ere”. Alardeko une berezienak aukeratzeko garaian, ez du zalantza
egiten Julenek. “Hatxero bezala, nola ez, arrankada oso gogoko dut, baina badira beste momentu polit eta hunkigarri asko ere. San Juanera sartu-irtetzea,
elizako malda, San Martzial mendian, Kale Nagusian...”. Nahiz eta sanmartzialak ilusio handiarekin bizi, konpromezu profesionalak direla eta, izan dira urteak non jaiak kanpotik bizi behar izan dituen. “Pena handiz eta mugikorrari
pega-pega eginda bizi izan ditu urte horiek. 2012an, adibidez, online ikusi nuen
Andorratik eta asko emozionatu nintzen”. Hori bai, berdin dio non dagoen;
ekainaren 30eko txipa piztuta izaten du uneoro. “Nahiz eta kanpoan egon eta
erlojuko alarma 5:55etan jarrita eduki, ni bakarrik esnatu izan naiz beti”.

Auto Easy, izan zaitez zure
kotxearen mekanikaria
Kotxeak gustuko badituzu eta mekanikari trebea baldin bazara, Auto Easy tailerra da
zure aukera. Arretxeko gainean kokatuta
dagoen tailer berritzaile honetan zure autoa
zeure kabuz konpontzeko aukera eskaintzen
dizute.
Metodo hau erabilita, konponketan %60 - 65
aurreztu ohi dute bezeroek.
Gainera, orain eskaintza berezia dute: boxaren alokairua erdi-prezioan duzu, 9,50 €
besterik ez.

Krisi garaian aurrezteko modu berriak bilatu ohi dituzte kontsumitzaileek. Ideia hori kontuan hartuta
ireki zituen ateak Auto Easy tailerrak. Gainontzeko garaje mekanikoen
aldean,
berezitasun
aipagarria du honek. Bertara hurbiltzen diren auto-gidariei euren
kabuz kotxea konpontzeko aukera
eskaintzen zaie. Horretarako, box
bat alokatzea besterik ez dute,
behar dituzten tresnak Auto Easy
tailerrean eskainiko baitizkiete.
Bezero guztiek eskuragarri dituzte
jasogailua, erreminta orga, aire
komprimatutako pistola, lan bankua nahiz desmuntatzeko eta orekatzeko makinak, besteak beste.

daiatik ere gerturatzen dira gidariak”. Bestalde, erabiltzailearen
perfilari dagokionez, “20 eta 50
urte bitarteko mutil eta gizonak dira
zerbitzua gehien erabiltzen dutenak; baina bada eskarmentua duen
neskaren bat, baita erretiroa hartutako mekanikariren bat ere”.

Aukera merkea
Kinka ekonomiko honetan sortzen
den tailer kontzeptu berri hau oso
ekonomikoa da, eta bezeroek aurrezten duten diru kopurua ere nahiko esanguratsua da. “Azkenean
ordaindu beharreko kopuruak edozein fakturaren % 60 - % 65 aurreztea dakar”.
Gainera, box alokairuaren zerbiProfesionalen laguntza une oro
tzuak eskaintzen duen beste onuNahiz eta “zure kabuz egin” izena retako bat honako hau da: zure
jasotzen duen zerbitzua izan, beze- kotxea konpondu ondoren ez duzu
roek uneoro mekanikari profesiona- hondakinez arduratu behar. “Material hauek birzkilen laguntza dute.
klatzen dituzten
Amaia Zuzaya arAuto
Easyren
zerbitzua
enpresetara biduradunak azaltdali ohi ditugu”,
zen duenez, “ez
erabiliz gero, faktura
dio
Amaiak.
duzu zertan memekanikoa %60-65
Beraz, ez bitan
kanikaria
izan
murriztuko duzu
pentsatu eta probehar
hainbat
batu zer den
konponketa egiteko. Gure tailerrean hori egiteko egun batez mekanikari izatea.
beharrezkoak diren tresnak erabilt- Auto Easy taillerra:
zen erakusten diegu hurbiltzen di- Helbidea: Meatzari kalea 1,
renei”. Hori bai, ezinbestekoa da 20303, IRUN
gutxieneko ezagupen batzuk edu- Telefonoa: 943 615 856 / 608
kitzea.
963 097
Bidasoa eskualdean ekimen berrit- Helbide elektronikoa:
zalea da Auto Easyrena. “Irun eta info@ autoe as y.e s
Hondarribiko bezeroak dira nagusi.
Hala ere, Lezo, Donostia eta Hen-

Irudian, Amaia Zuzaya eta Juan Carlos Vall-Llovera, Auto Easy tailerreko
jabeak.

Bezero bat, bere kotxeak behar dituen konponketak egiten.

Juan Carlos Vall-Llovera, bezeroen beharrei erantzuten.
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kirolak
Olatz Zabala, Santiagotarrak K.Eko
presidentea eta piraguista

Nerea Sarriegi: Super Amara – BATeko atleta
Atleta honi sanmartzialetan sortzen den giro berezia da gehien gustatzen zaiona.
“Oso egun bereziak dira irundarrentzat eta mundu guztia pozik egon ohi da”. Nahiz
eta aurten lehenengo mailako ligako azken jardunaldia ekainaren 28an izan, plan
berezi ugari ditu Nereak. “Aurten koadrilan Herri Bazkarira joateko aukera planteatu
da. Entseguak ikustera joango gara, eta abar”. Hala ere, entrenatzen jarraituko du
egun hauetan. “Espainiako Txapelketa ere uztailaren lehenengo asteburuan dugu;
beraz, aurtengo sanmartzialak lasaitasunez bizi beharko ditut”. Aurten arte ez zaio
inoiz tokatu jai egunetan kanpoan egotea. Hala ere, Nereak seriotasun osoz hartzen
du atletismoa eta SUPER AMARA-BATek mailari eustea da haren lehentasuna. “Lehenengo mailan mantzentzen bagara, ez dago lorpen hori berdinduko duen jairik.
Eta are gehiago Ohorezko mailara igotzen bagara, datorren urtean Espainiako talde
onenekin borrokatuko ginateke”. Beraz, munduko zorterik onena opa diegu Irunerotik Nerea Sarriegi eta haren taldekideei, emaitza onenak lor ditzaten.

Goian,
Olatz bere
lagunekin;
behean,
ahizpa
Anerekin,
2009an.

Ekainaren 30a urteko egunik bereziena da eskarmentu handiko piraguista honentzat. Baina bere oroimenean betirako gordeko dituen sanmartzialak 2009koak dira, zalantzarik gabe. “Ane, nire ahizpa,
Behobiko kantinera izan zen, eta Jone lehengusina, berriz, Anakakoa.
Oso momentu bereziak bizi izan nituen urte hartan eta, egunen batean, txikitatik izan dudan kantinera izateko ametsa betetzea espero
dut, nahiz eta erraza ez izan”. Sanmartzialak oso jai bereziak dira
Olatzentzat, eta familia eta lagun guztiekin bizi izan ohi ditu. Zorionez,
estatuko eta nazioarteko txapelketek ez diote kendu Irunen ekainaren
30ean egoteko aukera. “Urtero, behatzak gurutzatu egiten ditut piraguismo egutegia ateratzear dagoenean, eta oraingoz ondo joan zait,
beti egon bainaiz Irunen ekainaren 30ean. Hori bai, kontzertuak, entseguak eta bestelakoak askotan galdu izan ditut txapelketak direla
eta”. Noizbait ekainaren 30ean Irundik kanpo badago, seinale ona
izango da, “Europako edota Munduko txapelketetarako sailkapenak
urteko garai horrexetan baitira”.

Goian,
Nerea
Sarriegi
bere koadrilarekin, eta
behean,
lagun
batekin.

kirolak
Gorka Susperregui: Europako Biketrial
Txapelketan hirugarren
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Emozio handiz bizi ditu sanmartzialak Gorka Susperregui biketrial kirolariak. Lagunekin eta familiarekin bazkaltzeko eta
afaltzeko elkartzea gustuko du. “Uda irekitzen duten jaiak
dira hauek eta urtean zehar kanpoan dauden lagunekin
edota senideekin elkartzeko aukera eskaintzen dizute. Horregatik dira hain egun bereziak”. Ekainaren 30ari buruz galdetzerakoan argi du erantzuna, orain dela hiru urte Ama
Xantalen konpainian desﬁlatzen hasi zen Gorkak. “Emozio
handiarekin bizi dut; izan ere, espaloian lehendabiziko lerroetan zuri begira dauden pertsonek poztasun handia helarazten dizute. Gainera, Bandak San Juanen Diana jotzen duen
unea izugarri polita iruditzen zait; Irungo jendea kalean isilisilik eta adi-adi baitago, eta sentsazio hori ekainaren 30ean
bakarrik senti dezakezu”. Ziur gaude, aurten, are bereziagoak
izango direla Gorkarentzat une guztiak, haren lehengusina
Uranzu konpainiako kantinera baita.
Azkeneko urteetan, San Martzial egunean Irunen egoteko
zortea izan du. Hala ere, kirolari gazte honek badaki zer den
ekainaren 30ean etxetik urruti egotea. “2008an Bartzelonan
txapelketa bat izan nuen. Diana entzun ondoren ekin genion
bidaiari; egun horretatik ahal zen gutxien galtzeko. Berriro
horrelakorik inoiz ez gertatzea espero dut”.

Mirene Etxeberria: Arku-tiroko Espainiako
txapelduna
Aurten hirugarren urtea izango da Mirene Etxeberriak sanmartzialak etxetik kanpo pasako dituela. Egun horietan, arku tiratzaile
irundarra Lleidan izango den Espainiako Sari Nagusian lehiatuko
da. Dena den, oso gertutik bizi ditu egun hauek Mirenek. “Hemen
nagoenean, lagunekin afaria egiten dut, entseguak ikustera joaten
gara, familiarekin bazkaria antolatzen dugu eta Alardea lagunekin
ikustera joaten naiz”.
Umetako garaiei dagokienez, oso oroitzapen goxoa dauka kirolari
honek. Garai horietakoa da Jokin anaiarekin agertzen den argazkia, hain zuzen ere. “Txikitan, goizeko Alardearen ondoren, amaren izeba baten etxera joaten ginen urdaiazpiko-tortillak jatera.
Lehengusu-lehengusinak, osaba-izebak, denak han elkartzen
ginen San Martzial martxa entzuten genuen bitartean”. Nahiz eta
aurten ezingo duen Alardea ikusi, gehien hunkitzen duen unea
Alardea Kale Nagusitik pasatzen denekoa da.

Mirene txikitan, San Martzial egun batez. Eskuinean,
arku lehiketa batean.
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Plaiaundi Institutuak
profesional eta pertsona
onak formatzea du helburu

Plaiaundi Institutua batxilergoa eta goi zein erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditu,
azken hauek zerbitzuen alorrekoak izaki. Formazio DUALA eta telematikoa ere aukeran daude.
Batxilergoa eta erdi zein goi mailako
Lanbide Heziketa eskaintzen dugun
institutua gara, formazio integral, aurreratzaile eta berrizalekoa.
Gure helburua pertsona ekintzaileak
eta lehiakorrak formatzea da. Izan
ere, Bidasoa eskualdeari, eta gizarteari oro har, partaidetzaz elkarrekin
gustura lan egiteko aukera eskaintzen
dion hezkuntza sustatzen dugu. Hartara, hezkidetza, orientabide pertsonal eta profesionalak eta metodologia
aktiboak darabiltzagu bitarteko; hots,
"pertsonaren garapen integrala" delakoa bilatzen dugu.
Zentroak eskaintzen dituen erdi eta
goi mailako formazio-zikloak zerbitzuen alorrekoak dira, Administrazioa

dela, Garraioa dela, Nazioarteko
Merkataritza dela, Informatika dela,
eta, jakina, Osasuna dela: Erizaintzako Laguntza, Laborategia, Dietetika, bai eta "Komunitaterako
Zerbitzuak" ere; hau da, Haur Heziketako eta Menekoak Artatzeko zikloak.

Formazio DUALA eta telematikoa
Deialdi-baimenak direla eta, hezkuntza-eskaintza hau zabaldu egiten
da, "Eskaintza Partzial" delakoen bitartez: zikloak osatzen dituzten modulu zenbait eskainita, bai eta
Formazio "DUAL" eta Formazio Telematikoa (on line) delakoak eskainita
ere; besteetan, Hobetuz - Lanbide
ikastaroak ere ematen dira.
Esan beharra dago guztietan Informa-

zio eta Komunikazio Teknologia Berriak erabiltzen direla, ikasgela guztietan
badaudelako
euskarri
informatikoak, eta "Idazmahai Birtualak" deritzagunak. Hizkuntzak ere albait gehien bultzatzen ditugu, eta
Enpresetako Praktiketan parte hartuta
Europako programetan ere parte hart-

EKIPAMENDU

zen dugu, Leonardo eta Erasmus
deialdiak baliatuta.
"Lan Zentroetan Formazioa" egiteko,
erdi eta goi mailako zikloetan derrigorrezkoa izaki, 150 enpresa baino gehiagoren laguntza daukagu, ikasleen
formazioa bermatzen digutenak.

TEKNOLOGIKOA

Ikasgela guztietan ordenagailu eta proiektore bana daude, Komunikazioaren eta Informazioaren Teknologien erabilera bultzatzeko. Gainera,
zentroak telekomunikazio sare berria dauka. Honek ahalbidetu du idazmahai birtuala deritzon tresnaz horniturik dauden bi gela berri apailatzea.
Teknologia berriak zentroaren hainbat kudeaketa-plangintzarako ere
baliatzen dira.

Ilarrak,
baratzetako
errege

Udaberria urtaro oparoa da gure baratzentzat. Eguzkiaren presentzia areagotzen doan heinean, barazki eta fruituena ere areagotzen doa. Baserritar edo herritarrak, orain herri-baratzeetan,
ikusten ditugu jo ta su lanean etengabe, ahalik eta fruitu eta barazkirik goxoenak lortzeko.

Baina maiatza aldean bada baratzeko errege bihurtzen den barazki edo landare bat, ilarra, hain zuzen ere. Oso preziatua bihurtu da gure sukaldaritzan. Gure merkatuetako postuetan
nonahi aurki daitezke egun, bai landarea osorik, gero zuk etxean
haziak lortzeko, baita haziak solte ere. Ilarra (Pisum sativum)
Fabaceae familiako landare belarkara da. Haziak 5-10 cm luze
diren zorroetan sortzen dira. Zorro edo leka hauetako bakoitzak
4-10 ale eduki ohi ditu. Ilarra landatzeko urratsak honako hauek
dira: haziak lurrean zuzenean egindako zuloetan erein behar
dira, zulo bakoitzeko 4 edo 5 hazi botaz. Behin haziak ereinda,
zuloa 3 edo 4 cm-ko lur-geruzaz estali. Komenigarria da ilargi
betean ereitea. Ureztatzea ez da beharrezkoa, baldin eta eguraldi
oso lehorra ez badago, orduan bai ureztatu.

Noiz jaso? Haziek leken barnean soinua ateratzen dutenean. Haziak baldintza egokietan gordez gero, 3 urtez izan daitezke
emankorrak.Azken urteotan gure sukaldeetan oso produktu preziatua bihurtu dira ilarrak. Merkatuetan eskuratu duten prezioa
akaso ez da poltsiko guztiek onar dezaketena; baina, egia esan,
platerkada bat ilar jartzen dizutenean begien aurrean, ea zeinek
esaten dion ezetz. Prezioa ere ahaztu egiten zaizu. Orain ilar gazteen erabilpena nagusitu da, malko-ilarra edo deitzen dutena.
Horiekin gozatzeko erarik eraginkorrena, nik uste, minutu gutxi
batzuetan egosi eta bere horretan jatea da. Horrek ez du esan
nahi urdaiazpikoarekin, arrautzarekin edota menestran jan ez litezkenik.Egosi eta bakarrik janda, topera gozatuko duzu haren
zapore, ehundura eta gustuarekin, bikainak... Idatzi hutsarekin
gozatzen hasi naiz ilarren zaporearekin. Hori da, hori, kutixia!
Gozatu sukaldaritzarekin, gozatu gastronomiarekin eta gozatu
bizitzarekin. On egin!
Oraitz García

gas tr of es ta. com

Gastronomia
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Haurren leihoa

Belaskonea ikastetxea

Aurten hasi gara proiektu
berri batekin, Hezkidetza
deitzen dena.
Azaroaren 25ean, Emakumeenganako indarkeriaren
kontrako Nazioarteko egunean, ekintza batzuk egin
genituen eskola osoan.
Martxoaren 8an ere,
Emakumeen egunean,
beste ekintza politak antolatu genituen ziklo guztietan.
Ikasleak oso gustura aritu
ziren eta lan ikusgarriak
sortu zituzten.
Azpiko argazkietan daudenak HHn,1. eta 2. zikloan
egin zituzten.
3. zikloan lan zehatzagoa
egiten ari gara, 5. mailan
hain zuzen ere.
Tutoretza saiotan, Emakundek antolatutako “Nahiko”
programa aurrera eramaten
ari gara.
Lan horren helburua berdinen arteko harreman onak
eta osasungarriak lortzea
da, autoestima eta errespetua ardatzak izanik.

gaztea

Egunerokoak
Maiatzak 21
Gaur goizean esnatu naiz eta etxean inor ez zegoenez pentsatzen jarri naiz, bereziki berarengan pentsatzen. Bere begi berdexkekin
begiratzen didanean liluratzen nau, eta bere
irribarrea... bere irribarreak zoratzen nau. Berarekin nagoenean sabelean tximeletak sentitzen ditut, irribarre tontoa ateratzen zait
eta inozo aurpegia geratzen zait.
Gure pikeak gustatzen zaizkit, hain moñoño jartzen
da. Hoberena da. Berarengan pentsa-tzen
geratzen
naiz
ergel bat bezala.
Bat-batean konturatu naiz hamaikak zirela
eta autobusa
hartu
behar
nuela.
Korrika
jantzi
eta geltokira joan
naiz.
Autobusa
hartu dut eta hurrengo
geltokian bera igo da,
uste nuen ez zela nire ondoan eseriko, baina eseri da. Bi
musu eman dizkit eta pixka bat gorria
jarri naiz, espero dut bera konturatu ez izana.
Autobusean hitz egiten ari ginenean, ez dakit
zergatik, nor gustatzen zaidan galdetu dit. Isiltasuna egon da denbora asko, orduan esan diot
ezin niola erantzun. Bi musu eman dizkiot eta
autobusetik jaitsi naiz.
Ordu batzuk pasa eta gero autobus geltokira
joan naiz. Autobusean sartu naizenean bera zegoen eta bere ondoan eseri naizenean -pozik

egongo zara ezta?- edo -ez zara kexatuko!esan dit, ez naiz oso ondo gogoratzen. Ez nekien zer esan eta barre egiten hasi naiz. Ez
dakit zein zentzutan esan duen. Hori, eta gero
normal egon gara hitz egiten, barre asko egin
dut berarekin. Autobusetik jaitsi denean bi musu
eta besarkada bat eman dizkit. Besarkada ematen ari zitzaidanean gauean gauza bat kontatu
behar zidala esan
dit.

Orain
itxaroten
ari naiz ea zer
esaten didan, gustuko dudala jakin badu... eta berak ezetz esaten
badit... Espero dut hori ez gertatzea. Beldur
pixka bat daukat, baina aldi berean irrikan
nago. Zer esango ote dit?
Isabel Hernández Muñozl
Hirubide BHI- DBH2
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Telebista eta share
soziala: tb-tik twitter-era
eta alderantziz
Duela urte gutxi arte, telebista programa baten arrakasta ikusle kopuruaren
ariora neurtzen zen. zundaketa, audimetro, share, rating eta halako teknizismoak
puri-purian zeuden telebista-emankizun handiak aipatzeko tenorean, futbol
partiduak izan, Eurovision
izan, Gran Hermano eta antzeko programak izan. Audiometria denen ahotan zebilen.
Aspaldi honetan kontzeptu berri bat sortu da, share sozial delakoa.
Nolabait, telebista programa bat ikusten ari direlarik ikusleek sare
sozialetan diharduten aktibitatea neurtzen du share sozialak; areago, neurtu ez ezik, programaren beraren arrakasta ere baldintza
dezake erabilera horrek.
Izan ere, dagoeneko ikusi ohi dugu gure pantailen txoko batean
twitter hashtag bat, modako programari buruz geure iritziak eman
eta partekatzera gonbidatzen gaituena; ikusleak inplikatzeko eta
beraz programa-produktuaren ikusgaitasuna areagotzeko era bat
da. Batzuetan pizgarri bat ere jartzen digute: pantailaren azpiko
aldean gure mezua agertzea, mundu guztiak zeinen burutsuak
garen jakin dezan. Share soziala handitu egiten delako ikusleen
partaidetza hedatu ahala.
Eta, egia esatera, sofan agondua dagoen ikuslearentzat ere esperientzia osoagoa da. Programa eteten duen publizitate tartea sekulako abagunea da twitter bidezko komentarioak helarazteko
edota beste ikusleen burutazioez gozatzeko. Batzuetan labur eta
guzti egiten zaizu, komunera joateko betarik ere ez duzu izaten eta.
Orain, publizitateak dirauen bitartean aukeratu behar duzu: txiza
ala txioa.
Laster, telebista sakelakorik gabe ikustea soinurik gabe ikustea bezain interes gutxikoa izango da, edo hor nonbait.

Pablo Moratinos
Marketing Online-ko aholkularia. 3yMedia Comunicación Digital

BAKAILAOA DASTA EZAZU
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Ikastaroak

- MICROSOFT WINDOWSEN ALTERNATIBA ON BAT. Ikastaro
honetan GNU/Linux sistema
eragileak ezagutuko dituzte
parte-hartzaileek.
prezioa: Doan.
Noiz: Ekainak 21, larunbata.
Ordutegia: 09:00 - 13:00.
Non: Anaka-puianako Auzo
Elkartea (Munogaina, 46)
Eskatzen den maila: erabiltzaile arrunta.
Hizlaria: Juan Carlos Senar

Ikasketa gelak ordutegia
luzatu du

Azterketa garaia heldu delako,
Ikust-Alaia Liburutegiak zabaldu
egingo du ikasteko aretoaren ordutegia ekainaren 28ra arte.
Ordutegia:
- Astelehenetik ostiralera: 08:30 20:00
- Larunbatetan: 09:00 - 13:00 eta
15:00 - 20:00
- Igandeetan: 09:00 - 13:00.

Musika jaialdiak

Musikazale amorratua
zara eta ez duzu jaialdi
bat ere galdu nahi? Begira ezazu Euskal Herriko
musika jaialdien egutegia.

w w w. l in ux ir un. com

w w w. gazteauker a. eus kadi. n e t (aisialdia eta

kultura atala)

Barnetegiak

ir un. or g / ig a z t e

- SOROSPEN ETA LEHEN
LAGUNTZARAKO IKASTAROA
IRUNEN.
Antolatzailea:
Gurutze Gorria
Datak: Uztailaren 7tik 18ra.
Ordutegia: 10:00etatik
14:00etara, astelehenetik
ostiralera.
Iraupena: 40 ordu
Tokia: Euskal Herria hiribidea, 14.
prezioa: 110 €
Izena emateko: 943
62.11.62 edo 647 371 525

EUSKARA
EGUZKITARA!

ATERA

BARNETEGIAK 2014:

-

HABEREN

ESKAINTZA:

pUBLIKOAK ETA pRIBATUAK

- AEKREN ESKAINTZA:
EUSKALDUNTZE BARNETEGIAK, FAMILIENTZAKO BARNETEGIAK, IBILTARIAK...
- EUSKARA

GUNTZAK...

IKASI! BARNETEGIAK, AUTOIKASKUNTZA, DIRULA-

- HABE-IKASBIL BILATZAILEAN ZERRENDAK AURKITUKO DITUZU.

TXARTELAK

Nazioarteko ikasle eta irakasle txartelak, aterpetxetxartelak eta gazte-txartelak
egiteko behar duzunari eta
izango dituzun abaintalei
buruzko informazioa.
. IKASLE TXARTELA
. IRAKASLE TXARTELA
. ATERPEKIDE TXARTELA
. NAZIOARTEKO GAZTE-

TXARTELA (GO 25)
. GAZTE TXARTELA (European Youth Card Association).

Informazio guztia: ir un. or g/ igazte

iGazte bulegoko ordutegi berria

Heldu den ekainaren 23tik aurrera, UZTAILEAN, ABUZTUAN eta IRAILEAN,
Gazte Informazio Bulegoak udako ordutegia izango du:
10:00ETATIK 14:00ETARA ASTELEHENETIK
OSTIRALERA.

AZKEN

UDA IKASTAROAK

PORTU

KIROLDEGIETAN

ETA

ARTALEKU

IZENEMATEAK: EKAINAK 2 - UZTAILAK 5
Igeriketa, aerobic, soinketa, tonifikazioa, cycling, zumba, yoga, pilates,
multikirola…

jaiak

EKAINAK 23

JAI EGITARAUA

12:00 Biteri plazan, MENDIBIL V. pATATA TORTILLA
TXApELKETA.
19:00 San Juan plazan, ohiko
SAN JUAN ARBOLA jartzea.
19:30 Alberto Anguera plazatik irtenda, BURUHANDIAK
ETA ERRALDOIAK.
20:45 San Juan plazan AURRESKUA, KEMEN DANTZA
TALDEAren eskutik.
21:30 Jaietako AGUR OFIZIALA, Udaletxeko balkoitik:
Diego San José gidoilaria.
21:45 ALKATE jaunak sua
piztuko du.
22:30 Erdialdean, LOS pEROLAS FANFARREa.
22:30 FICOBAn kontzertua:
SKY BEATS taldea.
23:00 San Juan plazan,
“TRUMOIAK” IKUSKIZUNA
hasiko da.
23:30 Urdanibia aldean, MUSIKA ANIMAZIOA SAMBATUAK taldearen eskutik.
24:00 Erdialdean, MUSIKA
ANIMAZIOA VHS STREET
BAND taldearen eskutik.
24:00 MUSIKA FICOBAN: LA
pEGATINA taldea.

tik.
23:30 San Juan plazan, THE
MUSIC SHOW Orkestraren
emanaldia.
24:00 Erdialdean, KALEANBATU BATUKADA.
24:00 Urdanibia aldean MUSIKA ANIMAZIOA ZSO
ZSONGO taldearen eskutik.
00:15 Santiagoko Bidegorritik,
SU ARTIFIZIALAK.
00:30 FICOBAn DOCTOR
DESEOren kontzertua.

EKAINAK 24

11:30-13:30 / 16:00-20:00
Anakan HAURRENTZAKO
ATRAKZIOAK.
11:30-13:30 / 16:00-20:00
Behobian, HAURRENTZAKO
ATRAKZIOAK.
12:30 Trena Jenaro Etxandia
plazatik irtengo da Ficoban
egingo den adinekoen omenezko bazkarira joateko. Bazkaria,14:00etan.
18:00 Santiago kaleko pilotalekuan, pAILAZOAK: euskaraz, KUKO TRUKO eta
BOLENWEIDER taldeak.
20:00 J. A. Loidi eta Ricardo
Alberdi kaleen arteko plazan
(palmera-Monteron), KONTZERTUA: BACK taldea.
20:00 ANTZERKIA San Juan
plazan: TRApU ZAHARRA
taldea.
20:00 Urdanibia aldean MUSIKA ANIMAZIOA NAFARROA KANTA TALDEAren
eskutik.

EKAINAK 25

11:30-13:30/16:00-20:00
palmera- Monteron, HAURRENTZAKO ATRAKZIOAK.
11:30-13:30/16:00-20:00
Katea Auzoko pilotalekuan,
HAURRENTZAKO ATRAKZIOAK.
18:00 Santiago kaleko Euskal
Jai pilotalekuan, FAMILIENTZAKO MUSIKA ANIMAZIOA
EIDABE taldearen eskutik.
19:30 Urdanibia aldetik TXARANGA pEÑA pOTEO FANFARREAren irteera.
20:00 Irungo Argazkigintza Elkartearen lokalean SAN
MARTZIALEKO ARGAZKI

TXApELKETA
HERRIKOIAREN sariak banatuko dira.
20:00 San Juan plazan,
MALAS COMpAÑÍAS taldearen antzezlana.
22:00 FICOBAn MUSIK IRUN
MAKETA LEHIAKETAREN FINALA.
22:00 Santiago kaleko Euskal
Jai pilotalekuan, KEMEN
DANTZA TALDEA.
22:00 Erdialdean, GAUERDI
FANFARREAren irteera.

EKAINAK 26

9:30 IBILALDI NEURTUA. Irteera, Luis Mariano Erretirodunen Etxetik.
11:30-13:30 / 16:00-20:00
Eguzkitza ikastetxean (Larreaundi auzoa), HAURRENTZAKO ATRAKZIOAK.
12:00 SAN MARTZIALETAKO
“IRUN HIRIA” XXII. ERAKUSLEHIO TXApELKETAko sarien banaketa.
16:30 Santiago kaleko Euskal
Jai pilotalekuan, GAZTEFESTA 2014. Askotariko jarduerak.
20:00 San Juan plazan, ANTZERKIA. NIÑO COSTRINIk
“MUNDO COSTRINI” ikuskizuna antzeztuko du.
21:00 Urdanibia aldean, KALEKO ANIMAZIOA: XURXURLARIAK ETA
ZIRKOLORETSU taldeak.

EKAINAK 27

11:30-13:30/16:00-20:00
Antzaran plazan HAURRENTZAKO ATRAKZIOAK.
18:00 Santiago kaleko pilotalekuan, FAMILIENTZAKO
MAGIA IKUSKIZUNA.
18:30 Urantzu pilotalekuan,
AFIZIONATUEN ESKU HUSKAKO pILOTA TXApELKETA.
20:00 Amaia KZn, ZARTZUELAren ANTOLOGIA.
20:00 Urdanibia aldean, JOSTALLU FANFARREAren
irteera.
22:30 Erdialdean, MUSIKA
ANIMAZIOA THE
MCKENSY’S CLAN BAND
taldearekin.

EKAINAK 29

22:30 MUSIKA FICOBAn:
LES FOUS taldeak joko du.
24:00 MUSIKA FICOBAn.
GATIBU taldeak joko du.

EKAINAK 28

11:00 Ramuntxo Berri trinketean, SAN MARTZIAL TRINKET TXApELKETAren finalak.
16:30 Erromes plazan,
pUZZLE TXApELKETA.
18:00 Urantzu pilotalekuan,
HALTEROFILIAKO SAN
MARTZIAL SARIA.
18:30 Alberto Anguera plazatik irtengo dira BURUHANDIAK ETA ERRALDOIAK.
23:00 FICOBAn ZORDAK taldeak joko du.
23:30 Martxoak 8 kalean,
CAMp BERBENA CAFÉ
IRLANDÉS orkestraren esku-

8:00 Hainbat auzotan, ohiko
SAN pEDRO EGUNEKO
DIANA, “Irun Hiria” Musika
Bandaren eskutik.
8:00 Txingudiko Dultzaineroek DIANA joko dute hainbat
auzotan.
09:30 Colon ibilbidetik irtengo
da SAN pEDRO SARI NAGUSIA txirrindularitza itzulia.
10:30 UDALBATZA San Juan
plazatik Junkaleko Elizaraino
joango da.
11:00 Meza Nagusia Junkaleko elizan. Eskaintzan “TU
ES pETRUS” abestuko da.
12:00 AURRESKUA dantzatuko du UDALBATZAK.
12:30 San Juan plazan SAN
pEDRO EGUNEKO KONTZERTUA: Hiria Musika
Banda.
20:00 Urdanibia aldetik TXARANGA pEÑA pOTEO FANFARREAren irteera.
21:00 Txanaleta plazatik, KALEJIRA.
21:30 Erdialdean, LOS
TRANQUILOS FANFARREA-

15

ren irteera.
22:00 LASTARGIEN EKINTZAREN OROITZApENEKITALDIA Gipuzkoa hiribideko Anbulatoriotik irtenda.

EKAINAK 30

11:00 ERROMERIA San Martzialen eta 12:00etan 1522ko
Zin Sekularra beteko du Udalbatzak.12:30ean, Meza.
22:30 DISKOFESTA FICOBAn ABIBArekin.
23:00 Zabaltzan, REMEMBER taldearen kontzertua.

UZTAILAK 1

8:00 Santiago kaleko Euskal
Jai pilotalekuan, ABERE LEHIAKETA.
10:00 Santiago kaleko pilotalekuan, TRIKITILARIAK eta
ondoren BERTSOLARIAK.
12:00etan, HERRI KIROLAK.
13:00ean, ABERE LEHIAKETAKO SARI banaketa.
18:00 Santiago kaleko pilotalekuan, BIDASOKO DANTZA
SOLTEKO TXApELKETA.
Ondoren, ERROMERIA.
18:00 Urantzu pilotalekuan,
ESKU-pILOTA pARTIDA
pROFESIONALAK.
20:30 Urdanibia aldean, animazioa MARIACHI FEMENIL
taldearekin.
22:00 Erdialdean, ELIZATXO
FANFARREaren irteera.
22:45 Santiagoko Bidegorritik,
SU ARTIFIZIALAK.
23:15 Zabaltza plazan: BAKARRIZKETA: BERMÚDEZ eta
JOSEBA.

