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10 Berriak. Sagar Eguna eta Hitz Gurutzatuen Lehiaketa
11 Haurren Leihoa. Elatzeta LH
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Irun atzo Irun gaur

Chemin de Hountarabie

Betidaniko deus ez dela eta toponimo gurea lehendabizikoz Undarribia dokumentatuta agertzen dela
alde batera utzita, gaskoia omen da
Hondarribiaren eta Fuenterrabiaren
arteko aldea/zubia eraikitzeko giltzarria. Beharbada duela bederatziehun
urte gurean ere ahoskatzen omen

Irunero
Joseba Arozena eta
Unai Oiartzun
Xabier Kerexeta

Sonia Garcia Olazabal,
Amaia Terrazas
amaiaterrazasruiz@gmail.com

Baina gaur solasgai besterik nahi
nuke: Irunen badugu Chemin de
Hontarabie bat. Kaleen izenak euskaratu direnean; areago, auzo hiriak
"betidaniko" izena galdu eta indigena oﬁzialdu duenean, oraindik ere
askori erdarazkoa etortzen zaio lehenik burura; alegia, ahora: calle Fuenterrabía.

Hondarribia kalea euskaratzea litzateke errazena. Ez dakit, ordea, biderik zuzenena den.

Izan ere, mugarena egiten zuen errekatik goiti abiatutako bideak, alde
banatan etxeak lerrokatuta kale bihurtu aurretik, bazuen izena, Zubimusuren alde bateko zein besteko
indigenek beren hizkera esezale eta
laburtzailean esanagatik, eder-ederra: Sumusuko malda.

Ion Otxoa
ion@943sansebastian.com

Baseclick S.L.
ISSN: 1134-0606
Lege gordailua:
SS-230-94.

Maiatzaren Lehena, 23 20304 IRUN
Tel: 673 39 84 57

IUA: 29069

Chemin de Hountarabie: ez dizuet
azaldu beharrik zer dela eta jo nuen
begiz, seinalea ikusi orduko. Egia
esan, "Camin de Hontarabia" behar
luke. Baina ederki dakizue nolako
egoera (sozio)linguistikoan dagoen
gaskoiera, eta, jakin ere, ederki dakizue "besteen" hizkuntzekiko begirunea ez dela frantses errepublikaren
eta espainiar monarkiaren ezaugarririk behinenak. Adibidez, betidanik
"Fuenterrabía" izan dela diotenek indigenen bertsioa jatorrizkoa ez dela,
edo jatorrizkotzat hartuta ere bost
axola zaiela adierazi ohi dute, hain
zuzen indigenena delako.
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IUA: 38739

Xabier Kerexeta

Interes handiko gaia, ezbairik gabe,
Erdi Aroan Bidasoaren alde bietan
gaskoiek eta beren hizkuntzak izan
zuten eraginarena. Interesgarria, halaber, gerora nola eta zergatik iragan
zen botere-hizkuntza gaskoieratik
frantses eta gaztelaniara, euskarak
zokoan jarraitzen zuen bitartean.
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Artaleku kalea atzo eta gaur

zen hatxeak eraman zituen gaskoi
hiztunak euskal "hondar" hura haien
"hont" zela pentsatzera. Eta hont
gaskoiez iturria denez, latinera font
iragan zen. Eta geroago, gazteleraz
fuente eta frantsesez font. Horrelako
gaizkiulertu batengatik, bada, sortua
da, jakitunek diotenez, euskal toponimo baten erdal etimologia.

XIX. mendearen erdi aldeko izen bera oraindik
daukaten kale gutxitako bat da hauxe. Artaleku
Irungo etxe baten izena zen; hain zuzen, Juan
Artalekukoa zen bertakoa, XVI. mendeko bankari ospetsua, Calatrava Ordenako Maisu-Mahaiaren kontulari izan zena.
1559an Irunen bazen santutxo bat, Artaleku
izena zuena. Santutxoak debozio-tokiak ziren,
herrien sarrera edo irteeretan egoten zirenak.
Normalki oinarri baten gainean zutarri bat edukitzen zuen, eta honen gainean, gurutze bat
edo santuren baten irudi bat.
1919an udal batzarrak Artaleku kaleari Juan
Arana deitzea erabaki zuen. Proposamenaren
arrazoia zen inguru hartan zegoela Irungo al-

kate eta militar sutsu haren etxea. Halere, izen
horrek denbora gutxi iraun zuen, zaila baitzen
urte luzeetako ohiturak aldatzea.
XX. mendearen hasierako argazkian (1) Artaleku beharrean Artoleku idatzirik dago. Kalearen goiko aldean, Olazabal jauregia zegoen (3),
Erdi Aroaz geroztik Irungo familia boteretsuenetako batena izan zena. Jauregia 1936ko sutean kiskali zen. Orube horretan 1975ean
ostalaritza eskola bat egitea proiektatu zen.
León Herrera Esteva Informazio ministroa ere
Irunera etorri zen lekua ikustera (2). 1985ean
kiroldegia eraiki zen.
Kalearen inguruko datuak: Irungo kaleen izenak.
José Monje.
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Jose Luis Azkue

“Azkenean irundarrek ezagutu dute
Luis Marianoren handitasuna”

Luis Marianoren irribarreak agurtzen du bisitaria Jose Luis Azkuek Meaka auzoan duen etxean. Artista irundarraren kartelak eta pianoa
dira nagusi egongela txikian. Presente dauka Azkuek bere iragana. Oiartzunen jaio zen, duela
laurogeita lau urte, eta hamazazpirekin iritsi zen
Irunera. Aitak epaitegian lan egiten zuenez, semeak ere bertan jaso zituen lehen soldatak. Luis
Mariano ezagutu zuen arte. Hamarnaka bidaiatan lagundu zuen Azkuek tenorea, piano-jole
moduan.
- Noiz eta nola hasi zinen pianoa jotzen?
Oiartzunen izebaren pianoa geneukan etxean.
Zortzi anai-arreba ginen, eta denon jostailua
izan zen. Horrela ikasi genuen musika jotzen.
Irunen, elkartasun jaialdi batean pianoarekin
ari nintzela, Maria Pilar Etxebeste musika irakasleak entzun zidan. Berak kontserbatorioan
sartzeko animatu eta prestatu ninduen. Baina
gurasoek ez zioten musikari etorkizunik ikusten. Hori dela eta, epaitegian lan egiten segitu
nuen, tarteka ezkontzetan jotzen nuen arren.
Marianori esker lortu nuen musika lanbide bihurtzea.

- Nola ezagutu zenuen Luis Mariano?
Libre zegoen bakoitzean Irunera etortzen zen.
Haietako batean, Aldabe elkartera eraman
zuten afaltzera. Ni eskusoinua jotzeko gonbidatu ninduten, eta bertan ezagutu nuen. Geroago, 1955ean, Avenida zineman kontzertua
eskaini zuen. Egunean ez zen sarrerarik geratzen, baina nik ordaindu gabe sartzea lortu
nuen. Izkin batean kontzertua npois hasiko
zain nengoela, taulara igotzeko eskatu zidaten.
Orkestrako pianista gaixo zegoenez, hura ordezteko eskatu zidaten. Entseatu gabe eta urduritasunak jota egin nuen.

- Handik aurrera tenorearekin jotzen hasi al
zinen?
Hilabete geroago Marianoren eskutitza jaso
nuen, Parisera joateko eskatuz. Kontuan hartu
behar da berak ez zuela arazorik Parisen ni
baino piano-jole hobeak aurkitzeko. Baina
behin mesedea egin nion, eta Mariano esker
onekoa zen, oso jatorra. Aurrerantzean, Marianorekin operetak prestatzen eta birak egiten hasi nintzen, Frantzian, Euskal Herrian,
Espainian eta bai Errumanian ere. Baina ez zen
eguneroko lana, tarteka egoten nintzen bera-

rekin. Bitartean hainbat orkestrarekin aritu
nintzen Frantzian zehar, diskotekak hasi ziren
arte. Orduan gure lana pikutara joan zen. Negarrez utzi behar izan nuen musika.

Argazkian Jose Luis Azkueri ikus dezakegu, bere etxean.

- Luis Marianoren jaiotzaren mendeurrena
dela eta, omenaldi eta ekitaldi ugari egin dituzte aurten Irunen. Nola bizi izan dituzu?
Orain arte Irungo Udalak urtemugetan loreak
eraman baino gauza handiagorik ez zuen egiten. Baina duela hamar urte inguru Luis Mariano Elkarte Lirikoa sortu zen. Operetak,
operak, kontzertuak eta errezitaldiak antolatu
dituzte. Aurten, Udalarekin elkarlanean ikuskizun ederrak eskaini dituzte Artalekun eta Ficoban. Azkenean irundarrek ezagutu dute Luis
Marianoren handitasuna. Bere garaian, jende
askok ez zuen ezagutzen, telebistarik ez zegoen. Baina inbidiarik ere bazioten. Frantzian,
berriz, ikaragarria da jendeak nola maite zuen,
eta maite duen oraindik ere. Badira artistak
talentuarengatik miresten ditugunak. Badaude
beste batzuk, maite ditugunak. Marianok bi
ezaugarriak zituen.

- Musika utzi ondoren, Alambicq taberna ireki
zenuen Irunen, Hondarribia kalean. Nolako
esperientzia izan zen?
Musika utzi ondoren, Irunera bueltatu behar
izan nuen. Dirua aurreztuta genuenez, lokala
erosi eta taberna jarri genuen. Betiko taskak
ziren nagusi orduan Irunen, baina gureak
beste kategoria bat zeukan. Piano Bar modukoa zen, paristar estilokoa. Ardoa har zenezakeen pianoa entzuten zenuen bitartean. Luis
Marianoren argazkiak zituen, eta haren pianojolea izan nintzenez, Marianoren jarraitzaile
asko etortzen ziren Frantziatik. Ondoko tabernekin batera, giro polita sortu genuen. Orain
asko aldatu da Hondarribia kalea.

Luis Mariano Jose Luis Azkuerekin.
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Non erosten dugu?
Denda txikietan ala
frankizia handietan?
Ana Maria Sanchez
Normalki frankizia handietan erosten dut, merkeago eta eskaintza handiagoa dutelako. Pena
ematen dit Los Boes edo Unión Radio itxi behar
izanak; krisiaren ondorioz izan dela suposatzen
dut. Uste dut laguntza gehiago eman beharko liratekeela merkatari txikien egoera hobetzeko.

Malen Olasagasti
Normalean fruta eta barazkiak herriko azokan eta
dendetan erosten ditut, eta beste gai batzuk, komertzio handietan. Arropa herriko dendetan
erosten ditut eta gutxitan frankizia handietan.
Ene iritziz, garaiak aldatu dira eta jendeak gero
eta gehiago Interneten bidez erosten du, iraultza
handi bat da eta merkataritza txikiari kalte egin
dio. Pena ematen dit.

Eider Bengoetxea
Denda txikietan erosten saiatzen naiz, baina egia da askotan denda handietan erosten
dudala. Pena ematen dit “betiko” dendak ixteak; baina
normala da, jendea merkatal
zentro handietara erostera joaten da eta. Gainera, denda
txikietako merkatari gehienak
jubilatzen hasi dira eta gazteak animatu behar dira
denda txikietako lema hartzera.

Jesus Mari Etxeberria

Beti denda txikietan erosten
dut, ezagutzen nautelako eta
eskaintza pertsonala delako.
Hori ez da gertatzen merkatal zentro handietan. Egoera
hau aldatzea oso zaila da,
alokairuak igo dituzte eta
pentsatzen dut merkatarientzako gero eta zailagoa
dela aurre egitea.

Esther Marcilla
Nik, denda txikietan edo
handietan, baina beti Irunen
erosten dut. Gaur egungo
egoerak pena ematen dit,
batez ere, Unión Radio itxi
dutela jakin dudanean. Betidanik han erosi dut eta ez
dakit zer gertatu den, urte luzeetan asko saldu dute,
baina azken bolada honetan
egoerak txarrera egin du.
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Ezkerrean: berriki itxi duten Los Boes denda. Goian: Legia
kaleko lokal bat, hutsik. Behean: Eskoleta kalean azken hilabeteotan itxi dituzten bi denda.

Marrazoen artean

Kontsumoaren aldaketei aurre egin nahian dabiltza Irungo merkatariak
Los Boesen, Don Gatoren eta Union Radioren kasuak izan
dira entzutetsuenak aspaldi honetan. Ez dira, ordea, hirian
gero eta larriagoa den errealitatearen adibide batzuk baino.
Mugan elkartearen datuen arabera, berrehun denda, taberna
edo jatetxe baino gehiago itxi dituzte azken hiru urte honetan
Irunen. Hiriko merkatariek momentu “zaila” bizi dutela
baieztatu du Tomas Maeztu Mugan elkarteko gerenteak.
Kontsumoak behera egin du, ohiturak aldatu dira, eta merkatari txikiek zailtasun handiak dituzte negozioa aurrera ateratzeko. Irungo zerbitzuen sektorea kolokan dabil.
Moldatzeko ahalmena izan dute irundarrek historian zehar. Aduanak izan ziren
garai batean motore ekonomiko nagusi,
1993an sektorea krisian sartu zen arte.
Garraioak hartu zuen lekukoa ondoren.
Ondoren, zerbitzuen sektorera bideratu
zuen etorkizuna irundarren zati handi
batek. Irungo ekonomiak gora egin zuen
mende hasierako barealdian. Baina garai
txarrak heldu dira berriro. %17tik gorako
langabezia tasa dauka Irunek, Lanbideren
datuen arabera, Gipuzkoa osoko handienetarikoa. Estualdi ekonomikoak gogor
kolpatu du zerbitzuen sektorea. “Krisia beranduago iritsi da Irunera, baina aspaldi
nabaritu dugu haren eragina”, azaldu du
Casa Mirón dendako Daniel Thalamasek.

Kontsumoak behera egin duela baieztatu
du Tomas Maeztuk. Bezeroen ohiturak
azkar aldatzen dira, eta merkatariek ego-

kitu behar izaten dute. Askotan zaila izaten dela aipatu du Thalamasek: “Hamar
urtetan merkataritzak izan duen bilakaera
ikaragarria da. Internetek eta teknologia
berrien munduak irentsi egin gaitu”.

Berrikuntzak barneratzen asmatu duenak
malda leunagoa aurkitu du bidean. Hala
ere, modernizazioak ez du arrakasta ziurtatzen. Aurkari erraldoiak sortu zaizkio
merkatari txikiari. Estatuko eta nazioarteko frankiziek hartu dute hiriaren erdigunea. “Kalte handia egin digute, baina
horrekin bizi beharko dugu derrigorrez.
Arrain handiak txikia jaten du beti”, gogorarazi du Calzados Marisako Begoña Larrartek.
Nola egin tokiko merkataritza erakargarri?
Bestelako arazoak ere baditu Irungo mer-

kataritzak. Eskualdeko kontsumitzaileez beraz, erantzukizunaren zati bat. “Norbegain, Iparraldeko eta Nafarroako bezero rak bere neurriak har ditzake, baina gu
ugari izan dituzte urtetan erdiguneko den- eguneroko lana ondo egiten ahalegintzen
dek. Baina azken aldian Donostiara edo gara”, adierazi du Mugan elkarteko gerenmerkatal zentro handietara
teak. Merkatari txikiek argi
“Bezeroak
joateko ohitura hartu dute.
dute zer den frankizia hanberreskuratzeko,
Bezeroak berreskuratzeko,
dien aurrean berezi egiten
hiriak “erakargarri” izan
hiriak erakargarri dituena. Produktuaren kalibehar duela nabarmendu
tateaz gain, bezeroarengaizan behar du”
du Maeztuk. Begoña Larrarnako
harremana
tek argi dauka zer den helazpimarratu du Begoña LaTomas Maeztu rrartek: “Arreta askoz perburua betetzeko egin
beharrekoa: “Sarrera hobeak eta doako tsonalagoa da. Konﬁantza eta ardura
aparkalekuak behar ditu Irunek. Autoan eskaintzen ditugu”. Jarduera ekonomikoaz
etorriz gero, erosoagoa da Txingudira, gain, bestelako onurak ere ekar ditzake
Garberara edo Donostiara joatea”. Udalak merkataritza txikiak. “Bizitza ematen dio
Ficobako aparkalekuaren alternatiba plan- hiriari, harremanetarako guneak sortzen
teatu du, baina momentuz ez du arrakas- ditu”, azpimarratu du Maeztuk. Tristea litarik izan. “Gaur egun etxeko atarian utzi tzateke dendarik edo tabernarik gabeko
nahi dugu denok autoa”. Erakundeena da, hiria.
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Irungo Berritzeguneak irakasleei zuzendutako Jardunaldi Pegogikoak antolatu ditu

Hezkuntza-saio hauek eskaini dituen 30. urtea izan da.

Aurten guztira hamar
ikastaro antolatu ditu
Berritzeguneak Bidasoko eta Oarsoaldeko
Jardunaldi Pegogikoen
barruan. XXX. edizio
honetako goiburua Gelako giroa eta praktikak hobetzen izan da.

Argazkian, Irungo Musika Kontserbatorioan
burututako ikastaroetako baten irudia.

Luis Marianoren urteurrenaren argazki lehiaketa

Sariak 250, 125 eta 75 eurokoa izan dira

Lehenengo argazkian, antolatzaileak,
merkatariak eta udal ordezkariak.
Ezkerretik hasita, irabazleen lanak:

1.‘Mi espíritu siempre permanecerá’.Javier Bengoetxearena.
2. ‘Rolling Stone’, Jorge Lopezena.
3.‘A todo color’, Joel Iglesiasena.

Miren Gomez, dantzaria eta Dantza Studioko zuzendaria

“Zoriontsua naiz nire
ikasleek dantzatuz
gozatzen dutenean”
Miren Gomez irundarrak Zaragozako Maria de
Avila dantza eskolan ikasi zuen eta Ballet Biarritzen dantzari gisa aritu zen. Dantza da bere pasiorik behinena, eta gozamen hori Lopez Becerra
kalean duen Studioan ikasleei “kutsatzen” die.
Miren Gomez dantzaria
- Zure ibilbidean zer izan da nabarmenena?
Dantzari emana bizitzeko egin behar
izan ditudan ahaleginak, bide horretan
ezagutu dudan eta nire bokazio berbereko jende zoragarria, dantza dela-eta
ezagutu ditudan leku eta egindako bidaiak, koreografo oso inportanteen
piezak dantzatzeko aukera, irakasle
bereziki onen eskutik ikasteko aukera
izatea, eta agertokira ateratzen naizenean sentitzen dudana.

- Zer sentiarazten dizu dantzak?
Benetako grina sentitzen dut dantzarekiko. Dantzaren bitartez nire sentimenduak
adierazten
ditut,
partekatzen, eta mugimenduak irakasten. Dantza egiten dudanean zoriontsua naiz. Eguneroko diziplina eta
hobetzeko ahalegina ekartzen dizkit
herrestan. Agertokira igotzea, ikusleentzat dantza egitea, txaloak jasotzea;
horrek guztiak, barru-barruan sentitzen
dudana adieraziz, asko gogobetzen
nau, eguneroko lanaren lanaz. Bestalde, dantzari esker, nire eguneroko
bizitza erosoagoa da, nire gorputza
arin eta malgu dagoenez gazteago
sentitzen naiz.

- Zer eskaintzen duzu Miren Gomez
Dantza Studioan?
Dantza klasikoaren irakaskuntza,
maila guztietan, 4 urteko haurretatik
hasita helduentzako baleteraino.
Dantza garaikidea ere irakasten dut;
estilo modernoagoa oinarri klasikotik

abiatuta. Azkenik, Body Balleta aipatuko dut: ariketa sorta bat da, dantza,
Zumba eta Kizomba nahasten dituena.

- Beste eskaintzen artean zein da
zurearen bereizgarria?
Studioan ikasturte amaierako emanaldiak antolatzen ditugu Amaia KZn. Halaber, gure eskoletako ikuskizunetan
parte hartzen dugu, Kontxako barandan balet-barra egiten dugu… Gainera, lehiaketetan parte hartzen dugu,
eta haietan gure ikasleek emaitza oso
onak lortu dituzte; omenaldietan dantzatzen dugu (adibidez, aurten Luis
Marianori egindakoan), Irungo auzoetako jaietan, eta jakina, Dantzaren
Eguna dela-eta antolatzen diren jardueretan.

- Zein dira ikasleekin lortutako
emaitzak?
Nire ikasleez harrotzen naiz dantzako
klasera sartuta zoriontsu ikusten ditudanean, nik ikasleei edo haiek euren
buruari ezarritako helburuak erdietsi
dituztenean -esaterako, posizio zail
bat ongi egiten ikasten dutenean-, bai
eta gurasoak pozik daudenan ere,
euren seme-alabek oin lauen arazoa
edo belaunen desbideraketarena zuzendu dutela esaten didatelarik… Gogobeteta sentitzen naiz nire ikasleek
lehiaketetan sariak lortzen dituztenean, eta Foru Aldundiaren beka bat
kanpoan dantza egitera joateko eskuratzen dutenean, baina, batez ere,
dantza eginez gozatzen dutenean.

Ikasle txikiak Amaia KZn, emanaldi batean.

Ikasle gazte talde bat, Dunboako zubian.
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kirolak

Iñaki Razkin mendizalea,
Muztagh-Ataren gailurrean

Txinan dagoen Muztagh-Ata (7.546 m) mendiaren
izenak “izotzen aita” esan nahi omen du. Izotzaren
eta haizearen gogortasuna gorabehera, Erlaitz Mendi
Elkarteko Iñaki Razkinek gailurra mendean hartu
zuen udan. “Esperientzia bortitza eta oso ona izan
da aldi berean”.
Uztaileko egun batez, motxila gainean hartuta, Txina aldera abiatu zen. Hasi nuena
bukatuko dut, pentsatu zuen bere baitarako. Duela lau urte lagun batekin saiatu
zen. Lortu gabe itzuli zen, ordea. Oraingoan
Fernando Garrido mendizale ospetsuak antolatutako espedizioari lotu zitzaion. Guztira zazpi lagun erronkaren aurrean.
Estatistiken arabera, ehuneko hemezortzik
baizik ez du tontorra zapaltzen.

Ezkerrean, Iñaki Razkin tontorrean. Behean, pitzadura erraldoietako bat, eta espedizioko bi
taldekide.

Aklimatazioa Karakorum aintziratik hurbil
egin zuten (3.000 m). Handik, beheko kanpamendura joan ziren, materiala garraiatzeaz gameluak arduratu zirela.

“Lehenengo kanpamendurainoko bidea
zailtasunik gabe egin genuen, baina handik
aurrera (5.300 m) desnibela dezente handitzen da eta arriskuak ugaritzen dira, batez
ere lurreko pitzadurengatik. Sokaz loturik
eta oso erne ibili behar da”, azaldu du Iñakik.

Oxigeno botilak erabili gabe egin zuten ibilbide guztia. “Bigarren kanpamenduan
(6.200 m) oxigenoaren eskasia oso nabaria
da; pentsa, kanping-denda montatzeak ordubete ere eman zigun!”, gogoratzen du
mendizaleak. Eguraldiak okerrera egin zuen
orduan, eta hark planak aldatzera behartu
zuen espedizioa: egun bat atzeratuko zuten
gailurrera igotzeko asmoa. Hirugarren kanpamendura (6.850 m) iristerako, bi lagunek
bertan behera utzia zuten espedizioa.
“Tontorreraino igotzen saiatu ginen egunean goizaldeko hiruretan jaiki ginen, ja-

kina, oso lo gutxi egin ondoren. Izugarri gogorra izan zen, baina 12 ordu geroago lortu
genuen. Zero azpitik 40 graduko tenperatura termikoa eta sekulako haize boladak
jasan arren, guztiz gogobeteta sentitu nintzen”. Oraindik sei orduko jaitsiera zuten
aurretik.

Bizipen ahaztezina ez ezik, proiektu berria
ere ekarri du Iñakik motxilan: Lenin tontorra (7.165 m), Tadjikistanen eta Kirgistanen
artean kokatua.

Talde lanaren garrantzia
Iñaki Razkinen oroitzapenik politenetakoa adiskidetasuna izan da. “Bai,
taldekideen arteko giroa primerakoa izan da. Mendian kide bakoitzak
bere ekarpena egiten du eta, halaxe, talde lanean erdietsi ditugu helburuak”. Gidaren primerako lana ere nabarmendu du, “mendizaleen
iritzia entzuteko gaitasuna zuelako”.
Azkenik, eskerrak eman nahi dizkie abentura honetan babesa eskaini
dioten Policlinica Gipuzkoari, Izadi kirol-dendari eta Orlegi belar-dendari.

kirolak

Hobe taldean, bakarrik baino

Hamarnaka lagun biltzen ditu Dunboa 8:30 taldeak korrika egiteko
Running fenomenoak nabarmen egin du gora azken urteotan. Gero eta gehiago dira
jarduera fisiko moduan korrika egitea aukeratzen dutenak. Ariketa osasungarri
bezain erosoa da. Material garestien beharrik ez dauka, ez
du denbora gehiegi eskatzen,
eta lagunen artean lasai asko
egin daiteke. Dunboa 8:30
taldearen kasua da hori. Sei
urte daramate Santiagoko bidegorriko zubian elkartzen.
Astean hiru edo lau aldiz ateratzen dira herri atletismoaz
gozatzera.

Dunboa 8:30 taldeko zenbait kide. Astean hiruzpalau aldiz korrika egiteko elkartzen dira.

Arratsaldeko zazpi eta erdietan jarri dute hitzordua
zubian. Argi dago, beraz, lehenengo galdera. “Larunbat eta igandeetan goizeko zortzi eta erdietan ateratzen gara. Horregatik jarri genion izena. Hasieran
asteburuetan baizik ez ginen geratzen”, azaldu du
Rafa Otxoak. Taldeko beteranoetako bat da Otxoa.
Aurretik Escuadra Goyo entrenamendu taldean aritu
zen. Bertako kideak korrika egiteari uzten hasi zirenean, Dunboa 8:30 taldea osatu zuten, beste hainbat
korrikalarirekin batera. Ahoz-ahokoak ondo funtzionatu du, eta entrenamendu talde handia osatzen
dute gaur egun.
Zazpiak eta hogei aldean, kirolerako zapatila eta arropaz atondutako gizon-emakumeez bete da zubia.
Azken hiru urteotan, Dunboa 8:30 taldeak partaideen %40ko gorakada izan duela azaldu du Rafa Otxoak. Gainera, hasieran ia denak gizonezkoak ziren
arren, emakumezkoak gero eta gehiago dira orain:
“Zorionez, hamabost emakume inguru ditugu taldean gaur egun. Kirolean ere, genero berdintasuna
behar dugu”.
Irailaren amaiera da, eta Behobia-Donostia lasterketaren eguna hurbiltzen ari dela nabari da. Ikaragarria
da Behobiak eskualdean duen eragina. Kaleak entrenatzen ari diren korrikalariez bete egiten dira hilabeteotan. Dunboa 8:30 taldean ere, berrogei lagun
baino gehiago elkartzen dira udazkeneko asteetan.

Behobia-Donostiatik harago
Entrenamendu motan ere nabari da Behobia gainean
dagoela. Proba prestatzeko, entrenamenduak luzatzen dituztela aipatu du Rafa Otxoak: “Normalean
hamahiru kilometro inguru egiten dugu entrenamenduetan. Behobiaren aurretik, hogeira ere luzatzen ditugu”. Astearteetan, serieak lantzen dituzte.
Ostegunetan eta asteburuetan, iraupeneko entrenamenduak izaten dira nagusi. Behobiaz gain, beste
herri lasterketetan ere parte hartzen dute. Horietan,
ohikoa izaten da Dunboa 8:30 taldeko kamisetak
ikustea. Duela bost urte inguru egin zituzten, taldearen bereizgarri modura. Baina Rafa Otxoak azpimarratu du ez dutela inolako elkarterik osatzen: “Taldea
erabat librea da, edonor etor daiteke, ezer ordaindu
beharrik gabe”.
Entrenamendu taldea baino gehiago eskaintzen du
Dunboa 8:30ek. Urtean hiruzpalau bazkari edo afari
antolatzen dituzte. Gainera, urtarrileko azken asteburuan, San Anton eguna kari, irteera luze bat egin
ohi dute. Lesakara joaten dira korrika, eta bertan hamaiketako oparoa egiten dute: “Escuadra Goyoren
garaiko ohitura da, eta oraindik ere mantentzen
dugu”, nabarmendu du Rafa Otxoak. Zaila da esaten,
beraz, kirolak edo taldearen giro onak erakartzen
duen jendea. Baina astero gero eta gehiago dira Santiagoko zubian korrika egitera elkartzen direnak.
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Euskal Herriko
Hitz Gurutzatuen Txapelketa,
Irunen urriaren 11n

Sagar Eguna Olan

Sagarra biltzeko eta sagardoa egiteko sasoian
sartuta, urtero bezala irailaren azken igandean
Sagar Eguna antolatu zuen Ola Sagardotegiko
Iñaki Bengoetxeak.
Hainbat jarduera izan ziren bertan: 50 sagar
mota ezberdinen erakusketa, txertaketa mota
ezberdinen azalpena, aurtengo pittar eta zizar
dastaketa, txistor pintxoak, txalaparta saioa,
haurrentzako sagar-bilketa jokoa... eta hori
guztia, trikitixak lagunduta.
1.- Olako ikuspegi orokorra Sagar Egunean. 2.- Sagar mota ezberdinei buruzko erakusketa. 3.- Iñaki Bengoetxea
Olako nagusia. 4.- Haurrak, sagar-bilketa jokoan.

3

2

4

LUMA aldizkariak antolatuta, Euskal Herriko Hitz
Gurutzatuen VIII. Txapelketa jokatuko da Irunen
heldu den urriaren 11n,
larunbatean. Irungo Udalaren babesa eta Eusko
Labelaren eta Irungo EKT
elkartearen laguntza jaso
du aurtengo edizioak.
Azken honen egoitzean,
Larretxipi kalean, burutuko da.

1

Euskarazko hitz jokoak,
hitz gurutzatuak eta denbora-pasa jokoak eskaintzen ditu hilero
LUMA aldizkariak, eta
zortzigarren aldia du
gaurgero txapelketa hau
antolatzen, eta ez arrakastarik gabe, gainera.
Euskal Herriko bazter
guztietatik etorritako zaleak lehiatuko dira aurtengo edizioan.

Hitz gurutzatuen txapelketa honetan, hitz gurutzatuen lau taula
osatu beharko dituzte lehiakideek. Lau saio egin beharko dituzte horretarako: kanporaketa izaerakoak dira aurreneko biak, eta hamasei
hoberenak baizik ez dira ﬁnalerdira igaroko. Finala jokatuko duten
lau lehiakideen izenak zehaztuko dira hirugarren saio horretan. Mahaian eseri eta lapitza ongi zorroztu ondoren ekiten diete lehiakideek lehenengo hiru saio hauei. Finaleko hitz gurutzatuen taula,
aldiz, jendaurrean eta paneletan bete beharko du ﬁnalista bakoitzak,
gainerakoek eginikoaren berri zuzenean jakiteko modurik gabe.
Hizkuntzaren ezagutza sakonaz gainera, zentzua, gogo ernea eta
mundutasunak eskatzen duen erudizio-punta hori ere erakutsi behar
ditu lehiakideak. Zuzentasuna lehenik, eta bizkortasuna ondoren,
hartuko dituzte kontuan epaileek haien lana neurtzerakoan.

Hala nahi duten zale euskaldun guztiek har dezakete parte. 25 € ordainduko ditu lehiakide bakoitzak (txapelketa + bazkaria), 20 €,
LUMA aldizkariaren harpideduna bada. Ohiko postaz (LUMA Aldizkaria, 307. P.K. 20300 Irun), e-postaz (xedera@xedera.com) edo telefonoz (00 34 943 630 883) eman daiteke izena, urriaren 8ra arte.
350 € eramango ditu irabazleak; 225, bigarrenak; 120, hirugarrenak,
eta 60, laugarrenak. Finalerdira iritsiko diren lehiakideek 20 €ko saria
jasoko dute. Lehiakide guztiek Eusko Label markak eskainitako produktu sorta eramango dute.

BAKAILAOA DASTA EZAZU

Komikia. MAITASUNEZKO ISTORIO MUTUA

Elatzeta Ikastetxea

11

Haurren leihoa

12

gaztea
Bertso-paperak

ZUMAIAKO NESKAK
Zumaiako neskatxak
arraun egiten
euria eta olatuei
indarrez bultzatzen
Gora emakumeak
koadrilan gozatzen
itsasoaren gainean
gogor burrukatzen
Trainerarekin gogor
indarra egiten
olatu handienak
ondo harrapatzen
Gogoarekin daude
aurrera ateratzen
euskaldun ligarako
guztia prestatzen

Ainhitze Villafranca Mauriz
2. maila

Robin food

Sukaldari aparta
da gure irundarra
jana gustatzen zaio
potolo xamarra
Orain erlaxatu da
jaten barra-barra
akatzeko arra
David de Jorge da, bai
hondarribitarra
sukaldari bezala
ona ta azkarra
Oso lodia dago
du tripa ederra
gizon xelebrea da
ta oso jatorra

Mikel Celihueta Padron
3. maila

Txingudi Ikastola BHI

Amets Arzallus txapeldun
Bertsolariak badu
ausardia, garra
eta izan behar da
hitzetan azkarra
Ahotsarekin ere
emanez indarra
Amets dugu txapeldun
bera da izarra
Aurtengo txapelduna
ez dago dudarik
bera bikaina izanda
ez da parekorik
Hain da filosofoa
dena neurturik
doinuz eta errimaz
bertsoa eginik

Alaitz Loiarte Otxandorena
2. maila

Bera- Bera

Futbolarekin daude
denak tematuta
kirol ditxoso horrek
ditu tematuta
Beste edozein kirol
dirudi galduta
ez baitzaio inori
batere inporta
Bertsoak egin ditut
munduak jakiteko
Bera-Bera ez duela
inork garaituko
Garaipena ez dela
hemen bukatuko
txapeldunak izaten
dute jarraituko

Garazi Estonba Kruz
4. maila

Nolako eskubideak ditut argazki
bat Internetera igotzen
dudanean?

Luze-zabal mintza gintezke
egile-eskubideei buruz; baina...
zer gertatzen da benetan argazki bat (familiarra izan, artistikoa izan) Internetera igotzen
dugunean?
Lehenik eta behin jakin dezagun, automatikoki, haren gaineko kontrola galtzen dugula.
Izan ere, hortik aurrera edonork
izango du eskura (ez dago oztopo gaindiezinik). Zeren eta, legearen babesagatik ere, oso-oso zaila baita jakitea norengana iritsi
den gure argazkia, eta nola erabiltzen ari diren.
Irudiak saltzen dituzten enpresek badituzte berariaz antolatutako
sailak edo espezialistak, eskubideak eta baimenak errespetatu
gabe darabiltzatenak nortzuk eta zertan diren egiaztu ahal izateko;
baina mundu honetakoontzat, hori ezinezkoa da, edo lan izugarria
litzateke.
Nolako legedia dago honen guzti honen inguruan?
Espainian, edozein artelan sortu orduko, babestua dago, inon
erregistratua ez badago ere. Erregistroak egiaztagiri gisa erabiltzen
dira, jabetzaren inguruan gatazkarik egonez gero; baina ez dira
beharrezkoak.
Hortaz, bada, Espainian igotzen dugun ezein argazki copyright antzeko eskubidez babestua dago; "eskubide oro, erreserbaturik"
delakoak horixe esan nahi baitu: inork ezin duela argazki hori ikusteaz beste egin.
rudiak albait eta jende gehienari ikusgai paratzeko asmoa badugu,
badaude baimen libreak delakoak, gure irudia kopiatzeko, erreproduzitzeko bai eta aldatzeko eskubidea ere ematen dutenak,
non eta jatorrizko egilea (gu geu) aipatzen baldin bada. Aukera interesgarria da bere lana ezagutzera eman nahi duten argazkilari
artistikoentzat.
Wikipediak eta hainbatek halako baimenak erabiltzen dituzte
irudi, testu edo bideookin, bestelako lanetan erabil daitezen (eskolan, unibertsitatean, liburuetan...). Tankera honetako baimen
ezagunenak Creative Commons (http://es.creativecommons.org)
plataformakoak dira.
Erakundeok jatorrizko lanaren egile-eskubideez dihardute; baina
beren irudi-eskubideak ere badituzten beste pertsona edo taldeak
(diseinu industrialetan edo hainbat artelanetan, esaterako) agertzen direnean, arazoa korapilatsuagoa da. Orduan, sinatutako kontratuak behar izaten dira, bakoitzaren eskubideak zein diren eta
nolako baldintzatan uzten diren zehaztearren. Halakoetan, hobe
dugu aditu bati aholkua eskatzea.
Pablo Moratinos

Marketing Online-ko aholkularia
3yMedia Comunicación Digital

gaztea

Maialen Arocena, Adour-Bidasoa PIntura Lehiaketan saritua

“Modu oldarkorrean adieraztea
gustatzen zait”

Artista gaztearen saria irabazi du Maialen Arocenak AdourBidasoa margo lehiaketan. “Neska gutxi izan dira partehartzaileen artean. Baina Maialenen lana primerakoa da”,
azpimarratu zuen sari banaketan Helena Elbusto epaimahaiko kideak. 1990. urtean jaiotako irundarra da Arocena.
Txikitatik erakarri izan du arteak, eta Arte Ederretan lizentziatu ondoren bere pasioa ogibide bihurtzeko lanean dabil.
Adour-Bidasoa sariak bidea samurtu dio.
- Hirugarrenean, bai, saria
lortu duzu Adour-Bidasoa
lehiaketan.
Oso pozik nago, ez nuen
saria espero. Aurtengoan,
gainera, azken momentuko
gauza izan zen, lana entregatzeko epea pasa zitzaidan
ia. Hurrengoan proposamen
berriekin aurkezteko gogoz
nago.
- “Cultura” lana aurkeztu
duzu. Nola egin duzu? Zein
izan da zure ideia?

Kontzertuetako
kartelek
osatzen dute oinarria. Hormetan ikusi ohi ditugun bezala, geruza geruzaren
gainean jarrita, masa modukoa osatzen. Ondoren, akrilikoekin eta sprayekin lau
erretratu egin ditut kartelen
gainean. “Cultura” izenburua jarri diot, haren garrantzia
azpimarratzeko.
Kulturak hazi egiten gaitu,
adimena zabaltzen digu.

Aurpegiak nahita daude bukatu gabe, bizipen eta irakaspen asko dutelako aurretik.

- Berritzaile, apurtzaile
itxura du. Zein inﬂuentzia
dago lanaren atzean?
Kaleko artearena eta graﬃtiarena, batez ere. Adar hori
gustatzen zait, baina baita
espresionismoa ere. Uste
dut arteak beti adierazi
behar duela zerbait, nahiz
eta lehen kolpean ez antzeman kontatu nahi duen hori.
Atzean dagoena ezagutu
behar da lana ondo baloratzeko. Niri modu indartsuan,
oldarkorrean adieraztea gustatzen zait. Lasai margotzea
ere ondo dago, erlaxatu egiten nau. Baina xehetasunek
estresatu egiten naute.
- Noiz hasi zinen artearen
munduan murgiltzen?
Txikitan, errotuladorea eskuan, anaiari aurpegia margotzen nion. Ondoren,

batxilergo artistikoa egin
nuen, eta handik Arte Ederretako fakultatera joan nintzen. Artea asko gustatzen
zait, eta etorkizunean lanbide bihurtu nahi nuke, zaila
dela badakidan arren. Sortzaile izan behar duzu, eta
lana zure kabuz bilatu. Independentea izan, baina, aldi
berean, jendearekin kolaboratzen saiatu. Nik ahalegina
egingo dut behintzat.
- Adour-Bidasoa moduko
sariak akuilu al dira?
Bai, asko animatzen zaituzte.
Gainera, jendea ezagutzen
duzu, harremanak egiten dituzu eta besteen lanez ikasten jarraitzen duzu. Hala ere,
jende gazte gutxik parte
hartzen du. Pena da, gazteok
berrikuntzak ekarri ohi ditugulako. Lehiakideak izango
diren arren, nik gazteak animatuko nituzke.
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Loidi beka

Noiz: urriaren 15etik abenduaren 15era

Lan eskaintza

- KOMUNIKAZIO ARDURADUNA

BEHAR DA

Kulturaren, diseinuaren eta
arte garaikideen esparruko
komunikazioan ezagutzak
eta esperientzia dituena.
Ezinbestekoa da euskara jakitea, eta frantsesa ere kontuan hartuko da.

580 euro hilean (gordina).
Iraupen mugatuko kontratua.
Egunean 4 orduko lanaldi
partziala.

Harremana: Bidal ezazu CV
honen bidez: f ak tor ia@ b i-

Non: Skola Musik (Euskal
Herria hiribidea, 20 behea),

w w w. s kol amus ik. com

- ARGAZKI LEHIAKETA
Gaia: "San Migel auzoa eta
bere jendea"

Parte-hartzaileak: nahi duen
pertsona zaletu oro.
Formatua: 20 x 30 cm-koa
izango da

Epea: urriak 22

943 636 314 / 626 421 150

in f o@ s kol amus ik. com
Prezioa: 100€

Irakaslea: Zigor DZ (Esne
Beltza, Fermin Muguruza...)

- SAN MARcIAL ESKAUT
TALDEA

Informazio gehiago

tamin e. n et

Lehiaketak

- IRUNGO XVIII GAZTE BIDEOAREN LEHIAKETA
Epea: urriak 4

Non: Amaia Kultur Zentroa.

"Labur gehiago" Saila: 13
eta 17 urte bitarteko gazteentzat. Postaz edo eskuz,
formato digitalean DVDn
Gazteria Sailan, edo posta
elektronikoaz.

- DJ (ScRATcH) IKASTAROA

- EZAUGARRIAK:
- Ikerketa esparruak: antropologia, filologia, toponimia, literatura, osasun
publikoa, hidrologia eta botanika.

- Norbanakoek edo taldeek
eska dezakete beka.

- Bekaren iraupena: 12 hilabete.

- Ikerketa-lanak originala
eta argitaratu gabea izan
behar du.

- Proiektua, azterlana eta
memoria euskaraz egingo
dira.

h ttp: / / w w w. ir un. or g/ igazte.
com

Ekintzak

- BEKAREN HISTORIA:
Irungo Udalak antolatzen
duen beka honek omenaldi
bat izan nahi dio adopzioz
eta bihotzez bidasoarra
zen Jose Antonio Loidi ospetsuari, eta, haren ereduari jarraiki, ikerketa
suspertu eta bultzatu nahi
du hainbat esparrutan.

Aktibitateak: Akanpadak, irteerak, tailerrak, jolasak...

Adina: 8 -14 urteko lagunei
zuzenduta.

Eguna: larunbatero
Hasiera: urriak 4

Ordua: 16:00 - 17:30

Lekua: SAN MARCIAL Eskaut Taldea, Lesaka kalea,
2 "El Rancho" (Pinudi auzoan) Irun..

es kauts an mar @ y ah oo. es
625 763 199

- Bekaren zenbatekoa:
9.000 euro (gordinak).
-ESKATZAILEAK:

- Unibertsitate gradua eta
EGA agiria edo baliokidea.

Informazioa: 943 50 5272

w w w. ir un. or g/ eus kar a

Gazte Informazioko neguko ordutegia
Urrian IGaztek neguko ordutegi berria izango du:
Astelehenetik ostegunera, 11:00etatik
13:30era eta

17:00etatik 19:30era
Ostiraletan, 11:00etatik 13:30era.

Hori bai, gogoan har ezazu IGazteko ateak
egunero-egunero 24 orduz irekita dituzula
Interneten h ttp: / / w w w. ir un. or g/ igazte. com -en!
WhatsAppez, 607 771 173 zenbakiaren bidez.

a aisia
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TXINGUDIKO XII. DONE JAKUE ASTEA

Urriak 12: 19:00etan, Amaia KZn, kontzertua, Irungo Udalak antolatua.

Urriaren 13tik 26ra:
Laboral Kutxan, Juan Ramon Llavoriren argazki erakusketa erromesaldien inguruan.

Urriak 14: 19:00etan, Amaia KZn, Aitor
Pucheren ikus-entzunezkoa: Junkaleko Andre Maria eta Bideko beste
ama birjin erromanikoak.

Urriak 15: 19:00etan, Jorge Sanzen
ikus-entzunezkoa: Konpostelarako
bidea, izarren bidea.

Urriak 16: 19:00etan, Amaia KZn,
filma: Zaldun tenplarioren altxorra.
Sugezko koroa.

Urriak 17: 19:00etan, Amaia KZn, Luis
Toribioren ikus-entzunezko hi-tzaldia:
Bidaiak eta erromesaldiak.

Urriaren 4an

Urriaren 11an

Ordua: 16:30tan.

Lekua: Kabigorrin.

XVI, Txingudi Korrika

Urriak 18: 19:00etan, Oiasso Museoan,
Jose Mª Maldonado gitarra-jolea.
Urriak 19: 10:00etatik 13:00etara, ibildide gidatua Irungo Santiagoaren Bidearen zati batean barrena. Gidari:
Aitor Puche historialaria.

Oskar Benas Kontzertuan.

Lekua: Hendaiatik Hondarribira,
Irunen barrena.

Urriaren 4an

Ordua: 23:00etan.

Prezioa: doan.

Urriaren 18an
Txikimusika: pop musika haurrentzat Artekaña: artisau erako garagardo+ piknika familiartean.
aren nazioarteko azoka.
Kontzertuak: Mursego + Las Kasettes Lekua: Ficoban.
+ DJ + Tailerrak + Piknika
Prezioa: 5 euro.
Ordua: 12:00ettik 16:00etara.

Lekua: Alai Txoko parkea, Lapitze, Irun.
Sarrera doan.

Urriaren 8an

Bingo-Arratsaldea.

IRUN Erref: 04202
180 m², 4 logela (2 bikoitz, 2
bakun), 2 bainugela, komuna,
egongela, sukaldea, jangela, terraza, balkoia, trastelekua, gasezko
berogailua, tximinia txikia; kanpora, E/M orientazioa, eguzkitsua.
Altzariduna. Garaje itxia 2 autorentzat. Kirol instalazioak.

IRUN Erref: 04205
Etxebizitza erabat zaharberritua.
Azalera: 62 m². 2 logela bikoitz,
bainugela 1, egongela, sukaldea,
balkoia, trastelekua, igogailua;
kanpora, ekialdea / mendebaldea orientazioa, eguzkitsua.

IRUN Erref: 04187
Azalera: 60 m². 2 logela (bikoitz
1, bakun 1), bainugela 1, sukaldea, egongela, balkoia, igogailua,
gasezko berogailua; kanpora, hegoaldera, eguzki-tsua.

Prezioa: 135.000 €
(22.462.110 pta)

Prezioa: 156.000 €
(25.956.216 pta)

IRUN Erref: 04186
Azalera: 52 m². 2 logela, bainugela, sukaldea, egongela; kanpora. Prezioa negozia daiteke.

HENDAIA Erref: 03323
Hondartzan, lehen ilaran. Azalera:
30 m², logela 1, bainugela, komuna, egongela sukalde amerikarra, terraza, igogailua, berogailu
elektrikoa; kanpora, hegoaldera,
eguzkitsua.
Aukeran: aparkaleku estalia.
Prezioa: 140.000 €
(23.294.040 pta)

HENDAIA Erref: 04063
Erabat zaharberritua. 45 m², logela bikoitz bat (bi egiteko aukera), bainugela, egongela,
sukaldea, ganbara, berogailu
elektrikoa; kanpora, mendebaldera, eguzkitsua, bistak.

IRUN Erref: 03878
106 m² bi solairutan, 5 logela (2
bikoitz, 3 bakun), egongela, sukalde lorategira irteeraduna,
bainugela, gasoleozko berogailua; eguzkitsua. Aparkalekua
kanpoan 3 autorentzat, arrapaladuna. Sotoa eta txokoa.

IRUN Erref: 03898
80 m², 3 logela (2 bikoitz, bakun
1), bainugela, komuna, egongela
eta sukalde handia, balkoia, igogailua, armairuak; hegoaldera,
eguzkitsua. Zerbitzu guztietatik
eta Pinudiko parketik hurbil. Minusbaliatuentzako sarbidea.

Prezioa: 1.000 €

Lekua: Argoiak. Bertsolari Uztapide, 6

Ordua: 17:00etan.

Prezioa: doan

Bertso saioa

Urriaren 2an Manu Goiogana
irundarra, Xumai Murua baionarra, Oier Aizpurua zarauztarra
eta Haritz Casabal antxotarra
ariko dira bertsotan, Abel Zabala
irundarrak ondutako gaiei kantari.
Saioaren aurretik, eta bigarren
edizio honetako saio guztietan,
Txingudiko Bertso Eskolako edo
haren jirako lagunen batek
bertso berriak kantatuko ditu,
egunerokoak iradoki dezakeenari jarriak.
Aitor Errazkin izango da lan
horri eusten lehena.

Prezioa: 80.000 €
(13.310.880 pta)

Non? Kabigorrin
Ordua? 19:30etan

HENDAIA Erref: 03511
Hendaiako gainetan, berriki eraikitako inguru lasaian. 65 m2. Bi logela bikoitz, bainugela, komuna,
19 m2ko egongela, sukaldea, 10
m2ko terraza, bistak, 3 armairudun trastelekua, berogailua; oso
eguzkitsua. Aparkalekua.

Prezioa: 159.000 €
(26.455.374 pta)

