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Irunen jaio zen 1927 urtean. Euskal kultura eta historiaren maitalea eta ondare kulturalaren zabaltzailea. Bere
bizitzako urterik onenak bere jaioterriko eta Bidasoako
eskualdeko historia berreskuratzeko erabili zituen.
Irunen iragana ezagutzeko helburua zuten ekintzak sustatu zituen. “Euskaras – Euskal Jaiak” izeneko jaien berreskurapenean era aktiboan parte hartu zuen. 1980
urtean Luis de Uranzu Kultur Taldearen kide sortzaileetako bat izan zen.
Talde honi bere bizitzaren azken egunera arte denbora
eskaini zion eta idazkari edo diruzain karguak bete zituen. Ikerlari eta idazle lanetan, berriz, “El Irunes” eta
“Bidasoan” tokiko aldizkarietan ohiko kolaboratzailea
izan zen. Iraganeko Irun hiriaren inguruko artikulu interesgarriak idatzi zituen eta Kaparetasun espedienteen
inguruan, Irungo hiriaren historiaren maitale diren irundarrentzat ondare garrantzitsua bildu zuen.
Bere aita Irungo alkate izan zen 25 urteetan zehar. 2007
urteko maiatzen hil zen Calos Aguirreche.
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Jose Antonio Loidi beka eskuratzeko
deialdia ireki da

Irungo Udalak Jose Antonio
Loidi izeneko ikerkuntza-beka eskuratu nahi duten proiektuak aurkezteko epea zabaldu du. Proiektuak
urriaren 5era arte aurkeztu ahalko
dira. Beka bi urtez behin deitzen da
eta aurtengoa 14. edizioa izango da.

Antropologia, filologia, toponimia, literatura, osasun publikoa, hidrologia eta botanika ikerketa esparruetako lanak
aurkeztu daitezke Irungo Udalak antolatzen duen deialdi honetara. Proiektua, azterlana eta memoria euskaraz egitea
ezinbestekoa izango da deialdira aurkeztu
ahal izateko. Beka honek gehienez 12 hilabeteetako iraupena izango du eta, guztira, 9.000 euroko zenbatekoarekin
sarituko da 2018ko deialdia irabazten
duen proiektua. Ikerketa-lana originala
eta argitaratu gabea izan beharko da.

Norbanakoek edo ikerketarako sortutako
lan-taldeek jaso ahalko dute Jose Antonio
Loidi beka. Hortaz gain, eskatzaileek unibertsitate graduatua edo lizentziatura
aurkeztu beharko dituzte eta, lan-taldeen
kasuan, taldearen erdiak gutxienez bete
beharko du baldintza hori. Bestetik, eskatzaileen euskarazko gaitasuna frogatzeko,
ikerlari guztiek EGA hizkuntza agiria edo
baliokideak aurkeztu beharko dituzte.
Deialdiaren oinarriak, informazio osagarria
eta
eskaera-orri
eredua
www.irun.org/euskara webgunean aurkitu daitezke.
Jose Antonio Loidi beka 2010 urteaz geroztik bi urtean behin ematen den beka
bat da. Monica Martinezek, Euskara arloko ordezkariak adierazi du, “beka honek
omenaldi bat izan nahi du adopzioz eta bihotzez bidasotarra zen Jose Antonio Loidi
ospetsuarentzat, orain ia hemeretzi urte

„Beka honek omenaldi bat izan nahi du
adopzioz eta bihotzez bidasotarra zen
Jose Antonio Loidi ospetsuarentzat, orain
ia hemeretzi urte gure artetik joan zena‰

Monica Martinez, Euskara arloko ordezkaria
gure artetik joan zena”. Hortaz gain,
Irungo Udalak beka honen bitartez euskarazko ikerketa suspertzea eta bultzatzea
bilatzen du.

Aurreko edizioetako irabazleak
2018 urteko deialdiarekin Jose Antonio
Loidi beka 14. edizioa antolatuko da.
Orain arte asko izan dira beka deialdi honetara aurkeztu diren proiektuak. Azken
urteetako edizioetan beka irabazi duten
proiektuak era askotakoak izan dira. 2014

urtean Irantzu Epelde Cendoyak garatutako “Irun-Hondarribiko gazteak hizketan: euskalkia eta euskara estandarra,
gaur” proiektuak eskuratu zuen beka.
2016. urtean, bekaren azkeneko deialdian, Maddi Mujika Arrizabalaga eta Nere
Amaia Laskurainen “Sasiarkazia (Robinia
Pseudoacacia L.) espezie inbaditzailearen
azterketa dendrokronologikoa Bisasoa
Behera eskualdean” ikerketa-lana saritu
zen.
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o Oissora bidaia

Uztailaren 12tik 15era Dies Oiassonis
jaialdiak Irungo kaleak erromatar ohiturez bete zituen. Ikuskizunak, berreraikitze
historikoak, ekintza gastronomikoak,
erromatar azoka eta beste hainbat
ekintza antolatu ziren San Juan plaza eta
Oiasso museoaren inguruko eremuan.
Dies Oiassonis jaialdiak iraganeko Irun
erromatarrera itzuli eta, horrela, garai
hartako ohiturak ezagutzeko aukera eskaintzen du. Antolaturiko ekintza ugarien
artean, “Navigium Iisdis” izeneko Isidis
jainkosa omentzeko egiten den prozesioa
izan da jaialdiaren bederatzigarren edizioko ekintza jendetsuenetako bat. Kristo
ondorengo I. mendean nabigazio-denboraldiari hasiera emateko egiten zen prozesioa birsortu zen Irungo hiritarren
parte-hartzeari esker.
Erromatar zirkuak, antzerkiek eta bestelako birsorkuntzek ikusle gazte eta helduak aho zabalik utzi zituzten. Hiru
egunetan zehar San Juan plazak anfiteatro
itxura hartu zuen, zaldiek gidatutako koadrigen lasterketentzako eszenatoki bihurtzeko. Bestetik, Oiasso Museoaren
inguruan haurrentzako eskulan tailerrak
antolatu ziren, etxeko txikiei jolasen bitartez erromatar ohiturak hurbiltzeko.
Dies Oiassonis jaialdian Ars Culinariak
Irun era desberdin batera dastatzeko au-

kera eskaini du antolatutako ekintza gastronomikoen bitartez. Horrela, erromatar
garaiarekin loturiko esperientzia enogastronomiko ugari antolatu ditu. Jardunaldi
horietan gaur egungo sukaldariek Erromatar garaiko errezeten interpretazioarekin egindako menuak disfrutatzeko
aukera izan da.
Erromatar pintxoaren bidea
Dies Oiassonis egunak iritsi baino lehenago Irungo tabernetan erromatar zaporeko pintxoak dastatu ahal izan dira.
Uztailaren 6tik jaialdiaren amaierara arte
San Juan, Alde Zaharra, Pio XII eta Santiago inguruko 31 tabernetan dastatu ahal
izan dira pintxo erromatarrak. Pintxoak
sortzeko sukaldariek erromatar garaian
erabiltzen ziren osagaiez baliatu dira.
Gauza berriak ikasteko aukera
Euskal Herriko Udako Unibertsitateak,
Udako Ikastaroen programaren barruan,
Dies Oiassois jaialdiarekin lorturiko ikastaro bat antolatu zuen. Uztailaren 11 eta
12an Gordailuan eta Oiasso Museoan egin
zen ikastaroa. Atlantikotik Txinara Zetaren Bidearen aurretik izeneko ikastaroan
iraganean distantzia luzeko harremanak
eta elkartrukeak erromatar munduan
nola egiten ziren ikasi ahal izan zuten
ikasleek.
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Behobiako pasealeku eta bidegorriko
lanak amaitu dira
2015 urteko aurrekontu parte-hartzaileetan boto gehien jaso zituen proiektuetako bat izan zen
Behobiako pasealeku eta bidegorriko
lanak amaitu dituzte. Jose Antonio Santanok, Irungo alkateak, eta Cristina Labordak, Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra
arloko delegatuak ekainaren 26ean iragarri zuten pasealekuaren irekiera. Guztira,
2.217.840 euroko aurrekontua erabili da
proiektua aurrera eramateko.
2015 urteko aurrekontu parte-hartzaileetan boto asko irabazi zituen proiektua
da. Pasealeku eta bidegorriaren bitartez
Behobiako auzoaren eta hirigunearen arteko komunikazioa hobetzea lortu da.
Proiektuaren lehenengo fasean pasealekuaren 950 metro berritu dira eta biga-

rren fase batek pasealeku berria Osinbiribil inguruko bidegorria eta Artiako kanalaren zubia lotuko lituzke.
Obra 2017ko udaberrian esleitu zen eta
zazpi hilabeteetako gauzatze-epea aurreikusi zen hasiera batean. Denborak aurrera egin ahala, ordea, epea luzatuz joan
zen zoladuran egin beharreko aldaketa
eta azken hilabeteetako eguraldi kaxkarraren ondorioz. Hortaz gain, obra martxan jartzeko tramitazioak konplexuak
izan dira, proiektuan inplikaturik dauden
administrazio kopuru handiarengatik.

Hiritarren iritzia
Alicia Belasco
Oso polita gelditu dela iruditzen zait. Asko erabiliko dut
eta horrelako pasealeku bat ez duzu Benidormen ere aurkituko. Behobian bizi naiz eta egunero bi edo hiru aldiz
pasatzen naiz hemendik. Hala ere, bidegorrian bankuren
bat jartzea ondo legoke.

Ana Isabel Martin
Obraren ostean pasealekua ondo gelditu dela uste dut.
Obra hasi aurretik asko etortzen nintzen, Hendaiako aldeko bidegorritik txakurrarekin buelta osoa emateko ohitura nuelako. Inauguratu dutenetik behin etorri naiz eta
arreta deitu dit bidegorri osoan paperontzirik ez topatzea.

Ricardo Llorente
Oso ondo gelditu da. Atsegina da hemendik paseatzea
eta bizikletentzako toki nahikoa dagoela dirudi. Pasealeku
honetatik paseatzen dudan bigarren aldia da hau, Irungo
beste punta bizi naizelako. Alboko errepidetik duen zirkulazio handiak arreta deitu dit. Iturri bat eta banku batzuk
jartzea ez legoke gaizki, batez ere, adineko jendearentzat.
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Udara: Irun disfrutatzeko beste modu bat

Eguraldi ona eta beroa udako oporrekin
elkartzen direnean, bazter berriak deskubritu eta txangoak egiteko gogoak
pizten dira. Urrutira joan gabe, asko
dira Irun inguruan bisitatu daitezkeen
tokiak. Hona hemen udara honetan
Irungo hiriaz eta haren inguruaz disfrutatzeko proposamen zerrenda bat:
Irun ezaguteko bisita gidatuak.
Joan den urtean antolatu zituen lehen
aldiz Irungo Udalak bisita gidatuak. Ordubeteko bisita hauen helburua hiriaren ondare historiko eta kulturalaren
toki garrantzitsuenak taldean bisitatzea
da. Bisitak uztailaren 6tik abuztuaren
30era egingo dira, asteazkenetan
11:00etan eta ostiraletan 17:00etan.

Bisitak Junkaleko elizan abiatuko dira
eta eliza, Oiasso erromatar ingurua, Urdanibia plaza, Ama Xantalen eta Udaletxea bisitatuko dira. Pertsonako bi
euroko kostua izango dute eta 12 urtetik beherakoentzat, berriz, dohainik. Informazio gehiago eta izena emateko
943 020 732 telefonoan edo www.bidasoaturismo.com webgunean.

Gipuzkoa eta Nafarroa arteko ibilaldia bizikletaz
Guztira zazpi irteera gidatu antolatu
dira Irun eta Doneztebe arteko Bide
Berdea bizikletaz egiteko. Hauek dira
hurrengo irteeren datak: uztailak 29, larunbata; abuztuak 29, asteazkena; irailak 2, larunbata; irailak 29, igandea;
urriak 20, igandea. Txangoak Donezteben abiatuko dira eta 36 kilometroko
bidea bizikletaz egingo dute parte-hartzaileek Behobiaraino iritsi arte.

15 euro ordainduta bizikleta, kaskoa,
asegurua eta Doneztebera itzultzeko garraioa eskuratuko dira. Irteerak hiru
ordu eta erdiko iraupena izango du,
azalpenetarako egingo diren geldialdiak
kontatuta. Txango egun bakoitzeko 20
plaza daude eta izen-ematea 948 450
028 telefonoaren bitartez egin daiteke.

Aitzondo ur-jauzira ibilaldia
Aiako Harrien parke naturalaren barnean kokaturik dago Aitzondo izeneko

ur-jauzia. Ibilaldia Ibarlako auzoan
abiatzen da eta ordu bat eta 50 minutuko iraupena duen ibilbide zirkular bat
da. Guztira itzuliak 5,9 kilometro
dauzka eta ibilbidearen zailtasun maila
txikia da. Bidearen hasieran, Irugurutzetako Labeak bisitatu daitezke, meatzaritzak iraganean hiriaren eduki zuen
garrantzia ezagutzeko.
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DELIA MEDICES, judoka:

„Gerriko beltza
lortzeko prestatzen ari naiz
orain‰

„Judoa gizon zein
emakumezkoentzako
kirol bat dela esango
nuke, ez soilik gizonezkoentzat‰

Delia Medices bost urterekin hasi zen judoa praktikatzen. Olaketa
Judo Klubean eman zituen judoaren munduan lehenengo urratsak eta,
orain, Usurbil Judo Taldean entrenatzen du. 16 urterekin Espainiako Txapelketan Kadete kategorian irabazlea izan da eta Fuengirolako Europako
Kopan laugarren postua lortu du.
Zer sentitzen da zure kategorian Espainiako Txapeldun izatea lortzen
duzunean?
Oso pozik nago lortu dudanarekin, txapelketa irabazteko gogor lan egin dudalako. Aurreko urtean ere saiatu
nintzen, baina, azkenean ez nuen lortu.
Aurten, Espainiako Txapelketaz gain,
beste zenbait kopa eta superkopetan
parte hartu dut eta emaitza onak lortu
ditut.

Txapelketak prestatzeko gogor lan
egin behar da?
Txapelketak hurbiltzen direnean aste

guztian zehar entrenatzen dut, egunero.

Lesioren bat izan duzu noizbait?
Aurreko urtean Espainiako Kopa batean ukondoa dislokatu zidaten. Honen
ondorioz, hurrengo txapelketetan besoan min handia sentitu nuen eta indarra galdu nuen, beraz, ziala izan zen
lesio gainditzea . Espainiako Txapelketan aritu ostean, Europako Kopa baterako konbokatu ninduten arren, ezin
izan nuen parte hartu.

Ikasketak, txapelketak eta azterke-

tak uztartzea erraza da?
Ez, hori lortzeko larritu ohi naiz ni.
Hala ere, zure burua ezagutzen baduzu
eta eginbeharrekoak antolatzeko
modua topatzen baduzu dena ondo
aterako da.
Egunen batean gerriko beltza eramatea lortuko duzula uste duzu?
Bai, gerriko beltza lortzeko prestatzen
ari naiz orain. Azaroan daukat azterketa eta proba prestatzeko klase bereziak jasotzen ari naiz.

Nola moldatzen zara zure kategoriako pisua mantentzeko?
Zaila da, izerdi asko bota eta kirol asko
egin behar duzulako. Aurten pisua
mantentzeko zailtasunak izan ditudan
arren, pure eta dieta berezi batekin
pisua mantentzea lortu dut.

Judoan neska eta mutilen artean alderik dagoela esango zenuke?
Bai, pisuaren aldetik, gizonezkoak kategoria altuagoetara izena eman ohi
dutelako emakumeekin alderatuta.
Hala ere, judoa gizon zein emakumezkoentzako kirol bat dela esango nuke,
ez soilik gizonezkoentzat.

Judoak zaletu asko dauzkan kirola
da?
Bai, kirol hau praktikatzen hasi nintzenean uste nuen oso jende gutxik ezagutzen eta praktikatzen zuen kirol bat
zela. Baina, egia da, txapelketa eta kopetan parte hartzen duzunean konturatzen zara judoa praktikatzen duen
uste baino jende gehiago dagoela.

Argazkia: Estudio Gover
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Bidasoa Ibaiaren 52. Jaitsiera antolatu du
Santiagotarrak Kirol Elkarteak
Guillermo eta Daniel Perez Garcia anaiak nagusitu ziren uztailaren 7an egin zen proban

Bidasoa Ibaiaren Nazioarteko
Jaitsieraren 52. edizioa antolatu da aurten. Uztailaren 7an,
larunbatean, 140 parte-hartzailek Bidasoa ibaiaren jaitsiera egin zuten. San Miguel
Ingurutik abiatu eta Santiagotarrak Kirol Elkartearen instalazioetara jaitsi ziren. Gainera,
bigarren urtez Jaitsiera Herrikoia antolatu zuen elkarteak
eta 50 pertsonek parte hartu
zuten.
Asturiaseko Guillermo eta Daniel Perez anaiak izan ziren
sailkapeneko irabazle nagusiak, 43:59:26 denbora egin
ostean. Santiagotarrak elkartea, berriz, jaitsieran 24 kategorietatik 12tan nagusitu zen
eta, guztira, elkarteko kirolariek 26 domina irabazi zituzten. Sailkapen finalean klub
irundarrak 439 puntu irabazi
zituen eta bigarren elkartea
sailkatuak, Zumaiako Itxas-

Gain elkarteak 198 puntu
lortu zituen.
Bidasoa Ibaiaren Nazioarteko
Jaitsieran Santiago egunaren
bueltan antolatu ohi da, uztaileko hirugarren asteburuan.
Aurten, ordea, klubak jaitsieraren data aurreratzea adostu
zuen, data horrek bestelako
proba garrantzitsuekin bat
egin ez zezan. Uztailaren 7an
eguraldi ederraz gozatu zuten
parte-hartzaile zein ibiaren
ertzetan pilatu ziren ikusleek.
Hala ere, “Musku” bezala ezaguna den Javier Martinezek,
elkarteko presidente ohiak,
azaldu du, “guretzat ibairen
egoera da garrantzitsuena, ez
eguraldia”.
Zaletuentzako jaitsiera
Ibaiaren II. Jaitsiera Herrikoia
Aurten, bigarren urtez, Santiagotarrak Kirol Elkarteak Jaitsiera Herrikoia antolatu zuen.

Bigarren edizioan 50 pertsonek izena eman zuten eta, honela, elkarteak libre zeuzkan
piragua guztiak erabili ziren.
“Musku” presidente ohiak
azaldu du, “jaitsiera herrikoia
piragua probatu ez dutenen
etorkizuna da, zaletasuna horrela pizten delako”.
10 euro ordainduta parteparte hartzaileek jaitsieran
parte hartzeko beharrezko
materiala eskuratu zuten. 16
urtetik gorako adin guztietako
pertsonek izan zuten Jaitsiera
Herrikoian parte hartzeko aukera. Hala ere, Muskuk, elkarteko presidente ohiak, azaldu
du jendeari oraindik “lotsa”
apur bat ematen diola jaitsieran izena emateak, baina, irteeran
zein
helmugan
parte-hartzaileen artean sortzen den giroa paregabea dela.
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Elkarrizketariak egitasmoak etenaldia egingo du
udaran

Elkarrizketariak egitasmoak etenaldia egingo du udako hilabeteetan. Oporren ostean,
ikasturte berriarekin batera martxan jarriko da berriz ere. Azkeneko urteetan ekimen
honek indar handia hartu du Irungo hiriko biztanleen artean.
Hiritarrek euskara ikastea eta praktikatzea da egitasmo honen helburua. A1 eta A2ko
euskara maila duten adin desberdinetako irundarrek parte hartzen dute Irungo Udalak
bultzatutako egitasmo horretan. Era honetan, Elkarrizketaraik egitasmoan parte hartzen duten pertsonek kasu berean dauden pertsonak ezagutu eta haien mailara egokitutako tailer eta saioetan parte hartzen dute. Hortaz gain, lagun euskaldunak egin edo
euskaraz bizitzeko aukera zabaltzen da horrelako egitasmoen bitartez.
Ikasturtean zehar hilero bi saio antolatzen dira, hamabostean behin, eta saioak ostiraletan izan ohi dira. Bi eratako dinamikak antolatzen dira Elkarrizketariak egitasmoaren
barnean: mintza saioak eta tailerrak. Mintza saioek ordubeteko iraupena dute. Saio
horietan, dinamizatzaile baten laguntzarekin, taldeko ariketen bitartez parte-hartzaileek euskara hitz egiteko trebezia lortu eta lotsa galtzen dute.
Bestetik, mintza saioez gain, ordu eta erdiko iraupena duten era askotariko tailerrak
antolatzen dira Elkarrizketariak egitasmoaren barruan. Kooperazio jolasak, sukalda-

ritza tailerrak, irteerak eta fandango eta arin-arin ikastaroak egin ohi dira, besteak
beste. Gainera, kurtsoan zehar ekintza gehigarri ezberdinak antolatzen dira ere: mendi
irteerak, ekintza kulturak edo bertso afariak bezalako bestelako ekintzak.

2017-2018 ikasturtea
2017-2018ko Elkarrizketariak egitasmoaren ikasturtean zehar, guztira, 15 saio antolatu ziren. Altxorraren jokoa, Euskal Herriko Gabon eta inauteriak, lanbideak, euskal
kanta eta dantzak, gazteak eta atzerriak, euskal zinematografia edo kirolak bezalako
gaiak landu ziren saio horietan. Gainera, kurtsoaren amaiera ospatzeko, ikasturte
amaierako afaria antolatu zuten.

Kurtso berria
Datorren ikasturtean Elkarrizketariak egitasmoan parte hartu nahi duten interesatuentzako izen-emate epea urrian zabalduko da. Bestetik, euskara maila altuagoa duten
partaideek Irungo Udalak bultzatutako Mintzalagunak egitasmoan parte hartu ahalko
dute. Interesatuek informazio gehiago aurkitu dute www.irun.org/euskara webgunean.
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Toki Alai HH

Denborapasak
Bost animali

Izurdea, barraskiloa, ahuntza, azeria, sugea
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BETI GAZTE

Euskaraz,
Irunen
barrena
Boga boga
Boga boga
mariñela,
mariñela.
Juan biar degu
urrutira,
urrutira.
Bai Indietara,
bai Indietara.
Agur agur Ondarroako (1)
itsaso bazterra,
itsaso bazterra,
mariñelak.
Boga!
Mariñelak!
(1) Batzuetan Ondarribiko esaten dute

Hondarribiko Santa Engraziako Pedro Maria Garcia, 13 urteko haurrari jasoa (1960-III-2). Hondarribiko eskolan ikasi zuen. ( El Bidasoa,
1960-IV-16)

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena
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Udalak gazteen emantzipazioa errazteko
diru-laguntzak emango ditu
Abuztuaren 31ean bukatzen da laguntza eskatzeko epea

Irungo udalak gazteen emantzipazioa
errazteko diru-laguntzen esleipenerako
prozesua martxan du. Guztira, udalak
75.000 euro banatuko ditu laguntzak eskuratzen dituzten gazteen artean. Laguntza hauen bitartez udalak irundar
gazteen emantzipazioa erraztea bilatzen
du, etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzen bitartez.
Ekainaren 18an zabaldu zen diru-laguntzen eskaera egiteko aukera eta abuztuaren 31ean itxiko da epea. Guztira 75.000
euro bideratu ditu udalak diru-laguntzentzako eta onuradunek, gehienez, 100
euro jaso ahalko dituzte hilero. Diru-laguntzak urte beteko iraupena izango du.
Laguntza amaitutzat emango da eskatutako dokumenturen bat aurkezten ez
bada edo bizikidetza-unitateko kideetako
edozeinek jabetza-tituluren bat, azaleraeskubidearena edo gozamen-eskubidearena eskuratzen badu laguntzaren
aurretik edo laguntzaren indarraldian.
Gainera, Irungo udaletik jakinarazi dute
diru-laguntza hau ez dela bateragarria administrazio honek edo beste edozeinek
etxebizitzara bideratuta ematen dituen
beste laguntza, prestazio edo subentziorekin.
Bi bide daude diru-laguntzaren eskaria
entregatzeko.
Alde
batetik,
www.irun.org/sac webgunearen bitartez,
Irun Txartela, NANa edo Izenpe ziurtagiria erabiliz. Bestetik, Eiza Kalearen 6 zenbakiko IRUNVI bulegoan, astelehenetik
ostiralean 8:30etatik 14:30etara.

Etxebizitza gida berria
Gazteria departamentuak etxebizitza eta
emantzipazioari buruzko gida berria argitaratu du. Gidaliburua emantzipazioan
pentsatzen duten gazteei zuzendurik
dago eta prozesu honetan kontutan hartu
behar diren informazio eta aholkuak biltzen ditu. Gidaliburuan erosketa zein alokairu aukeren inguruan hitz egiten da eta
tarte horretan dauden aukera ezberdinen
inguruko informazioa ematen du.
Gidaliburuaren ekainaren 14ean aurkeztu
zen Irungo Carlos Blanco Aguinaga liburutegian. Monica Martinezek, Gazteria
alorreko delegatuak, gidaliburuaren xehetasunak azaldu zituen aurkezpen ekitaldian.
Gainera,
Sara
Muñozek,
ekonomialari eta EITBko “¡Que me estás
contando!” programako ohiko kolaboratzaileak, gaiaren inguruko hitzaldia eskaini
zuen.
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San Martzial Txingudi Kirol
Gunea
- 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

San Martzial Txingudi Kirol Guneko instalazioak inauguratu dituzte. Igerilekuaz eta
jokoez hornitutako haurrentzako igerilekuez gozatuko dute igerilekuko erabiltzaileek.
Irailaren 9ra arte zabalik egongo dira igerilekuak.
Ordutegia:
Astelehenetik igandera 11:00etatik 20:00etara.
Oharrak:
Igerilekuak erabili ahal izateko bainujantzia erabili beharko da. Bainu-txanoaren
erabilera ez da beharrezkoa.

Udaran ere
Gaztelekura
Martindozenea Gaztelekua ekintzez
beterik egongo da uztaileko hilabetean
zehar. Ekintzen inguruko informazio gehiago www.irun.org/gazteleku web
orrian edo 943636826 telefonora deituz lortu daiteke. Ordaindu beharreko
ekintzetan izen-ematea Gaztelekuaren
webgunearen edo telefono zenbakien
bitartez egin ahalko da.
Uztailak 18, Aquazone Wipeout
Ordua: 15:30 Gaztelekuan.
Prezioa: 10,90 euro (autobusa + sarrera + ekipamendua + asegurua).
Uztailak 21 eta 22, Erlaitzen
Kanpaldia
Ordua: Larunbateko 11:00etatik igandeko eguerdiko 12:00etara.
Prezioa: Dohainik.
Uztailak 27, Surf
Ordua: 17:00.
Prezioa: 10,90 euro ( autobusa + sarrera + ekipamendua + asegurua).
Uztailak 28, Azken festa
Ordua: Definitzeko.
Prezioa: Dohainik.

„Errefuxiatuen
Mitoak Apurtzen‰ Argazki
Lehiaketa

Bertaratzeko gomendioak:
Igerilekuetara joateko autobus publikoen L3 linea erabiltzea gomendatzen da. Ibilgailuak Blaiako aparkalekuan uztea aholkatzen zaie kirol-guneko erabiltzaileei.

UNRWA Euskadik antolatutako argazki
lehiaketaren bitartez argazkien bidez
Palestina eta Ekialde Hurbileko errefuxiatuen inguruko mitoak apurtu nahi
dira. Lehiaketara aurkeztutako argazkiek Euskadin errefuxiatuen inguruan,
emakumeen kasuan bereziki, dauden
aurreiritziak apurtu beharko dituzte.
Norentzat?
12-17 urte bitarteko gazteentzat.
Nola parte hartu?
Instagram sare sozialaren bitartez. Lehiaketan parte hartzeko gazteek haien
herri edo auzoko Gaztelekua aipatu beharko dute. Adibidez, Irunen kasuan,
@gazteleku edo #Irungazte. Traolen bitartez argazkian ageri dena deskribatu
beharko da, #STOPbuloerrefuxiatuak
traola gehitzeaz gain.
Sariak
Lehenengo sariak GoPro kamera bat
eta osagarriak irabaziko ditu. Bigarren
eta hirugarren sariek ere GoPro kamera
bana irabaziko dute.

Pisua salgai Nafarroa Hiribidean: 82 m2-ko azalera, 3 logela,
bainugela
berritua,
egongela, sukaldea, igogailua.
Ref: VIP03 / Prezioa: 146.000

Triplexa salgai Palmera-Monteron:
270 m2-ko azalera, 5 logela, 3 bainugela, 50 m2-ko egongela,igogailua, terrazak. ARGITSUA.
Ref: VIPM01 / Prezioa: 590.000

Pisua Bentak auzoan: 70 m2ko azalera, 3 logela, bainugela,
egongela, sukaldea, igogailua,
balkoia. LEKU LASAIA.
Ref: VIP02 / Prezioa: 134.000

Pisua Lapitze auzoan: 70 m2ko azalera, 2 logela, bainugela,
egongela, sukalde handia, balkoia, bosgarren solairua. BISTA
POLITAK.
Ref: VIP01 / Prezioa: 120.000

Pisua Anakan salgai: 70 m2-ko azalera, 3 logela, bainugela, egongela,
sukaldea eta balkoia. LEKU LASAIA
eta ARGITSUA.
Ref: VPI12 / Prezioa: 135.000

Pisua salgai Udaletxe ondoan:
80 m2-ko azalera, 2 logela, 2
bainugela, igogailua. Aparkalekua eta trastelekua erosteko aukera. ERAIKIN IA BERRIA. Ref:
VPI04 / Prezioa: 259.000

Pisua Puianan salgai: 65 m2ko azalera, 2 logela, bainugela, egongela eta sukaldea.
APARKALEKUA ETA TRASTELEKUA barne.
Ref: VIP20 / Prezioa: 233.000

Etxea Hondarribian alokairuan: 80
m2-ko azalera, 2 logela, bainugela,
egongela eta sukaldea. APARKALEKUA barne. ARGITSUA.
Ref: AAH01 / Prezioa: 950

Etxea Anakan salgai: 390 m2-ko
azalera, 4 logela, 3 bainugela,
sukaldea, terrazak, txokoa, aparkaleku bikoitza. LEKU LASAIA.
Ref: VVI / Prezioa: 410.000
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Uztailak
17-29

19

20

Margo
erakusketa

Duo Paton
taldearen
kontzertua

Zinema
Kalean

Zer?
Rafael Diego Irigoyen artistaren margo erakusketa.

Zer?
Paco Flores eta Tonino
Prietok musikarien kontzertu akustikoa.

Zer?
Grease pelikula SingAlong formatuan.

Non?
Laboral Kutxa (Kolon pasealekua, 13).

Non?
Eskoleta kalea.

Ordua?
Astelehenetik larunbatera: 18:00-21:00.
Igande eta jai-egunetan:
11:30-13:30.

Ordua?
20:00.

Non?
Junkal plazatxoan
Ordua?
22:00.
Iraupena?
120 minutu.

Prezioa?
Doan.

Denborapasen emaitzak

21

25

21

Ez dok hiru
antzerkia

Santiagoko
Polka

Bakarrizketen
saioa Behobia
auzoan

Zer?
Mikel Martinez eta Patxo
Telerria aktoreen azken
antzerki lana, euskal musikaren benetako istorioa
erakusten duena.

Zer?
Santiagoko polken kontzertua Irungo Musika
Bandaren eskutik.

Zer?
Xavier Deltell eta Jose
Botok arituko dira Bakarrizketen jaialdian.

Non?
Santiago auzoan.

Non?
Behobiako plazatxoan.

Ordua?
20:00.

Ordua?
22:00.

Non?
Urdanibia Plazan.
Ordua?
22:00.
Iraupena?
70 minutu.

Caser Residencial Anakako
terraza berritu dute

Caser Residencial Anaka egoitzaren hirugarren solairuan dagoen
terraza berritu dute. Terrazaren
zati bat estali egin da, erresidentziaren eremu hau udako egun
eguzkitsuetan zein eguraldi txarra
egiten duen egunetan aprobetxatu
ahal izateko. Obra egiteaz gain, azkeneko solairuko espazio hau
apaintzen duten altzariak eta elementuak aldatu dira.
Egoitzaren espazio berri honen inaugurazioa ospatzeko Sagardo
Egun bat antolatu dute Caser Residencial Anakan. Inaugurazio festa
horretara egoiliarrak, egoiliarren
senideak eta zentroko langileak
gonbidatu dituzte. Doike Trikitilari Taldearen abestien erritmora

dastatuko dira sagardoa eta txistorra pintxoak, gonbidatuek eremu
berria estreinatzen duten bitartean.
Egoitzaren terrazaren berrikuntzekin egoiliarrek urte osoan zehar
gozatu ahalko dute eremu horren
edertasunaz. Gainera, urte osoan
egoitzaren barnean antolatzen
diren ekintzetako batzuk hemendik aurrera eraikinaren azkeneko
solairuan egin ahalko dira obra
honi esker. Esate baterako, lorezaintza tailerrak edo udako tailerrak antolatzeko espazio berri bat
izango du hemendik aurrera Caser
Residencial Anakak.

