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IRUN ATZO, IRUN GAUR

IRUNERO

Margolaria. Irunen jaio zen 1899 urtean. Bere familiaren
jatorri frantsesa zela eta, gaztetan Hendaiako eskolan
ikasi zuen. Bere formazio artistikoa Irungo Udal Marrazketa eta Pintura Akademian abiatu zuen.

Bernardino Bienabe Artia

Hainbat erakusketetan parte hartu zuen eta hainbat sari
irabazi zituen , horien artean, Madrilgo Arte Ederretako
Erakusketa Nazionala. Hendaiara itzuli zen eta Miguel de
Unamuno Jaunari erretratu bat egin zion, 1926 urtean
bertan erbesteraturik baitzegoen. Gerra Zibilean zehar
Argentinara bizitzera joan zen, marrazten jarraitu eta
errekonozimendu berriak eskuratzeko. Ondoren, Bolibiara joan zen eta Santa Crus Arte Eskolako zuzendaria
izan ostean, Txilera joan zen. Gure eskualdera itzuli zen
eta Aranazen bizi ostean, Etxalarren hil zen 1987 urtean.
Hainbat mural egin zituen bere bizitzan zehar, horien artean, Hondarribiko Ama Guadalupekoa elizako murala.
Irunen bere izena daraman kale bat dauka Gazteluzar inguruan.

Iturria: Agustin Morate.
Irun y sus gentes.
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Jose Antonio Loidi bekaren XIII. deialdiaren
emaitzak

Jose Antonio Loidi Bizkarrondo bekaren
2016ko edizioko ikerketa proiektuaren
emaitzak aurkeztu dira. Nere Amaia Laskurain eta Maddi Mugika Arrizabalaga
ikertzaileek, urtebeteko lanaren ostean,
bertako eta espezie inbaditzaileen harremanaren inguruko ikerketaren emaitzak
ezagutzera eman dituzte.
Nere Amaia Laskurain eta Maddi Mugika
Arrizabalagak “Sasiarkazia (Robinia pseudoacacia L.) espezie inbaditzailearen azterketa dendrokronologikoa Bidasoa
Behera eskualdean” proiektuarekin irabazi zuten 2016 urteko Jose Antonio Loidi
beka deialdia. Lanaren helburu nagusia
Sasiarkazia eta haritz kandudunez osatutako basoen dinamika ikertzea izan da.
Hiru basoetako egoerak aztertu dira ikerketa burutzeko. Eremuetako bat Oñatin
kokatua dago eta beste biak Irunen. Hala

ere, Irungo partzeletan zuhaitz helduen
eta zuhaixken dentsitatea altuagoa da,
Oñatiko eremuarekin alderatuta. Lursail
horietan sasiarkazia, haritza, lizarra edo
gereziondoa bezalako espezieak aurkitu
dituzte, era honetan, espezie nitrofiloen
presentzia handia baieztatuz. Ikertutako
espezien hazkuntza aztertzeko 10 ale
heldu lagindu dira, zuhaitz hauekiko 10
metrotako distantzian dauden gainontzeko zuhaitzen tamaina eta ardatzarekiko
distantzia kontutan hartzeaz gain.
Ikerketaren ondorioek erakutsi dutenez,
bi espezieen artean sasiarkaziak haritzak
baino hilkortasun-tasa handiagoa eta, gainera, haren birsorkuntza-tasa txikiagoa
da. Horrela, Irungo lehenengo eremuan
eta Oñatikoan haritzaren hazkundea sasiarkaziari gailendu zaio azken urteetan.
Hala ere, sasiarkaziarekin alderatuta, ha-

„Euskaraz ikerketa
zientifiko gehiago egitea bultzatzeko asmoa
du beka honek‰
Monica Martinez, Euskara
ordezkaria

ritza klimarekiko sentikorragoa eta, hortaz gain, esperotakoaren kontra, konpetentziarekiko ere sentikorragoa dela ikusi
da. Orain arte egindako basoen kudeaketa
bere horretan mantenduz gero, etorkizunean sasiarkaziaren ugaritasuna murriztuko litzatekeela ondorioztatu dute
ikertzaileek, beste espezien aurrean erakutsitako birsorkuntza gaitasun baxuarengatik. Dena dela, klima aldaketak
etorkizunea udako prezipitazioak murriztuko balitu, aldaketa horiek haritzan
efektu handiagoa izango luke sasiarkazian
baino.

Sasiarkazia
Biodibertsitatearen galeraren kausa nagusienetako bat da espezie exotiko inbaditzaileen eragina. Sasiarkazia klima
epeleko eremuetako zuhaitz espezie inbaditzaile garrantzitsuenetakoa da. Hortaz
gain, espezie aitzindaria izanik, ezpondak

edo bide bazterrak bezalako perturbatutako eremu naturalak kolonizatzeko gaitasun handia du. Espeziek nitrogenoa
finkatzeko duen gaitasunaren ondorioz,
ingurunea aldatzen du, espezi autoktonoen galera eraginez eta bertako biodibertsitatea kaltetuz.

Jose Antonio Loidi beka
Bi urtetik behin ikerketarako ematen den
beka honen bitartez Jose Antonio Loidiri
omenaldia egin nahi zaio. Monica Martinezek Euskara ordezkariak azaldu du,
“euskaraz ikerketa zientifiko gehiago egitea bultzatzeko asmoa du beka honek”.
Bekaren bitartez Jose Antonio bere bizitzan zehar jorratu zituen arlo ugarien inguruko ikerkuntza proiektuak bultzatzea
bilatzen da, Loidik euskararekiko erakutsitako maitasuna eta hizkuntza zabalpenean egindako ahalegina aitortzeaz gain.
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Gabonetan Irunen aspertzeko
astirik ez

Gabonak ate joka daude jada
eta, urteko egun berezi horiek ospatzeko, hainbat ekintza antolatu dira
Irunen. Izotz pista sintetikoa edo leraz
irristatzeko txirristak izango dira aurten ere. Hala ere, Gabonetako merkatua edo Video Mapping izeneko
ekintza berriak dira aurtengo Gabonetako nobedade nagusiak.
Irungo Udalak 300.000 eurotako aurrekontua bideratuko du Gabonak ospatzeko
prestatu diren ekintza guztien antolakuntzara. Miguel Angel Paez, Hiri Bultzada arloko ordezkariak Eguberrietako
kanpainaren aurkezpenean adierazi zuen,
“Beste urte batez, Gabonetan gure hiria
disfrutatu eta erosketak egiteko espazio
hobezin batean bihurtzeko ahalegin guztiak egin ditugu”.
Abenduaren 4ean ospatu zen Irungo kaleak apainduko dituzten argien piztea.
Ekitaldi honekin Gabonak iristeko atzera
kontaketa hasi zen. Dunboa ikastetxeko 6.
mailako ikasleek parte hartu zuten argiak

pizteko ekitaldian, Jose Antonio Santano
Irungo Alkatearekin batera. Guztira, 271
apaingarri kokatu dira aurten hiriko kale
eta bazter ezberdinetan eta horretarako
90.015 eurotako aurrekontua baliatu da.
Urtarrilaren 6ra arte martxan izango dira
argiak.
Gabonetako azoka izango da aurtengo Gabonetarako antolatu den nobedade nagusietako bat. San Juan plazako CBA
liburutegiaren parean kokatuko da 5 salmahaiez osaturik egongo den merkatua
eta 16 saltoki irundarretako merkatariak
txandakatuko dira bertan. Merkatua hiru
txanda ezberdinetan egongo da zabalik:
lehena abenduaren 21etik 24ra, bigarrena, 27tik 30era eta, azkena, urtarrilaren 3tik 5era. Merkatuaren ordutegia,
berriz, goizetan, 11:00etatik 14:00etara
eta, arratsaldeetan, 17:00etatik 20:00 edo
21:00ak arte.
Video Mapping izeneko ekintza Gabonetarako antolaturiko beste nobedadea
izango da. Irungo udaletxearen aurrealdean bideo proiekzio berezia egingo da,

eraikinaren formak aprobetxatuz. Ikuskizuna abenduaren 22, 28, 29an eta urtarrilaren 3 eta 4ean ikusi ahalko da,
arratsaldeko 20:30etan.
Gainera, etxeko txikien oporraldi garaia
aprobetxatuz, haurrentzako ekintza ugari
antolatuko dira Gabonetan hirian. Antolatuko diren ekintza guztien artean abenduaren 28an, ostiralean, eta urtarrilaren
3an, ostegunean, kale-antzerkiak egingo
dira Irungo kaleetan zehar19:00etatik
20:30etara. Abenduaren 4ean, berriz,
msuikaren txanda izango da Burrunba
Elektrotxarangaren eskutik 19:00etatik
20:30etara.

Ekintza beteranoak
Gabonen inguruan antolaturiko ekintzen
artean, bi ekintza jada beteranoak dira:
Zabaltza plazako izotz pista eta txirristak.
Izotz pista sintetikoak 200 m2-takoa
izango da eta leren atrakzioak 3 txirrista
izango ditu. Abenduaren 14tik urtarrilaren 6ra egongo dira zabalik. Aurten ere
Gabonetako bola erraldoiak Irungo zonalde komertzial ezberdinetan kokatuko

„Beste urte batez,
Gabonetan gure
hiria disfrutatu eta
erosketak egiteko
espazio hobezin batean bihurtzeko
ahalegin guztiak
egin ditugu‰
Miguel Angel Paez,
Hiri Bultzada arloko
ordezkaria
da. Bertan, bisitariak bola erraldoiaren
barnean sartu ahalko dira, elurraren efektua sortzen duten Gabonetako esfera tipikoetan bezalaxe, argazkiak ateratzeko.
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Urtea agurtzeko ekintza bereziak

Santo Tomas
Urtero bezala abenduaren 21ean Santo
Tomas eguna ospatuko da Urdanibia plazan. Goizeko 10:00etatik aurrera Barazki,
Animali eta Ezti lehiaketak egingo dira.
17:00etan hasita eta arratsalde osoan
zehar hiriko dantza eta trikitixa taldeek
girotuko dute plaza. Azkenik, gaueko
22:00etan Burrunba Elektrotxarangak
amaiera emango dio egunari.
Olentzeroren etorrera
Olentzero hirira iritsiko da haurren gutunak jasotzeko. 17:00etan Alberto Anguera
plazatik irtengo da Kolon ibilbidea zeharkatzeko. 18:00etatik aurrera, Olentzero
Irungo Udaletxeko arkupetan egongo da
gutunak jasotzen, gaueko 21:00ak arte.
Olentzero eta Gabon kantuen lehiaketa
Irungo Udalak, urtero moduan, abendua-

ren 24ean Olentzero eta Gabon kantuen
lehiaketa antolatu du. Arratsaldeko
19:00etan hasiko da San Juan plazan eta
hiriko abesbatza ezberdinek hartuko dute
parte bertan.
Ondare elkarteko erraldoi eta buruhandien desfilea
Ondare Kultur Elkarteko erraldoi berriek,
elkarteko gainontzeko erraldoi eta buruhandiekin batera, hiriko merkataritza-guneak zeharkatuko dituzte 18:00etatik
19:30etara.

Ongintzazko Kontzertuak
Bi ongintzazko kontzertu egingo dira Gabonetan zehar Amaia Kultur Zentroan. Lehena, abenduaren 16an, igandean,
arratsaldeko 19:00etan. Ma Non Troppo
orkestra eta Ametsa Abesbatzaren emanaldia izango da, Fernando Etxepareren

zuzendaria eta Rotary Club Bidasoa-ren
laguntzarekin. 15 euro ordaindu beharko
dira emanaldiaz gozatu ahal izateko.
Bigarren kontzertua hurrengo igandean
izango da, abenduaren 30ean. Taupadak
Orkestraren kontzertua izango da eta Iker
Sanchezen zuzendaritzapean, Oihana Jimenez (flauta), Maddi Sanz (harpa) eta
Maria Martin soprano irundarraren talentuaz gozatu ahalko da 10,90 eurotako sarrera ordainduz gero.
Pin! Pan! Pun! Gabonetako haur-parkea
Pin! Pan! Pun! Gabonetako haur-parkeak
abenduaren 26ean zabalduko ditu ateak
urtarrilaren 4era arte. Arratsaldeko
15:00etatik 20:00etara Ficobako hiru pabiloietan 3 eta 13 urte bitarteko haurrek
gurasoekin batera disfrutatzeko aukera
izango dute.

Jaiotza eta Olentzeroen erakusketa
Olentzero eta jaiotzen erakusketara aurkeztutako lanak erakutsiko dira abenduaren 14tik urtarrilaren 4ra Amaia Kultur
Zentroan. Era berean, Gipuzkoako Jaiotzazaleen Elkartearen jaiotzak ikusi ahalko
dira ere. Erakusketa astelehenetan itxita
egongo da, baina asteartetik larunbatera
18:00etatik 21:00etara eta igande eta
jaiegunetan 11:30etatik 13:30etara bisitatu ahalko da.
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Ukaili: Oihalentzako bigarren bizitza
Arropa birziklatu eta berrerabiltzeko ideiatik sortu zen Ukaili 2011
urtean. Hala ere, arropa birziklatzeko
asmoa alde batera gelditu zen, sormen
eta irudimenari lekua egiteko.
Jaione Arrik artisautza jasangarri moduan
definitzen du bere lana. Bere semearentzako panpinak eginez murgildu zen josketaren munduan. Eskaintza pixkanaka
handituz joan da, era desberdinetako panpinak egiteaz gain, txanoak, txapelak,
poltsak edo kuxinak egiten ditu orain. Era
honetan, ahazturiko arropa edo oihal zatiei bigarren aukera bat ematen die, berriro ere erabilgarriak izan daitezen. Bere
lana erakusteko, abenduaren 21etik
24era San Juan plazan egingo den Gabonetako Azokan parte hartuko du.
Amak txikitan erakutsi zion Jaioneri lehen
oihal gainean lehen puntadak ematen. Oihalgintzaren inguruko ikasketa zehatzik
egin gabe, arte ederretako ikasketak sorkuntza eta eskuen abilitatea garatzeko baliagarriak izan zaizkiola onartu du.
Interneten kuxkuxeatu edo jada eginda
dauden panpinen egiturak aztertuz lortzen ditu patroientzako ideia berriak.
Produktu bakoitza bezeria, ezberdina eta
bakarra da, era, testura eta kolore guztietako oihalak erabiltzen dituelako horien
sorkuntzan. Bere ideiez gain, enkarguz
panpina bereziak egitera iritsi da Jaione
bezeroen eskakizunei erantzunez. Edozein enkargu edo galdera 627 311 787 tefelonora deituz eta ukaili@hotmail.com
emailaren bitartez kontsulta daiteke.
Bere azken sorkuntza motxila zein poltsa
moduan erabil daitekeen zorroa da eta
oihal berdinak izango dituen txapelekin
batera saltzeko asmoa du. Urte batetik
bestera produktu berriren bat sortzeko
ahalegina egiten du Jaionek, bere sorkuntza bilduma handitzen joateko.

Bigarren eskuko arropa
Sormen lanaz gain, bigarren eskuko
arropa saltzen du Jaionek Irungo Pinudi
kaleko dendan. Emakume zein gizonentzako egoera onean dagoen arropa aurkitu
daiteke bertan. Arropaz gain, zapatak, zapiak, gerrikoak edo bestelako apaingarriak saltzen ditu prezio onean.
Proiektuaren ideia nagusia birziklatzea
denez, saltzen den arropa doan jasotzen
du.

Irunen bigarren eskuko arropa saldu eta
erosteko ohitura gutxi dagoela azaltzen
du Jaionek, nahiz eta, denda zabaldu zuenetik, egoera aldatuz joan den eta geroz
eta jende gehiago animatzen den horrelako arropa erostera. Atzerrian, berriz, bi-

garren eskuko produktuen salerosketa
ohikoa da. Ondorioz, asko dira dendara
hurbiltzen diren atzerritarrak.

Josketa tailerrak eta konponketak
Sormen josketa eta dendaz gain, josketa
tailerrak ematen ditu Jaionek. Tailer ho-

rien bitartez, josketaren munduko lehen
zertzeladak erakusten dizkie ikasleei,
berak egiten dituen panpina eta bestelako
produktuak egiten erakusteaz gain. Hortaz gain, josketa konponketa txikiak egiten ditu Pinudi kaleko tailerrean.

ELKARRIZKETA
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Maribop taldeak bere lehen diskoa
aurkeztuko du

Argazkia: Estudio Gover
Maribop taldeak bere lehen
diskoa aurkeztuko du abenduaren
14ean Pausuko Xaia ostatuan. Francesco Giglio siziliarra eta Peter Walsh
irlandarra dira Maribop taldeko kideak. Lau urteetako lanaren ostean,
20 abesti sortu dituzte eta “Un Munnu
dintra un Munnu” diskoan bildu dituzte.

Nola sortu zen zuen musika taldea?
Francesco: Hondarribiko hondartzan hizketan hasi ginen behin, baina, nik ez nekien berak musika konposatzen zuenik.
Gure konposizioak elkarri erakutsi ostean
piztu zen kolaborazioa egiteko interesa.
Peter: Partekatzen ditugun gauza asko
dauzkagu, beste gauza batzuen artean,
gure emazteak lehengusuak dira.

Bi kulturen arteko nahasketa proiektuaren bereizgarrietako bat dela esan
daiteke?
F.: Bai, bakoitzak estilo eta ideia desberdinak dauzkagu, baina, ezberdintasunak
nahastuz, abestiek gure soinu propioa izatea lortu dugu.

Zergatik ipini diozue taldeari Maribop
izena?

P.: Izen bat hautatu behar genuenez hitzak nahastea erabaki genuen.

F: Esanahi berezi du. Mari siziliarrez itsasoa esan nahi du eta biak uharte batean
jaioak gara. Bestetik, euskaraz Mari jainkosa baten izena da eta gure emazteak
euskaldunak direnez aproposa iruditu zitzaigun.

„Gure estiloa Dup
noir Mediterraneo
bezala definitzen
dugu‰

„Gure musika kultura ezberdinen arteko zubi bat da‰

Peter Walsh, Maribop
taldeko kidea

Francesco Giglio, Maribop taldeko kidea

Nola definituko zenukete zuen musika
estiloa?
P.: Gure estiloa “Dup noir Mediterraneo”
bezala definitzen dugu. Nik reggae eta
dup reggaeko musika egiten dut. “Noir”
hitzak jazzarekin zerikusia du eta guk
asko erabiltzen ditugu horrelako soinuak.
Francescoren estiloa, berriz, Mediterraneo eta Afrika iparraldeko musikatik hurbilago dago.

F: Gure abesti bakoitzak istorio bat kontatzen du, hau, istorioak abesten ditugu.

Zer bildu duzue lehen disko honen
barnean?

Non entzun daiteke zuen musika?

Erraza izan da lehen diskoa publikatzea?
F.: Uste nuena baino gutxiago kostatu
zaigu gure lehen lana publikatzea, nahiz
eta, horretarako lan handia egin dugun.

P.: Musika oso melodikoa da eta letrek
olerkigintzarekin lotura handia dute.

Diskoaren aurkezpena egin ostean
kontzertuak emateko asmoa duzue?
P.: Aurkezpenean zuzenean abestuko
dugun lehen aldia izango da eta, horretarako, beste bi musikari izango ditugu gurekin. Hurrengo kontzertuak urtarriletik
aurrera emango ditugu.

Maribop.com izeneko webgunea daukagu
eta bertan gure lehen abestiak entzun eta
guri buruzko informazio irakur daiteke.
Aurkezpenaren ostean, diskoko abesti
guztiak entzungai jarriko ditugu ere.

Etorkizunean beste talderen batekin
kolaboratzea gustatuko litzaizueke?
F.: Gure musika kultura ezberdinen arteko
zubi bat da. Hortaz, bertako musikariekin
kolaboratzea gustatuko litzaiguke. Hain
zuzen ere, gure proiektuak “Un Munnu
dintra un Munnu” izena du, gauza ezberdinak nahastea atsegin dugulako.
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Ana Iturria, Erroibide klubeko lehendakaria:

„Maila altuko jokalariak gazteagoengana hurbiltzea
aberasgarria izan daitekeela uste dugu‰

Ana Iturriak txikitatik izan du
saskibaloira jokatzea gustuko. Bere
alabak txikiak zirenean saskibaloira
jolastu nahi zutela esan ziotenean izugarri poztu zen. Egun, 9 talde eta 120
jokalari inguru dauzkan Erroibide
Klubeko lehendakaria da.

Nolatan igaro zara klubeko jokalari
batzuen ama izatetik lehendakari izatera?
Saskibaloiaren munduan era aktiboagoan
parte hartzea erabaki nuen klubak gurasoei laguntza eskatu zigun momentu batean. Zuzendaritza-batzordean sartuta
egon ostean, lehendakaria izateko proposamena jaso nuen. Hasieran, beldurra
sentitu nuen karguak eskatzen zuen lan
handia ikusita, baina, nire alabei emandako aukera itzultzeko beharra sentitu
nuen.
Kargura egokitzea erraza izan zaizu?
Laguntza asko izan dut horretarako. Klubeko presidente ohiak nire alboan izan
ditut zalantzak argitu eta gauzak nola egin

behar diren ikasteko.

Zeintzuk dira Erroibide klubeko lehendakariaren zereginak?
Klub txikia garenez denetarik egin behar
da: jokalarien fitxak egin, udalarekin gestioak, beste klubekin eta federazioarekin
kontaktua mantendu, … Lan izugarria da.

Nolakoa izan irailean egin zenuten
aurkezpen ekitaldia?
Denboraldi honetako taldeak aurkeztez
gain, zendutako Luis Mari Lartigueri, klubaren sortzaileetako bati, omenaldia egin

„Klubeko presidente
ohiak nire alboan
izan ditut zalantzak
argitu eta gauzak
nola egin behar
diren ikasteko‰

genion. Ezinbestekoa iruditzen zitzaigun
omenaldia egitea, bere senide eta lagunei
haiekin gaudela adierazteko.

Nolakoak izan dira karguan eman dituzun lehen hilabeteak?
Oso pozik gaude eta dena oso ondo joan
da. Gabonetako oporretarako torneo berezi bat antolatzen ari gara orain, Irunen
abenduaren 22, 23, 29 eta 30ean jokatuko
dena. Irun aurtengo Gabonetan saskibaloiez betetzea espero dugu.
Haurrentzako eskolak ondo funtzionatzen du?
Bai, 2007 urtetik dago martxan eta saskibaloira jolastu nahi duten neska eta mutil
gazteak dauzkagu bertan. Entrenatzaileak, maila helduen taldeetako jokalariak
dira, beraz, txikiei saskibaloira jolasten
irakasten dieten bitartean, entrenatzailea
izatea zein zaila den ikasten dute haiek.
Saskibaloiak eskualdean zaletu asko
dauzka egun beste kirolekin aldera-

„Irun aurtengo Gabonetan saskibaloiez betetzea
espero dugu‰
tuta?
Saskibaloiak zaletuak dauzkan arren, egia
da Irunen izen handiak dauzkaten klubak
dauzkagula: Bidasoa, Real Union, Santiagotarrak,… Saskibaloia apur bat atzetik
gelditzen dela dirudien arren, pixkanaka
hazten ari gara.

Zeintzuk dira hemendik aurrera zure
buruari ezartzen dizkiozun helburuak?
Lehen urtea denez oso txikiak. Gure taldeak mantentzea eta, era berean, maila altuko
jokalariak
gazteagoengana
hurbiltzea aberasgarria izan daitekeela
uste dugu.

KIROLAK
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Aritz Hernandez, mutil kadeteen entrenatzailea:
Nola hasi zinen saskibaloira jolasten?
Hasieran lagun talde bat ginen eta Dunboa eskolako zelaietan jolasten
genuen, hau da, kalean. Gure gurasoen laguntzarekin saskibaloira era
serioagoan jolastea erabaki genuen eta horrela sortu zen Erroibide
kluba.

Kluba asko aldatu da hasierako urteetatik gaur egun arte?
Bai, asko aldatu da. Ni jokalari bezala hasi nintzen eta orain entrenatzaile lanetan nabil. Hasieran 10 pertsona baino ez ginen eta, orain, mutilen kategoria guztietan talde bat daukagu, infantiletatik hasita senior
kategoriara arte.
Oso ezberdina da jokalari izatetik entrenatzaile izatera pasatzea?
Bai, jokalari bezala ez duzu presiorik eta jolastea da zure helburu bakarra. Entrenatzaile bezala, ordea, taldea gidatu eta partiduak eta entrenamenduak prestatu behar dira.
Nolakoa da entrenamenduen errutina?
Astero hiru entrenamendu dauzkagu. Entrenamenduetan teknika indibiduala, talde jokoa eta larunbatetako partiduak prestatzen ditugu.

Erraza da entrenamenduetako lana partiduen emaitzetan islatzea?
Batzuetan konplikatua izaten da, jokalariak partiduetan urduri egon ohi
direnez, zailagoa izaten da.

Saioa Gonzalez, klubeko jokalari txikienen entrenatzailea:
Nola ezagutu zenuen Erroibide kluba?
Lagunekin batera hasi nintzen saskibaloira jolasten. Klubak antolatutako udako kanpus batean parte hartu nuen eta, azkenean, hemen gelditu nintzen bertan gustura nengoelako.

Zein adinetako umeak entrenatzen dituzu?
7 eta 8 urte bitarteko umeak entrenatzen ditut. Adin tarte horretarako
kategoria ofizial zehatzik ez dagoen arren, guk “eskolatxoa” esaten
diogu. Hurrengo urtean infantil kategorian arituko liratekeen haurrak
dira, baina, aurten ez dute partidurik jolasten.

Jokalari izateaz gain, entrenatzaile lanetan aritzea gustuko duzu?
Bai, nahiz eta haurrak direnez gauzak azaltzea konplikatuagoa den.
Azken finean, gauzak hainbatetan azaldu behar zaizkie azalpenak ondo
ulertzeko. Hala ere, ume txikiak entrenatzea oso dibertigarria da.

Zergatik dute haurrek saskibaloia gustuko?
Askok telebistan NBA ikusten dutela esaten digute eta beste batzuek,
berriz, eskolako patioan lagunekin saskibaloira jolasten dute.

Jokalari txikiek maila altuetako erreferenteak dauzkate?
Bai, Michael Jordan edo Stephen Curry bezalako izenak aipatzen dituzte. Beste batzuek, ordea, iraganean saskibaloira jolastu zuten aita
edo anaiak dauzkate erreferente moduan.
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Gabonetan ere kontsumo arduratsua egiteko aholkuak
ACUBI Bidasoako Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Elkartea

nean garestitu ohi diren elikagaiak (mariskoa, haragia eta arraina) izozkailuan sartuz.
5. Jostailuak aukeratzean, haurraren adina kontuan hartu behar da, eta sexismoa saihestu. Beti aintzat hartu behar da segurtasuna, eta horretarako ziurtatu egin behar
da produktuak etiketatuta daudela, segurtasuneko oharrak eta erabilerarako jarraibideak dituztela, baita CE marka ere.
ACUBI eta Irungo Kontsumitzaileen Informaziorako Bulegoak Gabonetan egiten diren
erosketa kopuru handiak direla eta, kontsumo arduratsua egiteko jarraibideak eman
dituzte. Hortaz gain, murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea kontsumo arduratsu baterako gakoak direla gogorarazi dute.
Gabonetako apaingarriak urte batetik bestera berrerabiltzea eta erabiltzen ez diren
jostailuak dohaintzan ematea gomendatzen da. Bazkari eta afarietarako menuak antolaketari dagokionez, hurbileko eta sasoiko produktuak aukeratzea, gonbidatu kopuruaren araberako janaria egitea eta, soberakinak izatekotan, horiek aprobetxatu
beharko lirateke.
Hona hemen kontsumo arduratsu eta seguru bat egiteko 12 jarraibide:
1. Erosketak planifikatzea eta dena batera ez erostea; ez utzi erosketak azken momenturako eta egin ezazu behar dituzun gauzen zerrenda.
2. Aurrekontu bat egitea gehiegizko eta azaleko gastuak kontrolatzeko. Erabilgarri
dugun aurrekontua dauzkagun premien arabera egokitu.
3. Txartelak zentzuz erabiltzea.
4. Janaria aldez aurretik erostea, eskaintzak aprobetxatuz eta Gabonak gertu daude-

6. Bideo-jokoetan arretaz begiratu behar da PEGI Kodearen(Pan European Game Information) piktogramen esanahia. Logo horiek jokoa erabiltzeko gomendatzen den
gutxieneko adinari eta edukiari buruzko informazioa biltzen dute.
7. Behatu egin behar da Gabonetako apaingarrien segurtasuna. Argizko girlandak erabiltzen badira, ziurtatu egin behar dugu konexioak egoera onean daudela.
8. Saltokiko itzulketa-politikari buruzko informazioa izan behar dugu: itzulketak onartzen ote dituzten, zer epetan eta zer baldintzatan. Produktua akastuna baldin bada edo
tararen bat baldin badu, Legeak orduan bakarrik behartzen ditu saltokiak produktua
itzultzera.
9. Erosketaren tiketa edo faktura eskatzea eta gordetzea, eskatu egingo baitzaigu produktua itzultzerakoan, erreklamazio bat aurkezterakoan edo bermearen onurak jasotzean.
10. Gordeitzazu publizitate-foiletoak, loteslea baita publizitatea.
11. Gatazkaren bat sortuz gero, erreklamazio-orri bat eskatu behar da saltokian.
12. Aukeratu ezazu kontsumoko arbitraje-sistemako kide ikurra erakusten duen enpresa, berme plus bat baita.
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Dunboa
HLHI 6.
maila

Denborapasak
Zazpi hitz: Eguberriak

Olentzero, turroia, Eguberri, Izarra, Zuhaitza, opari,
Errege Magoak

HAURREN LEIHOA
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IRUNERO

El Pilar DBH1

Euskaraz,
Irunen
barrena

Abenduko illaren ogei ta labian

Oiartzungo Dolores ibiltzen zen eskian oaiñ irurogei
ta lau ero bost urte, eta Abenduko illian kantatzen
zizkigun guri Jesusen Jaiotzeko kantak.

Esatentzigun:
Abenduko illaren
ogei ta labian
Jesus Salbadoria
jayo zen gabian;
Gu jarritziagatikan
estado obian
erremediatuta
zerura birian.
Gero esantentzuen:
Jose eta Maria
Belenen sarturik
etzioten eman nai
iñork ostaturik
antxen gelditu ziran
desanparaturik.

Josek esatentziyon
Maria orreri
ostaturik eman nai
eztigute guri;
Badakitt estalpe bat
eta segi neri
antxen deskansako
zera triste ori.
Mariak esantziyon bere
Joseri
joantzaittez oyera deskansa al bazaye
amabiyetan nik oju eingo
dizut
arek ikusi gabe jaio zan
gure Jesus

Irungo Kateako S.R.A andereari jasoa (1959-XII8). (El Bidasoa, 1960-III-26)

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

BETI GAZTE
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Ikasleentzako laborategi naturala Plaiaundi
Institutuko lurretan

Plaiaundi institutuko ikasle eta irakasleek
ikastetxeko lurretan eraikitako hiru putzuak erabiltzen dituzte saio praktikoak lantzeko. Joan den
ikasturtean eraikitako putzuekin lanean jarraitzeaz
gain, aurten txikiagoak diren hiru putzu berri eraiki
dituzte, oraingoan, Plaiaundiko Parke Ekologikoaren barnean. Ana Uriz, Carlos Cruz eta Iñaki Sanz
izan ziren proiektua bultzatu zuten irakasleak.
Joan den ikasturtean eraiki ziren ikastetxearen barnean
Larrun, Aiako Harriak eta Jaizkibel putzuak. Putzu bakoitza ikastetxeko eremu ezberdin batean kokaturik
dago, baldintza ezberdinek putzuan izan ditzaketen eragina islatzeko asmoz. Era honetan, Lur eta Ingurumen
Zientziak ikasgaiko ikasleen ikasketa prozesua bultzatzea eta arintzea bilatzen zen ariketa praktikoen bitartez.
Carlos Cruz irakasleak adierazi du, “putzuak gure laborategi naturalak dira”.
Pasaden ikasturteko esperientziaren ostean, aurtengo
ikasturtean aurrera jarraitu dute proiektuarekin. Horrela, jada eraikiak zeuden ikastetxeko hiru putzuak aztertzen jarraitzeaz gain, Plaiaundi Parke Ekologikoarekin
kolaborazioan, parkean dimentsio txikiagoko 3 putzu
berri sortu dituzte. Ana Uriz eta Carlos Cruz irakasleek
azaldu dutenez, proiektua abiatu zenetik, ikasleen motibazioa eta jakin-mina areagotu direla nabaritu dute.

nean lantzeko aukera dugu honela”, gaineratu du Ana
Uriz Plaiundi Institutuko irakasleak.

„Putzuak gure laborategi
naturalak dira‰
Carlos Cruz, irakaslea
„Markatutako programaziotik atera gabe, edukiak
era desberdinean lantzeko
aukera dugu honela‰
Ana Uriz, irakaslea
Astean klasean emandako bi ordu teorikoen edukiak putzuetan egiten diren bi saio praktikoekin osatzen dituzte.
Honela, ekosistemaren eboluzioa ikertzeko aukera paregabea dute ikasleek putzuak behatuz, ur laginak ikertuz
edo segida ekologikoak eginez, besteak beste. “Markatutako programaziotik atera gabe, edukiak era desberdi-

Ezinbesteko laguntza
Putzuen sorreratik aritu dira ikasle eta irakasleak proiektua garatzeko lankidetzan. Irakasleen lanaz gain, Arantzadi Zientzia Elkarteko kideen kolaborazioa
ezinbestekoa izan da egitasmoa aurrera eramateko.
Lehen momentutik hasita proiektuaren fase guztietan
izan dute elkartearen laguntza. Ana Uriz irakasleak
azaldu duenez, “pazientzia handia izan dute, ikasleekin
oso ondo moldatu dira eta haien ikasketa prozesuan inplikatu dira”.

Mugarik gabeko proiektua
Bigarren Batxilergoko Lur eta Ingurumen Zientziak ikasgaian matrikulatutako ikasleengan pentsatuz abiatu zen
egitasmoa. Hala ere, denborak aurrera egin ahala eta
proiektua ikastetxeko beste departamentuentzat erabilgarria izan daitekeela ikusita, proiektua matematika edo
hizkuntza bezalako beste arlo batzuetan erabiltzen hastea espero dute etorkizunean.
Hortaz gain, beste heziketa zentroei putzuak ezagutu eta
ikasleekin bisitatzeko aukera zabaldu nahi zaie, honela,
sakonera gutxiko zulaketa batzuekin abiatu zen proiektu
honi erabilgarritasun mugagabea emateko.
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Gonbidapenak doan
Oiasso museorako!
- 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
- Webgunean: w w w.i r u n.o rg / i ga z te
- WhatsApp bidez: 607 771 173

Nazioarteko
Breakdance
Txapelketa

Hauxe duzu aukera Irungo
Oiasso Museo erromatarrerajoateko nahi duzunarekin
Gazte-txartelarekin.
Oiasso museoak inguruko historia ondarea ezagutzeko eta
erromatarrak Euskadin duela
2000 urte nola bizi ziren aztertzeko aukera ematen dizu.

Tailerra: "Gurasook ere egiten
dugu Sexu Heziketa?

Zer zozkatuko dugu?
10 sarrera bikoitz Irungo
Oiasso Museorako .

Eguna: 2018ko abenduak 27.

guztietan ikusiko dugu.

Parte hartzeko?
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/albistea/2018/gonbidapenak-doan-irungooiasso-museorako-hilero/r58-801/eu/

Eguna: Abenduak 23, igandea.
Ordua: 17:00etan (parte-hartzaileak
16:00etan egongo dira).

Ordua: 18:00etan.
Lekua: Amaia Kultur Zentroa (Pío XII
plaza 4 - Irun).
Mailak:
- Open 3vs3 (14 urtetik gorakoak) .
- Gazte Promesa (13 urtetik beherakoak) .
Sarreren salmenta:
- Internetez: https://amaiakz.sacatuentrada.es/eu/entradas/break-lehiaketa/2018-12-23
- Irungo Turismo Bulegoa (Luis Mariano
plaza).
- Lehiatilan, ikuskizunaren egunean bertan.
Prezioa: 4,30 euro.

Lekua: Palmera-Montero Zentro Zibikoa, 4. aretoa.
Hartzaileak: amak, aitak, hezkuntzaren eragileak eta "sexualitatea haurtzaroan eta nerabezaroan" gaiari buruzko
jakin-mina duten guztiak.
Jorratuko diren gaiak:
- Noiz hasten da sexualitatea?
- Gure seme-alabek ba al dute sexualitaterik?
- Noiz hasten dira ikusmiran?
- Nondik ikasten dute sexu heziketa?
- Zein bitartekotatik iristen zaizkie daukaten sexu informazioa?
- Nola hitz egiten dugu gure seme-alabekin sexualitateaz?

Informazio gehiago:

2019ko Irungo
Inauteriak: Kartela
aukeratzeko deialdia
irun.org/igazte
Saria: 500 euroko sari nagusia
emango da eta 150 euroko akzesit bat.
Aurkezteko lekua: Kultura eta Kirol
Arloa (Urdanibia plaza, 6 - 20304
Irun).
Epea: Urtarrilaren 25era bitarte,
14:00ak arte.

Tailerrean galdera hauei guztiei erantzuna emango diegu, hauek baitira adin
gabeekin lan egiten dugunean edo
seme-alabak ditugunean egiten ditugun
galderak. Ibilbide bat egingo dugu
adien desberdinetatik pasatuz, sexualitatea nola bizitzen den haietako bakoitzean ikusteko, baita iristen zaien
informazio guztiak zein eragin daukan
beraien bizitzetan ere.
Gainera, sexualitatea nola tratatu adin

AGENDA
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15

Abenduak
17

19

22

Yogipuinak
“Laguntza”

Argoiak: jaiotza
biziduna

Super Amara
Gabonetako
Krosa

Zer: Ipuinen bitartez yogako “asana” (jarrera)
ezberdinak landuko dira
haurrekin.

Zer: Jaiotza bizidunaren
antzezpena Argoiak elkarteko abesbatzaren eskutik.

Zer: V. Super Amara
Gabonetako Krosa.

Non: CBA Udal Liburutegian.

Non: Argoiak elkartean
(Bertsolari Uztapide, 6).

Ordua: 17:15etan.

Ordua: 17:00etan.

Prezioa: Doan.

Sarrera: Doan.

Sarrerak: 943505421
telefonora deituz edo zuzenean CBA liburutegian
lortu ahalko dira.

Oharra: Ondoren Txistorra jatea egingo da.

Irteera: Kolon pasealekuan.
Helmuga: Luis Marianon.
Irteera ordua:
16:45etan.
Izen-ematea: Aurretiaz edo lasterketaren
egunean bertan egin
ahalko da.
Oharra: V. Super
Amara Gabonetako Kros
Txikia 15:30eta hasiko
da.

Denborapasen emaitzak

20

26

29

Hitzaldia: „Zure
diru-zorroa‰

Txirri, Mirri eta
Txiribiton

Skola Musik kontzertua

Zer: Mugikorraren bitartez erosketak egiteko gomendioak.

Zer: Txirri, Mirri eta Txiribitonen “Xaguxarroski
Kondea” ikuskizuna.

Zer: Urte bukaerako kontzertua,
Skola Musikeko ikasle eta irakasleek
antolatuta.

Non: Irungo CBA liburutegiko KZ gunean.

Non: Amaia Kultur Zentroan.

Non: Kabigorri Bidasoaldeko Ateneoan.

Ordua: 18:00etatik
20:00etara.

Ordua: 17:00etan.

Ordua: 18:00etan.

Prezioa: 4,30 euro.

Sarrera: Doan.

Prezioa: Doan.
Oharra: Aldez aurretik
izena ematea ezinbestekoa da.

Sarrerak: Internet
bidez, Irungo Turismo Bulegoan edo Amaia Kultur
Zentroko leihatilan.

Hizkuntza: Gazteleraz.

*Gabonetako informazio gehiago
5. orrialdean

