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Margolaria. Valentzian jaio zen 1926 urtean. Bere haurt-zaroan zehar Madrilen bizi izan zen eta, Gerra Zibila1939an amaitu ostean, bere familia Irunera etorri zen.Pinturako bere lehen irakaslea Montes Iturrioz izan zen.Valentziako Arte Ederren Akademian eta Madrileko SanFernandoko Arte Ederrerako Akademian gauzatu zituenartearen munduarekin loturiko ikasketak. 1951 urte Gipuzkoako Foru Aldundiak bere formazioaErroman osatzeko beka bat eman zion. Horren ostean,bere ezagutzak zabaltzen jarraitu zuen Parisen. Berelehen sariak Gipuzkoako Artista Nobelen Erakusketanjaso zituen eta 1954 urtean Alacanteko Pinturako Lehia-keta Nazionalean zilarrezko domina eskuratu zuen. Do-nostia, Bilbo eta Madrilen erakusketak egin zituen.  1956urtean Venezuelara joan zen eta bertan hainbat pertso-nalitate ezberdin erretratatu zituen. 1960 urtean Espai-niara itzuli zen, Hondarribira zehazki. 2014 urteanzendu zen. 

Iturria: Agustin Morate.
Irun y sus gentes.
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Beste urte batez Euskararen Hilabetea ospatuko du ot-saileko hilabetean zehar Euskara arloak. Aurtengo edi-zioa antzerkia izango da Irungo eskoletako ikasleakeuskara hurbiltzeko erabiliko den kanala. “Euskara, gureleihoa” leloaren azpian hiru antzezlan egingo dira IrungoAmaia Kultur Zentroan. Otsailaren 6tik 28ra luzatuko da Euskara arloak IrungoEuskara Sustatzeko Ekintza planaren barnean antolatu-riko programa. Honela, hiriko ikastetxe eta institutue-tako ikasleei zuzendutako hiru antzerki ezberdinaukeratu dira. Guztira, 7.300 haur igaroko dira AmaiaKultur Zentrotik otsaileko hilabetean zehar. Monica Mar-tinez Euskara ordezkariak adierazi du, “programa hone-kin haurren eta gazteen motibazioa eragin nahi da,euskararen aldeko jarrera positiboa sustatuz”. Antzerki ziklo honen barneko lehen antzezlana otsaila-ren 6 eta 7an antzeztutako “Martinaren parke fantasti-koa” izan zen. Haur Hezkuntzako ikasleei zuzendurikoantzezlan honen bitartez, haurrek Martinaren hamaikaabenturez gozatzeko aukera izan zuten “ProduccionesMaestras” konpainiaren eskutik. Otsailaren 13 eta 14eanLehen Hezkuntzako 3.eta 4. mailako ikasleak hurbilduziren Amaia antzokira. Tolstoiren “Gizon zoriontsuarenalkandora” ipuinean oinarriturik, ikasleak zoriontasunabilatzeko abenturan murgildu ziren. Azken antzezlana otsailaren 27 eta 28koa izango da etaDerrigorrezko Bigarren Hezkuntzako  ikasleentzakopentsaturik dagoen obra da. “Jauzi hirukoitza” izenekoantzezlanaren bitartez “Pikor Teatro” tren istripu bateanhiltzen den neskato baten heriotzak komunitatearen bi-zitzan eragingo dituen aldaketak kontatzen ditu. Honela,gazteen bizitzetan bat-batean gerta daitezkeen beste ga-lera batzuen inguruan hausnartzea bilatzen da ere. Gai-nera, konpainiak ikastetxeetara Gida Didaktiko bat bidaliohi du, obran lantzen diren gaiak ikasgeletan ere era pe-dagogikoan landu ahal izateko. 

Irunero bereziaBestetik, hilabete honetan Irunero aldizkariak bi ale be-rezi argitaratuko ditu, ikasleen sormena erakusteko. Ba-tean HH, LH1, LH2, LH3 eta LH4ko ikasleen lanak bildukodira eta, bestean LH5, LH6 eta DBH-ko  ikasleen lanezosaturik egongo da. Aldizkari berezi hauek, hiriko ikas-tetxe eta institutuetan banatzeaz gain, Euskara ArloarenWebgunean zintzilikatuko dira ere. 
LaburbiraIaz Euskararen Hilabetearen barnean txertatu zen Labur-bira laburmetrai zirkuitua. Aurten, ordea, Amaia KulturZentroan apirilaren 11an antolatuko da laburmetrai zir-kuitua eta 9 dokumentalez osaturik egongo da. Labur-metraiez gain, aurreko urtean bezala, zuzendariak edozikloa osatuko duten laburmetraiekin loturiko pertsonakantzokira hurbiltzeko ahalegin berezia egingo da, publi-koaren eta profesionalen arteko solasaldi interesgarriaksortzeko. 
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Antzerkiari leihoa zabalduko dio aurtengo Euskara-
ren Hilabeteak 

Mónica Martínez, Euskara ordezkaria

„Programa honekin hau-
rren eta gazteen motiba-
zioa eragin nahi da,

euskararen aldeko jarrera
positiboa sustatuz‰



Astelehenero eguerdiko 12:00etan elka-rretaratzeak antolatzen ditu TxingudikoPentsionisten Mugimenduak Irungo SanJuan plazan. Batzuetan elkarretaratzeaantolatzen dute soilik. Besteetan, pentsioduinak erreklamatzen dituen pankartahartu eta hiriko kaleetan zehar manifes-tazioa antolatzen dute, haien eta haien on-dorengoen etorkizunaren aldeborrokatzeko. 

Pentsionisten mugimenduaren helburunagusia lege betekizuna eskatzea da; hauda, gobernuak pentsio duin batzuk ber-matzea. Hori bete ahal izateko, pentsioenkopurua Kontsumorako Prezioen Indize-arekin uztarturik egotea ezinbestekoa da,igoera proportzionala izan dadin. Orainarteko borrokari esker, aurtengo pent-sioak KPIarekin batera igoaraztea lortuda. Hortaz gain, gizon eta emakumeenpentsioen berdinketa helburutzat duteere. Hortaz gain, agintean dauden politikarienagendan pentsioen gaia txertatzea lortuda eta horrek ezinbesteko garrantzia duetorkizunean lorpen berriak eskuratuahal izateko. Etorkizun urrunari begira,1.080 euroko gutxieneko pentsioa lortzeabilatzen dute pentsionistek, beti ere, gut-xieneko soldata baino kopuru altuagoairabazteko asmorik gabe. 

Bilboko pentsionisten mugimenduakindar berezi duen arren, Barakaldo, Do-nostia edo Irun bezalako hirietan mobili-zazioak oso jendetsuak izan ohi dira ere.Hain zuzen ere, hiriburuetako mobiliza-zioez gain, hiri eta herri ezberdinetan mo-bilizazioei eustea garrantzitsua dagobernuari presio gehiago eragiteko. Gau-zak horrela, pentsionistek elkarretarat-zeak aste batetik betera errepikatzendituzte, euriari aurre egiteko aterkiarekinkalera irtetea beharrezkoa bada ere. 
Garai berrietara egokituzTxingudiko Pentsionisten Mugimendua-ren sorreran eta garapenean berebizikogarrantzia izan dute sare sozialek. Izanere, Facebook bezalako plataformetanmugimenduak zabalik daukan kontuarenbitartez astelehenero errepikatzen direnmobilizazioak konbokatzen dira edo joanden asteetan egindako mobilizazioen ba-lorazioa egiten da. Gainera, sare sozialen

bitartez orrialdeak zenbat jarraitzailedauzkan kontabilizatzeko aukera dute.Hortaz gain, argazki eta bideoen bitartez,mugimenduaren lorpen eta helburuenberri emateko aukera paregabea eskaint-zen dute sare sozialek. 
Jende gaztearen inplikazioaMugimendua abiatu zenetik, geroz etajende gehiago hurbiltzen da astelehene-tako mobilizazioetara. Jende gaztearenpresentzia, ordea, eskasagoa izan ohi da,izan ere, lana edo ikasketa ordutegiak di-rela medio, ezinezkoa zaie bertan agert-zea. Hala ere, larunbat arratsaldeetanelkarretaratzeak burutzen dira Donos-tian, langile eta ikasleek mugimenduare-kin bat egiteko aukera izan dezaten.Pentsionistek ezinbestekoa ikusten dutejende gazteak ere haien borrokarekikobabesa erakustea, etorkizunean egungogazteak izango direlako borroka honenonuradunak.  

ERREPORTAJEA IRUNERO4

Pentsio duinen aldeko borroka nekaezina

2018 urtarrileko hilabetearen
inguruan martxan jarri zen Txingu-
diko Pentsionisten Mugimendua. Urte-
beteko borroka nekaezinaren ostean,
aurrerapauso txiki batzuk lortu di-
tuzte, abiapuntuko %0,25 kaxkarretik
aldentzeko. Hala ere, gobernuaren ja-
rrera ikusita, helburu nagusiaren lor-
pena oraindik urrutiegi ikusten
badute ere, etorkizunean mobiliza-
zioei eusteko asmo irmoa erakutsi
dute. 
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Pentsio duinen aldeko borroka nekaezina
Coro Gonzalez eta Grego-
rio Gallo:San Juan plazan astelehe-nero elkarretaratzeak an-tolatzea primerakoairuditzen zaigu eta mani-festazio horiek egitea guz-tiz beharrezkoa dela ustedugu. Izan ere, horrela-koak antolatu ezean, gizar-tea lo gelditu etaezinezkoa izango da ezerlortzea. Horretarako poli-tikariak baino gehiago mu-gitzea lortu behar dugu.Duela urte betetik astele-henero etorri ohi gara eta,helburu nagusia oraindikurruti dugun arren, lorpengehiago eskuratzeko bo-rrokatzen jarraitzekoasmoa dugu. 

Ester Lopez: Astelehenero elkarreta-ratze hauetara hurbiltzekoohitura dut eta TxingudikoPentsionisten Elkarteakaurrera daraman mugi-mendua oso garrantzitsuada nire ustez. Mobilizaziohauen bitartez pentsionis-tak garenei pentsioak  ge-hiago igotzea gustatukolitzaidake. Egia da astele-henetan jende asko elkart-zen garela, baina, jendegazteak babesa erakusteabeharrezkoa da ere. Nikseme gazteak dauzkat eta,asteleheneko kontzentra-zioetara lanarengatiketortzea ezinezkoa zaienarren, larunbatetan anto-latzen direnetara joan dai-tezen animatzen saiatzenditut.  
Lola Cuesta:Txingudiko PentsionistenMugimendua abiatu zene-tik astero etortzen naizmobilizazio hauetara etaez dut manifestazio batbera ere galdu. Senarra os-pitalean gaixorik daukat,hortaz, pentsioen kopuruaigotzea oso beharrezkoada nire kasuan aurrera ja-rraitu ahal izateko. Askogustatzen zait astelehe-nero plazan biltzen denjende kopurua ikustea,baina, gazteagoa den jen-dearen falta sumatzen dut,borroka honek etorkizunhurbilean fruituak emanditzan. 

Sole Aguirre: Txingudiko PentsionistenMugimenduko komisiokokidea naizen aldetik,10:30etan egiten dugunbileraren ostean, astelehe-nero etorri ohi naiz elka-rretaratzeetara. Irungomugimendua, ingurukoherriekin alderatuta, jendegehien biltzen duen mobi-lizazioetako bat delaesango nuke. Kontzentra-zioetan jende heldua bilduohi den arren, Irungo ins-titutu bateko ikasleak gu-rekin harremanetan jarridira gure mugimenduarenhelburuak azaltzea eskat-zeko eta oso garrantzitsuada jende gaztea ere gureborrokarekiko inplikazioaerakustea. 



Nola jarri zen martxan Inude eta art-
zainen konpartsa Irunen?Hasierako urteetan Irungo Atsegiñakodantza taldea arduratzen zen konpartsa-ren antolakuntzaz, ohitura galdu zen arte.1997 urtean Eraikik ohitura berreskuratuzuen Atsegiña elkartearen 75. urteurrenaospatzeko eta 1999 urtetik aurrera Beho-biako dantza taldeak konpartsa antolat-zeko ardura beregain hartu zuen. Aurten,beraz, 20 urte beteko dira Eraiki kon-partsa antolatzen duenetik.
Zer irudikatzen da jai honen bitartez?XX. mendeko bizimodua irudikatzen duenerrepresentazio bat da eta 200 pertsonainguruk parte hartzen dute bertan. In-udeek pertsona dirudunen semeak zaint-zen zituzten neskameak irudikatzendituzte, mutilek artzainen papera egitenduten bitartean. 
Eraikik konpartsa antolatzen duenetik
aldaketa asko egon dira?Ez, ibilbidea izan da azken urteetako alda-keta nabariena. Lehen Pio XII ingurutikabiatzen ginenen eta Urdanibia plazanamaitzen genuen ibilbidea. Gaur egun,ordea, eguerdiko 12:00etan Santiago ka-letik irten eta, San Juan plazan gelditu etaZabaltza plazan dantzatu ostean, Luis Ma-rianon bukatzen dugu. 

Nondik eskuratzen duzue konpartsako
pertsonai zein dantzariak janzteko
arropa?Normalean taldeko dantzariek haienjantzi propioak izan ohi dituzte. Urteroerrepikatzen diren pertsonaien arropa,berriz, taldearena da eta Eraikik urtezurte utzi egiten du. Norbaitek pertsonaiberriren bat sortu nahi duenean, berriz,bere kabuz prestatzen du jantzia. 
Konpartsako partaide guztiak talde-
koak dira?

Ez, dantzari gehienak tadekoak badiraere, edonork dauka konpartsan partehartzeko aukera, bai pertsonai moduanedo, oinarrizko euskal dantza ezagutzakizatekotan,  baita dantzari moduan ere. 
Dantzariez gain, zer  bestelako pertso-
naiek osatzen dute konpartsa?Inude eta artzainez gain, garaiko gizarteairudikatzen laguntzen duten bestelakopertsonaiek osatzen dute konpartsa. Al-kate-alkatesa, familia aberatsak, elizakokargu ezberdinak, mediku eta erizainak

eta garaiko lanbide ezberdinetako langi-leak, besteak beste. 
20. urteurrena ospatzeko zerbait bere-
zia prestatu duzue?Bai, urte berezia denez, parte-hartzailekokopuru handia biltzeko ahalegin bereziaegin dugu aurten. Horrela, Zabaltza pla-zan dantzatzen den errepresentazioandantzari bikote gehiagok parte hartukodute aurten. Gainera, Atsegiña Elkarteakkolaborazio berezia izango du desfilean.  

ERREPORTAJEA IRUNERO6

Inude eta artzainak inauterien etorreraren iragarleak

Inude eta artzainen konpart-
sak, kaldereroekin batera, Irungo in-
auterietako lehen ospakizunetako bat
da. Ohikoa denez, inauterien asteko
aurreko igandean zeharkatzen ditu
konpartsa honek hiriko kaleak. Gaur
egun, Eraiki dantza taldeko kideak ar-
duratzen dira konpartsaren antola-
kuntzaz. Itsaso Aranburu eta Xabier
Mugika konpartsako koordinatzaileek
jai honen atzean ezkutatzen diren xe-
hetasunak azaldu dituzte.

- Kalitatezko sagardoa, bertako 
sagarrekin ekoiztua.
- Asteburuetan, trikitiarekin.
- 943 62 31 30
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Zergatik erabaki zen honelako elkarte
baten sorrera beharrezkoa zela?
Karlos Santiago: Pertsona talde bat kon-turatu zen 1936tik aurrera hemen ingu-ruan gertatutakoaren inguruko hutsunehandia zegoela. Gauza batzuk kontatzenbaziren ere, ezjakintasuna nagusi zen eta,arazoari aurre egiteko, historia ezaguta-razteko helburuarekin elkartu ziren. 
Joserra Enparan: Hortaz gain, Kepa Or-dokiren heriotzaren 25. urteurrena zeto-rrela ikustea abiapuntua garrantzitsuaizan zen guretzat. Orduan konturatuginen Ordokik aitorpen berezia merezizuela, bere izena ahazturik gera ez zedin. 
Beste aukeren artean, zergatik hautatu
zenuten Kepa Ordokiaren izena?
Joserra: Nahiz eta pertsona baten izenajarri, irundar bat irudikatzeko asmoare-kin jarri genuen izen hori, era berean, Or-dokiren irudia berreskuratzeko. 
Karlos: Irundarra izateaz gain , Ordoki

Gernika Batailoiko burua izan zen eta na-zien aurka ibil zen borrokan. Gogoratze-koa da batailoi horren barnean,nazionalistez gain, errepublikarrak, anar-kistak eta komunistak ere ibili zirela. 
Hemen inguruan antzeko helburua
duen beste elkarterik dago?
Joserra: Gure elkarteak historia ikuspegiberri bat ematea bilatzen du. Esaterako,joan den astean ikusitako dokumentalbatek Bigarren Mundu Gerraren datak ez-baian jartzen zituen, gatazkaren abiapun-tua 1939 urte baino lehenago kokatuz.Izan ere, historia modu ezberdinetan kon-tatzeko era asko daude hartutako abia-puntuaren arabera. 
Karlos: Hemen inguruan antzeko elkar-teak dauden arren, gure informazio bil-keta ez da 1936tik 1939ra bitartekodenbora-tartera mugatzen, 1978ra arteluzatzen gara,  gertatutako guztia jarrai-pen baten moduan ulertzen dugulako. 
Zelako garrantzia du eskualde batent-
zat memoria historikoaren berresku-
rapenak? 
Joserra: Anekdota bezala, duela 10 egunIrunen onartu da Gernika Batailoiari kalebat ematea, ia 80 urte pasa ondoren. Es-kema logiko baten barnean gure histo-riako pasarte guztiak txertatu beharkogenituzkeela uste dut, inguruko herrialde-etan egin den bezala. Hemen, ordea, kon-

taketan etendura bat gertatu da. Ondo-rioz, agintarientzat historiaren berresku-rapena moda batean bihurtzen delarensentsazio dut zenbaitetan, noizbehinkaekitaldi soil batzuk antolatuz. 
Karlos: Berriki Gernikan Batailoian arituzen Perez Lusarreta zendu da. Elkartea in-augurazio egunean bertan izan zen etahan egoteagatik eskerrak eman nizkio-nean honakoa erantzun zidan: “Ez, eske-rrik asko zuei eta nahi duzuenean itzulikonaiz gertatutako hau kontatu behar daeta, kontatzen ez badugu berriro gerta-tuko da. Esaldi horretan oinarrituz ikus-ten diot nik zentzua era honetakoelkarteen jardunari. 
Elkarteak martxan urte bat baino gut-
xiago daraman arren, lehen lorpenak
ikusten hasi zarete?
Karlos: Poliki-poliki aurrera goaz. Aur-kezpenaren ostean, hemen inguruan izan-dako 6  atxilotze esparruak landu ditugu,gai ezaguna zela ikusi eta gero.  Hortazgain, Kepa Ordoki bere heriotzaren 25. ur-teurrena dela eta omentzeko garaiko bert-soekin emanaldia, Gernika plazanomenaldia eta batailoiari buruzko doku-mentala egin dugu, beste gauzen artean. 
Joserra: Hendaiako historia ere lantzendugula azpimarratu nahi nuke. Hainzuzen ere, Hendaian oso interesgarria etaberezia izan zen mahai-inguru bat anto-

latu genuen Gernika Batailoiko kideenseme-alabekin eta bestelako senideekin,testigantza ezberdinak partekatzeko.Oraindik, datu asko gorderik daude etaezinbestekoa iruditzen zaigu izen-abize-nen bilketa bat egitea. Testigantza zuze-nak jasotzeko berandu gabiltzan arren,zeharkako testigantzak eta dokumentuakjasotzeko garaiz gaude oraindik. 
Etorkizunari begira, elkartean zein
proiektu abiatzeko asmoa duzue?
Karlos: Ekitaldiez gain, datu-bilketa gau-zatzeko lanean gabiltza egunero. Informa-zioa badago, leku ezberdinetan eta gauzaezberdinei buruz, baina, guk informaziohori bildu eta bateratu nahiko genuke.Adibide gisa, orain Hondarribiaren ka-suan errepresaliatutako 330 pertsonenizen-abizenak bildu eta antolatzeko la-nean gabiltza. Bestetik, gerrak eragindakoihesaldiaren ostean, mugako zubian mart-xan egon zen “Zubiko Onarpen Komisioa”delakoaren inguruan lanean ari gara ere.
Joserra: Momentu honetan lehentasunberezi bat daukagu. ViaIrun proiektuarenharira, Aduanako eraikinaren atzean zutikjarraitzen duten atxilotze-guneen zati batbehintzat mantentzea nahi dugu. Era ho-rretan, etorkizunean Irungo geltokitik iga-roko den jende guztiak hiriarenhistoriaren zati bat ezagutzeko aukeraizan dezan.

Bidasoako memoria historikoa 
berreskuratzeko asmo bateratua

Kepa Ordoki Memoria Histori-
koa Bidasoan elkartea 2018 urtean
sortu zen. Elkartearen izenean Ger-
nika Batailoiko buruzagia izan zen
Kepa Ordokiren izena agertzen bada
ere, elkarteak Behe Bidasoa bailakora
memoria historiko zabala berresku-
ratu, bateratu eta hedatzeko proiektu
ugari dauzka martxan. 

Argazkia: Estudio Gover
Karlos Santiago, Joserra Enparan eta Juan Mari Arrozpide
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Bidaso Atletiko Taldeak bigarren urtez an-tolatuko ditu bi proba horiek. Berrikuntzamoduan, Maratoi Erdiaren ibilbidean zen-bait aldaketa egin dira, aldapa kopuruamurriztu eta lasterkariek egindako eska-kizunei erantzuteko. Proben kronometra-jea Kirolprobak enpresaren esku egongoda eta Rosi Talavera atleta lasterketenamabitxia izango da. Otsailaren 16ko 20:00ak arte izango dutelasterkariek azken izen-emateak egitekoaukera. Izen-ematea kirolprobak.com etaRockthesport.com webguneetan edoLeire Sport saltokian, BAT taldearen bule-

goan eta Lasterkariaren Azokan izen-ematea aurrez aurre egiteko aukeraegongo da. Otsailaren 11tik aurrera Mara-toi Erdiak 28 euro eta 10K lasterketak 16euroko prezioa izango dute. Jada 525 korrikalarik baino gehiagokizena eman dute bi proba horietakorenbatean eta lasterketaren antolakuntzak800-900 izen-ematea lortzeko asmoa du.Proportzioari dagokionez, korrikalarien%62ak Maratoi Erdian izena eman du eta,%38ak, berriz, 10K lasterketan. Lasterkari, boluntario eta azpiegitura ko-puruari dagokienez, Bidaso Atletiko Tal-deak momentura arte antolatu dituen biproba handienak dira. Izan ere, lasterketaaurrera ateratzeko 240-250 boluntarioenlaguntza ezinbestekoa da. Boluntarioekbatatletismo@gmail.com eta batih@tele-fonica.net helbideetara e-posta bat bidalizizena eman dezakete eta, esfortzua kon-

pentsatzeko, 20 euro, probako kamisetaeta hamaiketakoa emango zaizkie. 
Lasterketaren azokaOtsailaren 16ean, berriz, Palmera Mon-tero gunean egingo den LasterketarenAzokaren ateak zabalik egongo dira goi-zeko 10:00etatik 14:00etara eta, arratsal-dean, 16:00etatik 20:00etara. Bertan,lasterkarien poltsak banatu eta azkenizen-emateak egiteko aukera izango da.Bestetik, Leire Sport, Brooks, Fullgas, Ver-tiz Ford eta Hyunday babesleen stand-akizango dira azokan.Hortaz gain, lasterketaren munduarekinloturiko profesionalek zenbait hitzaldiemango dituzte. Hizlariak Aritz Urdanpi-lleta (nutrizionista), Borja Saldias (fisio-terapeuta), Unai Ortiz (podologoa), JulenOlamusu (Entenatzailea), Rosi Talavera(atleta) eta Fullgas-eko profesional batizango dira.

Luzarorako apustuaBi proba hauek luzaroan antolatzen ja-rraitzeko asmoarekin, abantaila ezberdi-nak eskaintzen zaizkie parte-hartzaileei.Lasterkariaren poltsa jasotzeaz gain,kontsigna zerbitzua eta Artaleku kirolde-giko dutxa eta aldagelak erabiltzeko au-kera izango dute korrikalariek. Ibilbidekopuntu ezberdinetan 5 anoa-postu egongodira. Photocall erraldoiaz gain, 4 argazki-lariek ibilbidean zehar aterako dituztenargazkiak eta helmugako bideoa deskar-gatzeko aukera ere izango dute probakoparte-hartzaileek. Hortaz gain, kanpoko lasterkariak era-kartzeko, hiriko hotelek lasterkarientzakoeskaintza bereziak izango dituzte. Gai-nera, lasterketaren ostean, Ola Sagardote-gian lasterkari eta senideek deskontuaizango duen Sagardotegi menua dastat-zeko aukera izango dute.

Vertiz Ford Maratoi Erdiak eta 10 kilometrotako Ubyko-
lan lasterketak Irungo kaleak zeharkatuko dituzte otsai-

laren 17an

Otsailaren 17an Vertiz Ford
Maratoi Erdiak eta 10 kilometrotako
Ubykolan lasterketak Irungo kaleak
zeharkatuko dituzte. Bi proben irteera
goizeko 10:00etan izango da Zabaltza
plazan eta bi lasterketek San Juan pla-
zan izango dute helmuga. 
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1969 urtean sortu zen Irungo Txirrindu-lari elkartea.Urrun gelditzen dira jadalagun talde bat elkartu eta lasterketetanparte hartu ahal izateko kotxe bat alokat-zen zuten gazteen bizipenak. Egun klu-beko lehendakaria den Juanjo Garagarzakemozioz oroitzen ditu klubaren lehen ur-teak. “50 urteetan gure klubean eta txi-rrindularitzaren munduan aurrerapausohandiak eman dira”, azaldu du Juanjo Ga-ragarzak. Bidasoako Txirrindularitza elkartea 1973urtean jarriz zen martxan. Ordutik, txi-rrindularitzarekiko zaletasun handia dutekirolariak igaro dira bertatik. Egun, eskola30 kirolariz osatzen da. Jorge Garcia klu-beko bazkideak adierazi duenez, klubakharrobi garrantzitsua du une honetan etaetorkizun oparoa aurreikusten dio klu-bari. “Ez dakit etorkizunean beste JuanmaGarate bat izango dugun, baina, niri ger-tatu bezala, txirrindularitzak gazte asko

lagunduko dituela argi daukat”, gaineratudu Jorge Garciak.
Ekintzen zerrenda amaigabeaUrteurren berezia ospatzen den urte ho-netan hainbat ekintza antolatuko dituIrungo Txirrindulari elkarteak. Lehenekintza, martxoaren 21ean azken 50 urte-etan txirrindularitzaren munduan izan-dako aurrerapausoak errepasatzekoantolaturiko hitzaldia izango da eta ManuSainz, Ramon Mendiburu eta Juanma Ga-ratek parte hartuko dute bertan. Apirila-ren 2tik 7ra Laboral Kutxako erakusketaaretoan klubeko ibilbidea laburbiltzenduen argazki erakusketa bat egingo da. Kirol ekintzei dagokienez, maiatzaren4ean taldekako erlojuz kontrako Gipuzko-ako Txapelketako proba antolatuko da.Letxunborro etorbidean burutuko da

proba eta alebin eta infantil mailako kiro-lariak lehiatuko dira bertan. Maiatzaren19an,berriz, txirrindularitzaren ingurukoIgande Sasoi bat antolatuko du klubak eta,bertan, alebin eta infatil mailako kirola-rientzako lasterketa bat egingo da ere.Ekaineko hilabetea ekintzez beterikegongo da ere. Ekainaren 1ean  Puianakoauzoan klubak daukan zirkuituan, BBTproba bat egingo da. Ekaina 9a txirrindu-larien egutegian beste data garrantzitsubat izango da, izan ere, klubak 50 urte be-tetzen dituenez, kadete kategoriako Eus-kadiko Txapelketa ospatuko da Kolonpasealekua eta San Juan plazaren artean. Urteroko data garrantzitsuei dagokionez,Juanma Garate Martxa Zikloturista ekai-naren 16an egingo da, sanmartzialetakofesten atarian. Juanjo Garagarza klubekolehendakariordeak adierazi duenez, “pro-baren 10. urteurrena ospatzeko 500 ziklo-

turisten parte hartzea espero dugu”. Ekai-naren 29an, berriz, San Pedro lasterketaantolatuko du klubak. Lehendakariordeakazaldu duenez, probaren mendeurrenaospatzeko, goi-mailako kirolariak biltzeaespero dute. Kirol ekintzez gain, klubaren mende erdiaospatzeko logotipo berria hautatzeko le-hiaketa antolatu zen. Guztira, 93 lan aur-keztu zituzten 33 egilek. Azkenean,Alburquerque-ko Javier Sanchez Barroso-ren diseinua izan zen irabazlea, 50 zenba-kia, txirrindularitza eta klubaren koloreakintegratzen dituen irudi batekin. ProkoGomez, klubeko presidente ohiak azalduduenez, “konturatu baino lehen klubak100 urte beteko ditu”. Egun hori iritsi arte,50. urtemugako ospakizunetan buru-be-larri sartu beharko dira klub irundarrekokideak.

50 urte beteko ditu Irungo Txirrindu-
lari elkarteak pedalei eragiten

Irungo Txirrindulari elkar-
teak 50 urte beteko ditu aurten kluba-
ren sorreratik. Mende erdiko
ibilbidean txapelketa ezberdinak an-
tolatzeaz gain, txirrindularitzaren
munduan gertaturiko aurrerapausoen
lekukoa izan da klub irundarra. Elkar-
tearen eraketaren urtemuga ospatze-
arekin batera, klubak antolaturiko
beste probek ere urteurren berezia
izango dute aurten. 

„Konturatu baino
lehen klubak 100
urte beteko ditu‰

Proko Gomez, klubeko
presidente ohia

„50 urteetan gure
klubean eta txirrin-
dularitzaren mun-
duan aurrerapauso
handiak eman dira‰

Juanjo Garagarza, klu-
beko lehendakariordea

„Txirrindularitzak
gazte asko lagun-
duko dituela argi

daukat‰

Jorge Garcia, elkarteko
kidea
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Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoak
lanean jarraitzen du

Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Part-zuergoak 20 urte bete zituen 2018 urtean.Urteurren berezia ospatu ostean, proiektueta helburu ezberdinekin lanean jarrait-zen du partzuergoak. Izan ere, bi azkenhamarkada horietan zehar aurrerapausonabarmenak eman dira mugikortasun, tu-rismo, kirol eta kultura arlotan, besteakbeste. Otsailaren 6ko ekitaldian hainbat gauzaegin ziren. Batetik, Partzuergoa eta Bida-

soa bizirik elkartearen arteko gestio-hit-zarmenaren luzapen ebazpena berretsida, 2019 urterako aurrekontu orokorrenproiektua baliozkotu eta PartzuergokoZuzendaritza Batzordeak aurrera era-mandako ekintzen berri eman da. Hortazgain, presidentzia Irungo Udalaren eskuegotetik Hendaiako Udalaren esku ego-tera pasa da eta, honela, Kontseilu Oroko-rreko kargua izendatu dira. Ekitaldian Jose Antonio Santano Irungoalkatea, Txomin Sagarzazu Hondarribikoalkatea eta Kotte Ecenarro Hendaiako al-kateak hitza hartu zuten. Gainera, bideobaten bitartez partzuergoak 20 urteetanzehar antolaturiko ekintza nagusiak erre-pasatu ziren, Bi aldetakoak taldearenkontzertuaz eta lunch txiki batez gozat-zeko aukera izan zuten ekitaldian partehartu zuten Irun, Hondarribia eta Hen-daiako agente sozial ezberdinek. 

20 urteetako lanaPartzuergoa sortu zenetik, 1998 eta 2008arteko hamarkadan kirol, turismo eta kul-tura alorretan lankidetza harremanak fin-katu ziren eskualdea osatzen duten hiruhirien artean. 2008 urtetik aurrera, berrizmartxan jarritako ekintzak finkatzeazgain, Abenida zubian kokatutako Bidaso-ako Interpretazio Gunearen sorrerarekinnazioarteko mugikortasunerako lanki-detza eremuan aurrerapauso handiakeman dira. 20 urte horietako balantzea eginez gero,informazioa eta promozio turistikoanemandako aurrerapausoak nabarment-zen dira, Bidasoa pass, 2.0 webgunea etaweb mobile bezalako sustapenerako erre-minten garapenari esker. Kultura eta hiz-kuntza-aniztasuna sustatzeko, berriz,Bertso eskola, Bidasoa Folk jaialdia etaBadiako bidea izeneko egitasmoaren bi-

tartez hiru hirietako ondare historiko,kultural eta naturalaren balioa ezagutzeraeman da. Gainera, gazteen artean batez ere, mugazgaindiko kirola sustatzeko lan handia eginda Kirolaren Jaia, kirol kluben arteko ko-laborazioa eta mugaz gaindiko futbol tal-dearen bitartez.
Etorkizunerako zereginakEgun, badira oraindik ere burutzen direnekintzak, eta, etorkizunari begira, lanki-detza alor ezberdinen inguruan hausnar-tuko da, hala nola, duela gutxi martxanjarritako mugaz gaindiko autobus zerbit-zua ematen duten lineen arteko loturasendotu edo Smartmob proiektuarenbidez mugaz gaindiko mugikortasun biz-kor eta jasangarriaren sustapena ahalbi-detzeko. 

Bidasoa-Txingudi Mugaz Gain-
diko Partzuergoak urteroko Kontseilu
Orokorra antolatu zuen otsailaren
6an. Aurtengo hitzordua Irungo Uda-
letxean izan da.  Ekitaldi horretan
partzuergoaren lehendakaritzari agur
esan dio Irungo Udalak, lehendaka-
ritza berria Hendaiako Udalaren es-
kuetan uzteko. 
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Belaskoenea HH

Denborapasak
Zazpi hitz: Arropa

Jertse, alkandora, gerriko, kamiseta,
gona, beroki, galtzerdi



Euskaraz,
Irunen 
barrena

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

S.R.A. andereari jasoa (1959-V-7). Bertsoen egilea izangozen anai Juan Inaziori ikasi zizkion duela berrogeitamarurte. (El Bidasoa 1959-VI-13)

El Pilar LH6
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Eskalaiyen biximodua

Jaiyian eta astianzenbatt badabill eskianmantenitzeko ustian.Noiznai eldu zaizkigudozen´erdibat kolpianlimosnarekin joatianondo itzegiñ atiankanpora atera artian.Atso zar-zar bat lenguansukalde onduanijitua izan beartzuan.Lantu kontari asi zitzaigunengañatzeko moduan, xentimurik ezkenuanutsik bialdu genuangoxoa joantzen orduan.
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Gazteartean beken lehen edizioak baditu irabazleak

Ana Uriz, irakaslea

Urtarrilaren 30ean aurkeztu zen Gaztear-tean ikerketa-bekaren lehen ediziokoproiektu irabazlea. Ainhoa Barroso de laMata, Cristina Alvares Nuñez eta Alejan-dra Pascual antropologo gazteek aurkez-turiko “Eta orain zer? Irungo gazteriariburuzko proiektu antropologikoa” proiek-tua izan da lehen edizioko irabazlea. Mo-nica Martinez ordezkariak adierazi du,“ekimen honen bitartez Gazteria Zerbit-zuak gazteriarekin loturiko bertako gaien

inguruko ikerketa proiektuen garapenabultzatu nahi du”.Gazteek ikasketak amaitzen dituzteneanzabaltzen zaizkien aukerak ikertuko dituhautatutako proiektuak, parte-hartze ire-kiko prozesu baten bitartez, gazteen kez-kak ezagutzera emateko. “Irungo gazteekhirian duten etorkizunaren inguruan zerkezka eta ideia dituzten jakitea da gurehelburua”, azaldu zuten antropologoek. Etnografia teknika hautatu dute ikerlariekikerketa aurrera eramateko eta parte har-tuzko behaketak, eztabaida taldeei egin-dako elkarrizketak bestelakoen bitartezgaratuko dute, beti ere, genero ikuskerazainduz. Hiru gazte antropologoek bekaren adjudi-kazioa egiten denetik 8 hilabeteetako

epea izango dute gazteriaren ingurukoikerketa garatzeko eta, horretarako, 8.000euroko aurrekontuaz baliatu ahalko dira. Proiektuaren emaitza era ugaritan aur-kezteko aukera izango dute. Gainera,proiektua amaitutakoan, emaitzaproiektu, prozesu edo ekintza eran aur-kezteko aukera irekia izango dute. Hau da,hausnarketak ohiko idatzian aurkezteazgain, dokumental, maketa, publikazio,prozesu edo garatzeko ekintza bezala aur-kezteko aukera izango dute. 
Fase ezberdinakIkerketa hiru fase ezberdinetan gauza-tuko da. Lehenik eta behin ikerketa biblio-grafiko bat gauzatuko dute, aurretikgaiaren inguruan egindako beste ikerke-tetan bildutakoa ezagutzeko. Horren os-tean, landa-lanean oinarritutako

elkarrizketen bitartez datu bilketa batgauzatuko dute, parte hartuzko behaketa,elkarrizketak, eztabaida-talde eta beste-lakoen bitartez. Azkenik, bildutakoen da-tuen analisia eta balorazioa egingo da.
Bekaren helburuaGazteartean Irungo Gazteria Zerbitzuakhelburu ezberdinak lortzeko asmoz mart-xan jarri du beken deialdi berri hau. Be-karen helburu nagusia gazteek ikerketaproiektuak proposatu eta horiek martxanjartzea bada ere, beka honen bitartez uda-larekin kolaborazio lerro berriak sortzekobidea ireki nahi da ere. Era honetan, haurtzaroa, nerabezaroa edogaztaroarekin loturiko gaien ingurukoikerketak bultzatu nahi dira, beri ere hi-riko gaiekin lotura izango dutenak. 

Irungo Udaleko Gazteria Zer-
bitzuak gazteek proposaturiko iker-
keta proiektuak saritzeko beka bat
jarri du martxan. 3 gazte antropolo-
goek sinaturiko “Eta orain zer? Irungo
gazteriari buruzko proiektu antropo-
logikoa” izan da estreinatu berri den
bekaren lehen deialdiko proiektu ira-
bazlea. 



Wanted tailerra Iker Fernandez-en esku-
tik.

Egunak: otsailak 20, 27, martxoak
13,20 eta 27. 

Ordutegia: 18:00etatik 20:00etara.

Tokia: Martindozenea Gaztelekuan.

Adina: 16-25 urte bitartekoentzat.

Izen emateak: Whatsapp bidez
(690706471).

Prezioa: Doan.

Zer da EuskarAbentura?
Uztailaren 1ean, EuskarAbentura espe-
dizioko protagonistak Maule-Letxarren
elkartuko dira abenturari hasiera ema-
teko.

Dauden Santiago bide ezberdinetan
barrena, Euskal Herria zeharkatuko
dute UNESCOren ondare diren tokiak
bisitatuz, baita hiriburu guztiak ere.
Getxora uztailaren 31n iritsiko dira.

Oinez egitekoak diren 483 kilometro
dituzue aurrean; guztira, 783 kilome-
tro, hamarnaka bidelagun, milaka espe-
rientzia eta, batez ere, ilusio handia.

Parte-hartzaileak: 120 gazte eta
30 heldu.

Adina: 16 eta 17 urte.

Epea: martxoak 10.

Adikzioen IV. Plana.

Zure iritzia jakin nahi dugu! 
Berdin du zenbat urte dituzun!

Egin zure ekarpena 
galdetegi soil baten bidez.

Informazio gehiago: irun.org/igazte

Nori zuzendua: Edozein interesdu-
nek har dezake parte, bakarka edo tal-
dean.

Bokalista edo talde bakoitzak 3 abesti
bidali beharko ditu, hau da, igo be-
harko ditu audio formatuan inprimaki
honetara 

Epeak:
- Urtarrilak 15 - otsailak 26 Maketak

igotzeko epea.
- Martxoak 13 - martxoak 20:  Fina-

lera sartzeko bozketa fasea.
- Apirilak 5: Finalisten kontzertua.

Botu gehien jaso dituzten 2 taldeek eta
epaimahaiak hautatutako 3
bokalistak/taldek hartuko dute parte.
Kontzertu horrek maketa lehiaketaren
irabazlea aukeratzeko balioko du.

Parte-hartzaileek ezingo dute inolako
diskografikarekin kontraturik eduki inda-
rrean. Abestien estiloari dagokinez, ez
dago inolako mugarik.

Sariak: Epaimahaiaren saria: 5.000
euro eta BBK LIVEn jotzeko aukera. Pu-
blikoaren saria: 2.500 euro. Kafe Ant-
zokiaren saria: 300 euro.

- Aurrez aurre: Irungo CBA liburutegi berrian
- Telefonoz: 943 50 54 44 / 943 50 54 40 
- Posta elektronikoz: igazte@irun.org 
- Webgunean: www.irun.org/igazte
- WhatsApp bidez: 607 771 173

ADIMEN EMO-
ZIONALA, 
Ausartzen zera?

iGAZTE IRUNERO14

Gazte-txartelaren pack 2019a eskura
duzu: deskargatu zure mobilean

Gazte-txartelaren Pack 2019 zuretzat prestatu dugu, eta jarduera interesgarri ugari
proposatzen dizkizugu bertan: aisialdi, kultura, kirol... abantailak, 2019 osoan as-
tialdiaz goza dezazun gutxiago gastatuta.

Adikzioen Plana.
Eta zer diozu
zuk?

EuskarAbentura
espedizioko 

Euskadi Gaztea-
ren XXVIII. 
Maketa Lehiaketa
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Kontzertua:
NØGEN

Dantza doku-
mentala

16 22

Zer: Liv til døden lana
aurkezteko du euskara

eta ingelesa nahasten di-
tuen NØGEN taldeak.

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 20:00.

Prezioa: 7,55 euro. 

Sarrerak: Internet
bidez, Irungo Turismo bu-

legoan edo leihatilan. 

Zer: Dantza dokumenta-
laren emanaldia. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan.

Ordua: 20:00etan. 

Sarrera: Doakoa, gon-
bidapenarekin. 

Gonbidapenarekin:
Irungo Turismo bulegoan
edo Amaia Kultur Zen-

troko leihatiletan. 

Iraupena: 98 minutu. 

Denborapasen emaitzak 23

Zer: Kaldereroen kon-
partsak hiriko erdiguneko
kaleak zeharkatuko ditu

lapiko eta musikaren errit-
mora. 

Ibilbidea: Alberto An-
guera plazatik abiatuko
dira eta San Juan plaza-

raino iritsiko dira. 

Irteera ordua:
19:00etan. 

Antolatzailea: Irungo
Atsegina.

Kaldereroen 
konpartsa

Euskal herri inau-
teria: dantza
ikastaroa

16 eta 23

Zer: Kemen dantza tal-
deak aurtengo Maskara-

dako euskal herri
inauterian parte hartu

nahi dutenentzat bi egu-
netako ikastaroa antolatu

du. 

Non: Dunboako esko-
lan. 

Ordua: 11:00etatik
12:30tara. 

Izen-ematea:
ikastaroak@kemendt.com
helbide elektronikoaren

bitartez edo 
686 87 22 07 telefonora

deituz.  

24

Zer: Iñude eta artzainen
konpartsan hiriko erdigu-
neko kaleetan barrena

ibiliko da. 

Ibilbidea: Santiago ka-
letik irten, San Juan eta
Zabaltza plazatik igaro
ostean, Luis Marino ka-

lean amaituko dute ibilbi-
dea. 

Irteera ordua:
12:00etan.

Antolatzailea: Eraiki
Dantza Taldea. 

Iñudeak eta art-
zaiak

28

Zer: 2019 urteko Zanpantzarra lehen
aldiz Irungo erdiguneko kaleetan zehar

ibiliko da. 

Ibilbidea: Alberto Anguera plazatik
irten eta Zabaltza plazaraino helduko

da. 

Ordutegia: 19:00etan konpartsak
ibilbideari ekingo dio eta 19:30etan

zabaltza plazan erraldoien baltsa dant-
zatuko da. 

Laguntzaileak: Gaiteroak, Bidaso-
ako Erraldoiak, Irungo Udal Kontserba-

torioko Ikasleak, Auntza Trikitixa
Taldea eta Txingudi Dultzaineroak. 

Zanpantzar konpartsa




