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IRUN ATZO, IRUN GAUR

IRUNERO

1922ko uztailaren 2an argitaratutako “El Bidasoa” aldizkariak
berriki hirian ospatutako San Pedro eta San Martzial jaien
ostean, hiriaren gaurkotasunari erreparatzen dio berriro.
Esaterako, aldizkariaren lehen orrialde osoa Guillermo
Iguaran jauna omentzeko erabiltzen da. Deigarria da idatzi hau
osatzeko erabilitako argazki kopurua, izan ere, hiru argazki
ageri baitira orrialde berean eta ordura arte “El Bidasoa”
aldizkarian argazkien erabilera oso urria zen. Argazkiez gain,
Irungo maisua omentzeko ekintzak ekainaren 24an eta 25ean
egin zirela kontatzen da.

ZER GERTATU ZEN IRUNEN ORAIN DELA 100 URTE?

2

25935

26931

Bigarren orrialdean, berriz, Kirol Kronikan Tolosako taldearen
eta Real Unionen arteko partiduan gertatutako berdinketa
aztertzen da. Jarraian, Amuten Touring eta Fortuna taldeek
jokatutako partiduaren xehetasunak ematen dira ere, Fortunak
gutxigatik aurkaria garaitzea lortu duela azpimarratuz. Kirol
kronika itxi aurretik, egun horretan bertan egitekoak ziren
haurren lasterketa eta Amuteko partidua aipatzen dira.
Orrialde berean, Yole kolaboratzaileak “Versos inéditos”
atalean “Subamos al monte” bertsoan San Martzial Guduko
gertakariak biltzen ditu. E.R. kolaboratzaileak, berriz, aurten
jaietako egitarauen banaketa modu egokian egin dela
argitzen du, aurreko urteetan gertatu ez zen zerbait. Hala
ere, kolaboratzaileak datozen urteetarako jaietako ekintzak
antolatzeko aurrekontua handitu dadila eskatzen du.

“Como fin de fiestas, fraternicemos” testuan, aldiz, jaietan zehar
antolatutako hainbat ekintzengatik eskerrak ematen ditu Y.
idazleak, hala nola, haurren lasterketa edo San Pedro eguneko
lagunarteko futbol partidua. Justinianok, berriz, San Pedro
eguneko meza antolatu ez izana salatzen du. Segidan, E. Ortiz
kolaboratzaileak tren geltokian Frantzia eta Espainiako trenen
artean gertatzen den posta poltsen garraioari erreparatzen
dio. Leopoldok euskal kirol talde batek Amerikara egindako
bidaia xehetasun guztiekin kontatzen du, Satarrkaren “Gabirai
Gaiztoa!” olerkiaren aurretik. Berri laburren atalaren ostean
amaitzen da “El Bidasoa” aldizkariaren 357. zenbakia.
Argazkiak:
25935: Biteri eskolako Eskola Kantinen inaugurazioa, udal
agintariak (José Ramón Aguirreche, Emilio Berroa, Guillermo
Bergareche eta Antonio Arregui), Gabriel Eceizabarrena
medikua eta Luis Landa maisua, besteak beste (1935).
26931: Atzerritik datozen posta zakuak, Trenbidearen
geltokiko Estafetaren ondoan utzitakoak, Express trenean
kargatzeko (1952ko martxoa).
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Irrika eta ilusioa izan dira protagonistak
denbora luzez esperotako jaietan
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TXINGUDI IKASTOLA LH 3.
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Uztailak 6: Belarritako Tailerra
Helena Benet artista Irundarraren eskutik datorren
belarritakoak egiten ikasteko tailer honetan, buztin
polimerikoa erabiltzen ikasiko dugu. Forma eta
kolore ezberdinak elkartuz, bakoitzak bere estiloko
belarritakoak egiteko aukera izango du.
Ordua: 17:30etik 19:30era.
Izen-ematea: Beharrezkoa.

Udagazte 2022
Aurten Gaztelekuko kideak Martindozenea eraikinean
geldituko dira uda igarotzera. Izan ere, irteera,
ekintza eta tailerrez betetako UdaGaztea prestatu dute
gazteentzako!
Ondo begiratu ekintza bakoitzaren ordutegia eta
elkartze gunea, ez baita egunero berdina izango!
Besterik zehazten ez bada, elkartze gunea gaztelekua
izango da eta ekintza doakoa izango da. Izena
ematea beharrezkoa den ekintzetan bide hauen
bitartez egin beharko da: Gaztelekuan bertan edo
Whatsappera idatzita (690706471), Instagramera
(/gazteleku_irun) edo korreora (gazteleku@irun.org)
mezu bat bidaliz. Gogoratu UdaGazteko irteeretan
parte hartzeko baimen orria betetzea beharrezkoa
izango dela. Hala ere, Gaztelekuko arduradunek
jakinarazi dute hilabetean zehar programaketan
aldaketak izan daitezkeela.
Uztailak 4: Holi Festa
Aurtengo UDAGAZTEari hasiera polita emateko Holi
festa bat antolatu dugu. Kolorez beteko gara, beraz
arropa zaharra ekarri!
Ordua:17:30ean.
Izen-ematea: Beharrezkoa.
Uztailak 5: Olakinetako Putzuak
Landetxa auzoan kokatuak dauden putzu natural
hauek ezagutzen dituzue? Gaztelekutik abiatuko gara
oinez bertaraino, eta arratsaldea bainu artean pasako
dugu, putzuen ur “freskoa” probatzera ausartzen
bagara, noski. Gogoratu oinetako erosoak eramatea,
bainu jantzia, aldatzeko arropa, merienda, toalla eta
uretako oinetakoak badituzue ere motxilan sartzea!
Ordua:16:00etatik 21:00etara.
Izen-ematea: Beharrezkoa.

Uztailak 11: Toallak kustomizatu
Hondartza edo igerilekura eramateko toallak
kustomizatuko ditugu egun honetan. Ez da beharrezkoa
zurea ekartzea, zuk irudimena eta originaltasuna
ekartzearekin nahikoa!
Ordua:17:30ean.
Izen-ematea: Beharrezkoa.
Uztailak 12: Hernaniko igerilekuak
Hernaniko igerilekuetan pasako dugu astearte
arratsaldea, belardian etzanda eta bainu artean!
Gogoratu bainujantzia eta aldatzeko arropa ekartzea!
“Mugi” txartela duenak egun honetan ekar dezala,
trenean egingo baitugu Irun-Hernani joan-etorria.
Ordua:12:15etik 20:30era.
Tokia: Renfe geltokian.
Prezioa: 5,03€.
Izen-ematea: Beharrezkoa.
Uztailak 13: Futbol 7 txapelketa
Udan ere kirolarekin jarraitu nahi dugu, kasu honetan
futbol 7 txapelketa batekin. Udako txapelketa honetan
bi kategoria bereizi ditugu: alde batetik, 12-14 urte
bitartekoa eta bestetik 15-18 urte bitarteko gazteena.
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Uztailak 7: Japoniar bizkotxoa +Tie Dye
kamisetak
Hain goxoa den bizkotxoa egiten ikasiko dugu.
Elaborazio guztiak egin ondoren eta labean dagoen
bitartean, Tie Dye kamisetak egingo ditugu, horrela
itxaronaldia ez zaigu hain zaila suertatuko. Kamisetei
bakoitzak nahi duen tinta kolorea emango dio, eta
forma ezberdinak sortzen ikasiko dugu. Kamisetak
guk geuk jarriko ditugu, baina norbaitek berea etxetik
ekarri nahiko balu ez dago arazorik!
Ordua:17:30etik 20:00etara.
Izen-ematea: Beharrezkoa.
Uztailak 8: Irungo igerilekuetara
Irungo piztinetara joango gara arratsaldea pasatzera!
Palmera Montero gunean geratuko gara elkarrekin
igerilekuetara oinez igotzeko. Gogoratu bainujantzia,
eguzkitako krema, toalla eta aldatzeko arropa ekarri
behar dituzula!
Ordua:16:00etatik 21:00etara.
Tokia: Palmera Montero Gunea.
Prezioa: 1,80€.
Izen-ematea: Beharrezkoa.

2022ko uztailak 1

Magia tailerra
Zer: Magia tailerra 5
eta 12 urte bitarteko
haurrentzat, Aritz
Petrikorena eta Javier
Aguirre magoen
eskutik.
Non: Landetxako
frontoian.
Lehenengo kategoriaren txapelketa 16:30etik 18:30ak
bitarte izango da eta handien kategoria 18:30etik
20:30ak bitarte. Bakarrik edo taldeka izena eman
dezakegu eta kontuan izan taldeek mistoak izan behar
dutela.
Ordua:16:00tik 21:00etara.
Tokia: Gain gainean futbol zelaian.
Izen-ematea: Beharrezkoa.
Uztailak 14: Lapitzeko jaiak
Lapitzeko jaietara goaz!! Arratsalde honetan feria
jolasak izango ditugu guztiontzat: mailua, ahate
arrantza, dardoak eta gamelu jolasa. Animatu gurekin
arratsaldea igarotzera!
Ordua: 17:00etatik 18:30era.
Tokia: Pio XII plazan
Izen-ematea: Ez da izen ematea behar, etorri eta
ondo pasa!
Uztailak 15: Surf + Igeldo atrakzio parkea
Astea bukatzeko, Donostiara goaz! Goizean surf
klasea izango dugu Zurriolan, eta hondartzan
bazkaldu ondoren, Igeldo atrakzio parkera goaz!
Gogoratu egun osorako beharrezko gauzak ekarri
behar dituzula: bazkaria, merienda, bainujantzia,
toalla, krema, aldatzeko arropa,… Honetaz gain,
“Mugi” txartela baduzu ere ekarri ezazu, autobusez
joango garelako Donostiara.
Ordua: 11:30etik 20:30era.
Tokia: La Salleko autobus geltokia (Elizatxo Hiribidea,
14)
Prezioa: 10,90€
Izen-ematea: Beharrezkoa.

Ordua: 18:00etatik
20:30era.
Hizkuntza: Euskaraz.

9an

10ean

15ean

15ean

16an

Zinema: “Spirit.
Indomable”

Zirkua:
“Matraka
Culinary
Center”

Irakurketa
dramatizatua

Kontzertua
eta dantza
emanaldia

Bakarrizketak:
Prandium et
Theatrum

Zer: Musika eta
dantza ikuskizuna,
Erromako iturri literario
eta arkeologikoen
bidez berreraikitako
instrumentuekin.

Zer: “Mujeres de
Oiasso” emanaldian
Naiara Arnedo,
Aia Kruse eta Olatz
Beobide Oiassoko
hiru emakumeren
paperean sartuko
dira, beraien
lanbideak, zailtasunak
eta baldintzak
balioetsiz.

Zer: Lucky Prescotten
bizitza betiko aldatuko
da hiri handiko bere
etxetik mugako herri
txiki batera aldatzen
denean, non Spirit
izeneko zaldi basati
batekin adiskidetzen
den.
Non: Junkal
plazatxoan.
Ordua: 22:00etan.
Prezioa: Doan
Hizkuntza:
Gazteleraz.

Zer: Matraka chefak,
auzoko rock star eta
sukaldarienak, bere
bi pasioen uztarketa
aurkezten dio
publikoari: musika eta
sukaldaritza.
Non: Pedro Arístegui
Enbaxadore plazan
(Puianan).
Ordua: 19:00etan.

Zer: Landuko den
gaia Aristofanesen
“La asamblea de las
mujeres” izango da.
Non: Oiassoko
termen lorategian.
Ordua: 20:00etan.
Zuzendaria: Ana
Pérez.
Iraupena: 50
minutu.

Non: Junkal
plazatxoa.
Ordua: 22:00etan.
Prezioa: Doan.

Non: Oiassoko
termen lorategian.

Prezioa: Doan.

Ordua: 12:00etan.

Hizkuntza: Euskaraz.

Prezioa: 8 euro.

