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Urtarrilaren 4ean argitaratu zen “El Bidasoa” aldizkariaren 1920. urtekolehen zenbakia. Aldizkariaren barneko lehen artikuluan, azken udal bile-retan izandako istiluez hitz egiten da Pio Baroja idazleari gaiaren ingu-ruko bere iritzia galdetuz. Horren ostean, “Aspectos locales” izenekoatalean 1919. urtearen amaiera, zinegotzien istilu eta aldizkariaren au-rreko zenbakian publikatutako inozentadaren emaitzaz hitz egiten da. Al-dizkariko kolaboratzaile batek “Arkale” izenarekin artikuluak sinatzendituen kolaboratzailearen itzulera ospatzen du berari eskainitako artikulubaten bitartez. Jarraian, idazkaritzako langile bati jarritako zigorra epaitueta “El Bidasoa” aldizkariko langileek gaiaren inguruan duten iritzia za-baltzen dute idatzi labur baten bitartez. Lehen orrialdearen amaieran,Stefaniaik Donostiako Kasinoan eskainitako kontzertuaren inguruko kro-nika zabala idazten du “C.” letrarekin sinatzen duen kolaboratzaileak. Kirol kronika da “El Bidasoa” aldizkariaren 227. zenbakiko bigarrenorrialdean irakur daitekeen lehen artikulua eta, bertan, Real Union futbolklubak azken partiduetan lortutako emaitzak errepasatzeaz gainera,hanka apurtu berri duen Borda jokalaria laguntzeko antolatu den ongin-tzazko partiduaren azken nobedadeak aipatzen dira, hurrengo partiue-tako hitzorduak gogoratzeaz gainera.  Ondoren, “ La voz de Guipuzcoa”egunkarian publikatutako glosa batzuk argitaratzen dira “El Bidasoa” al-dizkariaren zenbaki honetan, horren ostean, aldizkarian txisteei zuzen-dutako atal berriak irakurleen artean izan duen harreraren berri emateko.Txori Txiki kolaboratzaileak “1919” titulua duen olerkia idatzi du zenbakihonetarako eta Angelek sinatutako zenbakian Irungo antzokietan izan-dako azken emanaldiak errepasatzen dira. Aldizkarian 1918. eta 1919. urteetan izandako jaiotza, ezkontza eta he-riotza kopuruak aztertzeko tartea gordetzen da, datuak alderatu eta on-dorioak ateratzeko. “Notas Municipales” atalean udal bilkurako azkenerabakiak bildu ostean, “ Hace años …” atalean 1884. urteko gertakari etaalbisteak gogora ekartzen dira. Jarraian, guraso babesgabe batzuk lagun-tzeko hiritarrek egindako ekarpen ekonomikoen zerrenda argitaratzenda, “Ecos de sociedad” atalean bildutako nobedadeekin aldizkariko edu-kiak amaitu eta hiriko komertzioen publizitateari lekua uzteko. 
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Udal Euskaltegiko Lannahi programako 2. txandan izena
emateko aukera dago oraindik 

Irungo Udal Euskaltegiak Lannahi programaren 2. txandarako (urtarrilaren 7tik martxo-aren 18ra) plaza hutsak daudela jakinarazten du. Lannahi langabezian daudenei edo la-nean egonda ere % 50 arteko lanaldia dutenei, euskara debalde ikasteko aukeraeskaintzen dien programa da. Hortaz gain, lanean daudenek, ikastaro hauetan izena emandezakete, betiere, dagokion tasa ordainduta. Eskolak egunero eskaintzen dira, astelehenetik ostiralera, goizeko 09:00etatik 13:15era.Lannahi programaren inguruko informazio gehiago eskuratzeko 943 50 52 73 telefonozenbakira deitu eta Udal Euskaltegiko bulegora hurbiltzeko aukera dute interesatuek. 

Gazteek hitza hartu dute osoko bilkuran
Abenduaren 29an goizeko 10:30etatik aurrera Eguzkitza,Hirubide eta Txingudi ikastetxeetako ikasleek osoko bil-kuran parte hartu zuten. Guztira, 25 ikaslek 13 ikasgele-tako ikasleak ordezkatu zituzten. Rebeca GonzalezHezkuntza, Gazteria, Balore, Giza Eskubide eta Berdinta-sun ordezkariak Eider Encaboren esku utzi zuen bileragidatzeko ardura, zinegotzi lanetan aritu ziren ikasleekTxingudi ikastolako 3.B ikasgelako ikaslea ordezkari be-zala hauta ostean.  Azken hilabeteetan zehar, hiriko 3 ikastetxe horietako240 ikaslek Gazteen Osoko Bilkura prestatzeko laneanaritu dira. Gazteen Osoko bilkura 2009 urtetik Irungoikastetxeetan garatzen den proiektua da. Aurtengo bil-kuran landutako gaia “Aniztasunean Bizikidetza” izan da. Gazteen Osoko Bilkurak bi helburu nagusi dauzka. Bate-tik, gazteen artean elkartasuna, bizikidetza, tolerantzia,eta Giza Eskubideekiko  errespetua bezalako baloreak za-baltzea. Bestetik, ikastetxeetako ikasleek prozesu demo-kratikoak ezagutzea eta berdintasun, errespetu etaindarkeria ezarekin lotutako proposamenak onartzerakoorduan prozesu horiek duten garrantzia gazteei ulerta-raztea. Abenduaren 19ko Gazteen Osoko Bilkuran azken hilabe-teetan zehar 240 ikaslek egindako proposamenak hela-razi zituzten ordezkariek. Guztira, gazteek 19proposamen aurkeztu eta bozkatu zituzten eta, bilkura-ren amaieran, 17 proposamen onartu ziren azkenik. Prozesu honetan zehar ikastetxeetan egindako gelakojarduerez gainera, ikastetxeen artean antolatutako ekin-tzekin tartekatu dira. Jarduera horietan, ikasgelako or-dezkarien lanari esker proposamen propioak egiteaz

gainera, beste taldeek egindako ekarpenak aztertu di-tuzte. Horrela, ikasleek proposamenak eztabaidatu, ar-gudioak eraiki, iritziak defendatu eta erabakiakbatera-tzeko jarraitu beharreko estrategiak landu di-tuzte, entzute aktiboa, enpatia eta Irunen eragin zuzenaduten akordioak lortzeko bilakera pentsakorraren bitar-tez. 
Akordioetatik laneraProzesuaren emaitzak hiriaren aniztasunean bizikidetza

hobetzeko proposamenak izan dira. Horrela, garapenmaila handitzearekin batera, eguneroko bizikidetzareninguru hurbilean ( eskola, hiri, familia, sare sozial eta bi-kote zein harreman afektiboetan) eskubideen aplikazioaegokiagoa egitea bilatzen dute ikasleek onartutako pro-posamenek. Era honetan, bizikidetza eta Giza Eskubi-deen ikuspuntutik, gazteek alor horietan hobetubeharreko egoerak topatu dituzte. 
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Eguraldiaren bi aurpegiak Santo Tomas egunean

Irundarrek eguraldiaren bi aurpegi ez-berdin ezagutu zituzten Santo Tomasegunean. Eguraldi eguzkitsuak eraka-rrita, Urdanibia plaza jendez bete zeneguneko lehen zatian. Horrela, 2019koabenduaren 21a azken urteetako SantoTomas egun jendetsuenetako bat izangozela zirudien. Arrataldean, aldiz, eguralditxarraren ondorioz Santo Tomas eguna-ren inguruan udalak antolatutako ekintzaguztiak bertan behera utzi zituen. Abenduaren 21eko goizak irudi eguzki-tsuak utzi zituen eta Txorimaloak soinutaldeak eta Adaxka eta Eraiki dantza tal-deek haien emanaldia eskaintzeko au-kera izan zuten. Eguzki izpien artean,Barazki, Animali eta Ezti lehiaketetakosariak banatu ziren.  Barazki lehiaketanMaria Guadalupe Echevestek lehen sariairabazi zuen, bigarren saria Joaquina Gaz-telumendik eskuratu zuen bitartean. Ani-malien lehiaketako irabazlea UnaiGonzalez izan zen, bigarren sari hori ereJoaquina Gaztelumendik eskuratu zuenbitartean.  Azkenik, ezti lehiaketako lehensaria Miguel Berridik eskuratu zuen etaJuan Mari Arambolozak bigarren sarialortu zuen. Arratsaldean, aldiz, eguraldia erabat al-datu zen. Eguzkia desagertu ostean, haizebolada eta euri zaparraden ondorioz uda-lak arratsalderako prestatutako ekintzaguztiak bertan behera gelditu ziren. On-dorioz, Irungo Udal Musika Eskolakoikasleak, Auntxa trikitixa taldeak, IbarlaMeaka Dantza Taldeak, Meakako euskaldantza taldea, Bidasoako trikitilariak, Me-akako Adixkideak eta Kemen Dantza Tal-deak ez zuten Urdanibia plazakoeszenatokira igotzeko aukerarik izan.Hala ere, gaueko 21:00etan BurrunbaElektro-txarangak eguraldiari aurre egi-tea erabaki zuen. Gaueko aterraldia apro-betxatuz Urdanibia plaza inguruko kaleakmusikaz bete zituzten, horrela, SantoTomas eguna giro alaiarekin amaituz. 



ERREPORTAJEA2020ko urtarrilak 1
5

Eguraldiaren bi aurpegiak Santo Tomas egunean
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2019. urteko Gabonek Irunen utzitako irduak
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2019. urteko Gabonek Irunen utzitako irduak



KIROLAK IRUNERO8

Eskubaloiaren urrezko garaia2019. urtea lorpenez betetako urtea izan da Bidasoa Iruntaldearentzat. Izan ere, Valladoliden Asobal Kopako txa-peldunorde titulua lortzeaz gainera, Velux EHF Cham-pions League Europako txapelketara itzultzea lortu du.Lorpen horien ondorioz, klubeko bazkideen kopuruakgora egin du era nabarmenean, 1.484 abonaturen zifrahistorikoa lortu delarik. Asobal ligako lehen itzulian 24puntu lortu ditu, hau da, klubaren historian puntu gehienlortu dituen lehen itzulia izan da, 1994/1995 denboral-dian lortutakoen ostean. Gainera Bidasoa bere atean gol

gutxien jaso dituen taldea izan da lehen itzuli honetan.Hortaz gain, Txingudi Egaindar taldearen sorrerarekineskualdeko eskubaloiak bultzada berria jaso du katego-ria txikiagoetan. 
Real Unionen bizirauteko borrokaReal Union taldeak Bigarren dibisioko B taldeko II. tal-dean jarraitze lortu zuen aurreko denboraldiaren amaie-ran Jumilla taldea 3. dibisiora bidali ostean. 2019-2020denboraldiko lehen zatiaren amaieran Real Unionenlehen taldea sailkapenaren 17. postuan aurkitzen da 19.jardunaldia jokatu ostean. Jokalari txuri-beltzek 18puntu lortu dituzte denboraldiaren lehen zatian, orainarte jokatutako partiduetan 5 garaipen, 3 berdinketa eta10 partidu galdu ondoren. Horrela, talde irundarrak bo-rrokari eutsi beharko dio jaitsiera postuak atzean utzieta talde berean mantentzeko. 
Zaisa Txingudi kategoria berrian2018-2019 denboraldian bigarren fasea jolastu ahal iza-

teko sailkapena lortzeko helburua bete zuen Zaisa Txin-gudi taldeak. Udako hilabeteetan zehar txapelketaren ka-tegoriak altuak berrantolatu ostean, 2019-2020denboraldian zehar Zaisa Txingudi taldeari kategoria al-tuago batean jokatzea egokituko zitzaiola jakin zen.Erronka onartuta, Zaisa Txingudi taldeak sailkapenarentaulan gora egiten jarraitzeko borrokari eutsi dio beti. Elorrioko taldearen aurka lehen itzuliko azken partiduagaldu ostean, Zaisa Txingudik 110 puntu lortu ditu sail-kapen ofizialean, orain arte garaipen eta berdinketa banaeta 6 partidu galdu ondoren. Taldea Euskal Ligako 8. pos-tuan aurkitzen da une honetan eta urtarrilaren 11eanGetxo jokatuko den hurrengo partiduan puntuak gehi-tzen jarraitzeko aukera berri bat izango du. Gainera,2019. urtea berezia izan da klubarentzat, izan ere Txin-gudi Errugbi klubak kirol elkartearen 50. urteurrena os-patu zuen eta. 

2019. urtean eskualdeko taldeek lorturtako kirol lorpenen errepasoa

Urte berri baten hasierarekin, oso ohikoa
izaten da denboran atzera egin eta amaitu berri den
urteak utzitako lorpenak errepasatzea. Horrela,
2019. urtean zehar hiri eta eskualdeko kirol talde
ezberdinek era askotariko emaitzak lortu dituzte.
Orain, aldiz, urte berriaren hasierarekin, aurreko
denboraldietan bete gabe gelditu diren helburuei
eusteko unea da. 

Bidasoa Irun taldeko jokalariak eta teknikariak XXX. Asobal Kopako txapeldunorde
garaikurrarekin Valladoliden. Argazkilaria: Eduardo Ágreda (Asobal).

Super Amara BAT taldeak 2019. urteko udaran antolatutako udako ekintze-
tako parte- hartzaileak



Lanaren emaitzak Super Amara BATnSuper Amara Bidasoa Atletiko Taldeak urriaren 25ean2018-2019 denboraldiaren amaiera ospatzeko afaria an-tolatu zuen Iñigo Lavado jatetxean. Bertan, aurreko den-boraldiko lorpenak errepasatzeaz gainera, denboraldiberria aurkeztu zen. Afarian, aipamen ezberdinak eginziren Espainia mailan lortutako podium edo Espainiakotxapelketan finalista izandako ateleten lorpenak gogoraekartzeko. Hortaz gain, denboraldia zehar markak apur-tzea lortu zuten atletak goraipatu ziren. Guztira, 400 hau-rrek osatu zuten aurreko denboraldian Irun eta Honda-rribiko atletismo eskola eta 200 federatu txartel bainogehiago izan zituen klub bidasotarrak. Klubak udaran an-tolatutako udalekuetan 500 haur baino gehiago partehartu zuten.  Gainera, klubak Super Amara GabonetakoKrosa, Inmobiliaria Urme Txingudi Korrika, Irungo Ma-ratoi erdia, Elduaien Irun Hiria Krosa eta Osasunaren Al-deko Miliak Salto Systems bezalako kirol probenantolaketari eusten dio. 
Santiagotarrak modalitate ezberdinetan nagusiSantiagotarrak eskolar eta federatuen artean guztira 276kirolari izan zituen 2019. urteko denboraldian zehar. Ho-rien artean, ur lasterren modalitatean Ander Elosegik

lortutako pase olinpikoaz gainera, Joan Crespo eta KlaraOlazabalek Munduko Txapelketan izandako parte har-tzeak aipagarriak dira. Arraunean, berriz, 93 kirolari fe-deratuek Euskadi eta Espainiako txapelketetan partehartu zuten eta Aitzpea Gonzalezek Sarasotan antolatu-tako mundialeko 5. postuan Santiagotarrak klubarenizena ipintzea lortu zuen. Azkenik, pistako sailean NereaGarcia eta Aitor Gorrotxategi Sprint Mundialeraino iritsiziren, Intza Mendez eta Jon Morenok, berriz, Txinako Ma-ratoi Mundialean parte hartzea lortu zuten bitartean.Emaitza bikainez betetako urtearen ostean, klubak au-rreko denboraldiko emaitzak berdintzea du helburu2020. urteko denboraldiari begira. 
Bidasoa XXI zabalpen bideanBidasoaXXI klubak aurreko urteetan baino kirolari ge-hiago izango ditu bere taldean 2019-2020 denboraldiariaurre egiteko. Guztira 325 kirolarik osatuko dute klubadenboraldi honetan zehar, 200 kirolari baino gehiago ige-riketako atalean, 75 waterpolo jokalari eta masterreko50 kirolariekin batera. Gainera, erronka berria izangodute, izan ere, Oarsoaldea IKTarekin sinatutako akor-dioaren ostean, klub irundarrak bere eragin eremua za-baltzea lortu du, alboko eskualderaino iritsiko baita.

Gabonetan atseden hartzeko aukera gutxi izan dute ki-rolariek, klubeko zenbait kirolarik XXXV. Gabonetako Na-zioarteko Igeriketa Txapelketa bezalako probetan partehartu baitute. 
Leka-Enea sare ertzeanChampios Leaguean bi talde zituelarik hasi zuen LekaEneak 2019/2020  denboraldia. Hortaz gain, taldeak liganazionalean eta autonomikoan, horien artean, Super Di-bisioa, Ohorezko dibisioa, Nazionaleko lehena eta nazio-naleko bigarrena, bai gizon zein emakumezkoenak, zeinliga autonomikoak (ohorezko dibisioa, Eukal lehen taldeaeta bigarrena) jokalariak ditu. Taldeak antolatutako den-boraldi aurkezpenean eskolako jokalariek ere partehartu zuten. Gabonak iritsi aurreko asteburuan liga na-zional eta autonomikoetako azken partiduak jokatu zi-tuzten Leka Eneako kirolariek. Bertan, klubekoEmakumezkoen Super Dibisioko taldeak porrotaren za-porea dastatu zuen, Europa Cup-eko etsaia ezagutzeare-kin batera. Talde maskulinoak ere Real Cajasur PriegoTM-ren kontrako partidua galdu zuen. Ohorezko SuperDibisioko mutilei urtea garaipenarekin ixtea ezinezkoaizan zitzaien.
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2019. urtean eskualdeko taldeek lorturtako kirol lorpenen errepasoa

2019-2020 denboraldian Leka Enea Mahai-tenis kluba osatuko duten kirolarien
argazkia denboraldi berriaren aurkezpen egunean. 

Txingudi Errugbi klubaren argazkia 2019. urtean jokatutako partidu batean. 
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Real Unioneko jokalariek Caser Residencial 
Anakako egoitza bisitatu dute

Gabonetako ekintzen barnean, Real Union klubeko futboljokalariek Caser Resicendialek Anakan duen egoitza bi-sitatu dute. Abenduaren 30eko eguerdian egin zuten bi-sita eta egoitzako egoiliarrak eta langileak agurtzeazgainera, eguneko zentroko erabiltzaileak bisitatu eta urteberria zoriontzeko aukera izan zuten. Ekintza hau urteroAnakako egoitzan errepikatzen den bisitetako batean bi-hurtzen ari da, izan ere, urte batetik bestera sendotuzdoan hitzordua da. Zentzu horretan, denboraren pode-rioz, jokalariek ezagunak egiten zaizkien aurpegiak ikus-ten dituzte eta kirolari eta egoitzako erabiltzaileenarteko harreman bereziak sortzen dira. Bisitaren ostean,egoitzak eskainitako lunch-az gozatu zuten. Jokalarien bisitarekin Real Union taldearen iragana etaoraina leku berean nahasten dira. Horrela, futbolariekegoiliarrekin hitz egiteko aukera izaten dute, haien bizi-penak eta Real Union taldearekin loturik dauzkatenoroitzapenak arretaz entzuten dituzten bitartean. Gai-nera, bisita aprobetxatuz, egoiliarrek Real Unioneko jo-kalariekin argazkiak atera eta futbolarien sinadurakjasotzeko aprobetxatzen dute.Egoiliarren artean Real Union taldeko jarraitzaile ugaridaude eta bisita hau oso une berezi eta hunkigarria iza-ten da beraientzat.  Mikel Azkoiti Real Unioneko jokala-riak adierazi duenez, “jendea gu hemen ikusteaz askopozten da eta oso harrera ona egiten digute”. Hortaz gain,bisita amaitu aurretik, klubak Real Unioneko banderak,motxilak, DVDak eta bestelako materialak oparitzen diz-kio egoitzari, opariak erabiltzaileen artean zozketatu dai-tezen. Jokalari zein egoiliarrentzat data berezia izaten da Case-reko egoitza bisitatzeko eguna. Real Union taldeko MikelAzkoiti jokalariak bisitan zehar azaldu zuen, “Real Unionbetidanik lotura estua izan du Irungo hiriarekin eta ho-rrelako ekintzen bitartez lotura hori mantentzea posibleda”. Bisitaren amaieran Real Unioneko jokalariak egoilia-rrak agurtzen dituzte, datorren urtean ere ekintza hauerrepikatzeko asmoarekin. 
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Toki Alai LH2

Denbora-pasak
Zazpi hitz: Hilabeteak

Urtarrila, Otsaila, Martxoa, Apirila,
Maiatza, Ekaina, Uztaila



BETI GAZTE IRUNERO12

Lurtarron, desafioak

1) Zer moduz irakurleZenbait gogoeta,Noren eskutan dagoLurtarron oreka,Iturriak agortuMendiak erreta,Ura gainez daramanIbaia, erreka,Gaixotasun sintomakHartu du planeta.2) Hausnartzeko denboraHartzea bederen,Planeta bakarreanBizi gara zeren,Laster ez da guretzatEz eta besteren,Zuzentzeko aukeraHelduko ote den,OndorengoentzakoKixkali baino lehen.3) Ozono zulo beltzaHanditzen, handitzen,Atmosfera zikinez Hari da loditzen,Otz-bero, baremoakDijoaz gorritzen,Ezin esan naturakEz duela sufritzen,Gero eta zailagoDaukagu garbitzen.4) Aurre ikusten duenZientzi zentroa,Itsasoa igokoOmen da metroa,Zikloiak, lurrikarakDena da makroa,Horren aurrean nolaMantendu neutroa,Gerora iristekoOrainan zikloa.  

5) Kontsumo erregelakEz da berriketa,MultinazionalenZombi hariketa,Dena da merkatuaDiru pilaketa,Aurrean pareta bat,Atzean pareta,Ez ote gara hariBurukin kolpeka.6) Abia-puntuarenKilometro zero,Denbora kontua daExtresan bezero,Nora, joan etorriHola egunero,Beste biderik iadaEz da honezkeroTximista bezain bizkorBidaiatu edo.7) Lur azpiaren txandaBete baita gainaBide-gorri, metroaTa bus-a jakina,Bakoitzari autoaMotoa patina,Lemoniz-en bikiaBeharko da baina,Elektrika sortzeko,Guztientzat haina.8) Lurtarron erronkariJo diot aldaba,Kontsumoa handituBerdin habiada,Zorionaren zamaZinez hori bada?Itzulerarik gabeAurkituko gara,Suntsipenera doanTrena habian da.

Doinua: Potajiarena
Egilea: Andoni Zelaia

Eguzkitza DBH4
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„Gazteek Euskal Herri osoa oinez ezagutuko
dute EuskarAbenturari esker‰

Zeintzuk dira proiektuaren helbu-
ruak?Euskara gazteen artean bultzatzeko hel-buruarekin sortu zen proiektua da. Lehenespedizioa 2018. urtean egin zen etahauek dira espedizioaren 4 helburu nagu-siak: Euskararen erabilera bultzatzea,euskal kultura zabaltzea, gazteen arteansareak sortzea eta espedizioa inguratzenduten balore positiboen zabalpena susta-tzea. 
Orain arte egindako EuskarAbentura
espedizioen balorazioa positiboa da?Bai, orain arte bi espedizio antolatu diraeta bakoitzean 120 gaztek parte hartudute. Lehenengoa antolatu genuenean ezgenekien nola aterako zen, baina, antola-kuntzak, gazteek eta inguruko guztiek osobalorazio positiboa egin dute.

Zer egin behar da hirugarren EuskarA-
benturan parte hartzeko?16 eta 17 urte arteko gazteei zuzendutakoabentura da, beraz, abenturara batzekogazteek proiektu bat aurkeztu behar dute.Proiektua osatzeko hiru gai proposatzenzaizkie gazteei: euskal emakume sortzai-leak, ingurumen sailkatua eta berdinta-sun edo integrazio bidean daudenkolektiboak. Lana era askotariko forma-tuen bitartez aurkeztu daitezke: proiektuliterarioak, eskulanak, ikus-entzunezkosormenak, … Lanak entregatzeko epeamartxoaren 15era arte zabalik egongo da.Lanak baloratu ostean, 2020. Urteko Eus-karAbentura parte hartuko duten gazteenzerrenda argitaratuko da. 
Zer egingo dute gazte horiek EuskarA-
benturaren barnean? Gazteek Euskal Herri osoa oinez ezagut-zeko dute EuskarAbenturari esker. Aben-tura Zuberoan hasiko da eta Getxorainoiritsiko da. EuskarAbentura bizitzan

behin bakarrik bizitzen den abentura ho-rietako bat izango da. 
Mota askotako jendea elkartzen da
abenturan?Bai, euskararen inguruko errealitate guz-tiz ezberdinak bizi dituzten gazteak el-kartzen dira bertan. Euskal Herrikoeremu ezberdinetako parte hartzaileakizan ditugu, baita euskal diasporako ki-deak. Harrigarria da, nahiz eta euskararenezagutza maila ezberdinak izan, gazteaknola elkartu eta elkar ezagutzen direnikustea. 
Zein izan ohi da ibilbidea?Aurten ibilbidean aldaketaren bat egoteagerta daiteke. Orain arte, aldiz, Zuberoanhasi eta Pirinioetatik Nafarroa guztia ze-harkatu ostean, Arabatik euskal lurral-dean sartu gara berriro. Araba etaGipuzkoako barnekaldean zehar ibili on-doren kostaldera iritsi izan gara. Lapurdin2 edo 3 egun pasa ondoren, Biarritz eta

Baiona bisitatu eta Irundik sartzen ginenberriro kostaldetik Bilbo ingurura iritsiarte. 
Nola moldatzen zarete espedizioan
zehar lo egin edo otorduak antola-
tzeko?EuskarAbentura logistika erronka handibat da eta aktore asko parte hartzen dutebertan. 120 gazte eta begiraleez gainera,antolakuntzaz arduratzen den lan taldehandia dago abenturaren atzean. Eguneanzehar toki batetik bestera mugitzen garaeta toki bakoitzean bertako ohiturak edogaiak lantzen saiatzen gara, horrela, Eus-kal Herriaren argazki orokor bat lortuahal izateko.
Abenturan Irungo parte-hartzaileren
bat izatea polita izango litzateke?Bai, orain arte euskal lurraldeko leku as-kotako jendeak parte hartu duen arren,oraindik ez da parte hartzaile irundarrikabenturan estreinatu. Beraz, 16 eta 17 ar-teko gazteak abenturan izena emateraanimatzen ditugu. „EuskarAbentura bizi-

tzan behin bakarrik bi-
zitzen den abentura
horietako bat izango

da‰

EuskarAbentura Euskal He-
rriko gazteentzat euskaraz antolatzen
den espedizio bat da. Espedizioa uztai-
laren 1etik 31ra egingo da eta Euskal
Herri guztia zeharkatuko da. Euskara,
kultura eta kirolaren eskutik ingurua
ezagutzeko aukera izango dute gaz-
teek Iñaki Goikoetxea antolatzaileak
azaldu duenez.  

Iñaki Goikoetxea, EuskarAbenturaren antolatzailea:

„Euskararen inguruko
errealitate guztiz ez-
berdinak bizi dituzten
gazteak elkartzen dira

bertan‰



iGazte zerbitzuaren bulegoa itxita
egongo da abenduaren 19tik urtarrilaren
14era Gabonetako oporrak direla eta.
Barkatu eragozpenak!!

Garapenerako ekintzak hegoaldeko he-
rrialdeetan izaten dira: Amerika, Asia
eta Afrikan hain zuzen ere. Esperientziak
hiru hilabeteetako iraupena izango du,
uztailetik urrira arte. Parte hartu nahi ba-
duzu hauek dira bete beharreko baldin-
tzak:

1. Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri
bateko erroldan inskribatuta egotea. 

2. 1990. eta 1998. urteen artean jaio
izana, bi urte horiek barne. 

3. Jarduera egingo den herrialdean era-
biltzen den nazioarteko hizkuntza men-
peratzea.

Izen-ematea: Otsailaren 6ra arte. 

Betti Gotti euskara kultur elkartea gara.
Betti Gotti elkartearen barnean gurekin
lan egitera animatuko zinateke? Euska-
raz egin, jolastu eta bizi nahi dugu!

Elkartea ezagutu eta Betti Gottiren parte
izateko interesa duten pertsonek Instagra-
meko @BettiGotti profila edo
bettigotti@hotmail.com posta elektroniko-
aren bitartez elkarteko kideekin harrema-
netan jartzeko aukera izango dute. 

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

iGazte 
Gabonetan 
oporretan
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2020ko Irungo Inauterietako 
kartel lehiaketa

2020ko Irungo Inauterietako kartela lehiaketa ireki baten bitartez hautatuko da eta
bertanparte hartzeko aukera hiritar guztiei zabaltzen zaie . Lanak Amaia Kultur Zen-
troko Lopez Becerra kaleko sarreran entregatu beharko dira asteartetik larunbatera
9:30etatik 12:00etara eta 18:00etatik 21:00etara eta igandeetan 11:30etatik
13:30etara. Hortaz gain, posta bidez bidali ahalko da kartela eta 2020ko urtarri-
laren 14rako egon beharko da Amaia Kultur Zentroan. Lehiaketara aurkeztutako
kartelean testu hau agertu beharko da: IRUNGO INAUTERIAK 2020 CARNAVALES
DE IRUN otsailak 20-25 febrero. 

- Lanak entregatzeko epea: 2020ko urtarrilak 10. 
- Sariak: Sari nagusia 600 euro eta 200 eurotako akzesita. 
- Parte hartzaile bakoitzak obra bakarra entregatu ahalko du.
- Epaimahaia: Irungo inauterietako konpartsetako ordezkariek osatuko dute eta
urtarrilaren 15ean bilduko da, 18:00etan Amaia Kultur zentroan eta lehen saria eta
akzesita hautatuko ditu. Betti Gotti 

ezagutu nahi?

Euskadiko 
Gazteak 
Lankidetzan
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Arkeolab Burrunba Elek-
trotxaranga

3

Zer: 8 eta 12 urte ar-
teko haurrentzako indus-

keta eta laborategi
tailerra.

Non: Oiasso Erromatar
Museoan. 

Ordua: 11:00etatik
12:30etara. 

Prezioa: 4 euro, sarrera
mugatua. 

Salmenta: Oiasso Erro-
matar Museoan edo 943
63 93 53 telefono zen-

bakira deituz. 

Zer: Burrunba Elektro-
txarangak hiriko kaleak
musikaz alaituko ditu.

Ibilbidea: Oiasso muse-
otik abituta, Fermin Cal-
beton, Colon pasealeku,
Zabaltza plaza, Luis Ma-

rianotik igaro eta San
Juan plazara iritsiko

dira. 

Ordutegia: 18:00eta-
tik 20:00etara. 

Erregeen gutun
bilketa

4

Zer: Errege Magoen
morroiek haurren gutu-

nak jasoko dituzte. 

Non: Irungo Udaletxeko
bilkura aretoan. 

Ordutegia: Arratsal-
deko 16:00etan hasi eta

20:00ak arte. 

Denborapasen emaitzak

Erregeak datoz

5

Zer: Errege Magoei on-
gietorria. 

Ordutegia: 18:00
Errege Magoak tren gel-
tokira iritsiko dira. Ondo-
ren, 18:30etan Erregeen
Kabalgata abiatuko da.

Ibilbidea: Letxunborro
hiribidetik irten eta San
Juan plazara abiatuko

dira.

Oharra: Ibilbidearen
amaieran erregeek uda-
letxeko balkoitik hiriko

haurrak agurtuko dituzte.

Hitzaldia: „An-
droid sekreturik

gabe‰

9

Zer: Android sistema
eragilearen funtziona-

mendua ezagutzeko au-
kera, mugikor eta

tabletei ahalik eta etekin
handiena ateratzeko hel-

buruarekin. 

Non: CBA liburutegiko
KZ gunean. 

Ordutegia: 18:00tatik
20:00etara. 

Sarrera: Librea. 

Hizkuntza: Gaztele-
raz. 

Bakarrizketa:
Luis Piedrahita

10

Zer: Luis Piedrahitaren
“Es mi palabra contra la
mia” bakarrizketa ema-

naldia. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 20:00tan. 

Sarrerak: Internet
bidez, Irungo turismo bu-
legoan edo antzokiaren
leihatilan emanldiaren

egunean. 

4

Antzerkia: „Sa-
fari‰

11

Zer: Familientzako Sa-
fari izeneko antzerkia.

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 17:00etan. 

Prezioa: 4,40 euro. 

Sarrerak: Internet
bidez, Irungo Turismo bu-
legoan eta antzokiko lei-

hatilan emanaldiaren
egunean. 




