
Irunero
BEREZIA
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Kaixo, lagunok! 

Poliki-poliki, badoa aurrera aurtengo negua ere, eta 
ohartzerako etorri zaigu Euskaren Hilabeteaz gozatzeko 
garaia. Irunen bagara, zu ere bazara, izan gaitezen!  
lelopean antolatu dugu aurtengo edizioa, udazkenean 
egin zen Euskaraldiari keinu eta aitortza eginez. Mezu 
baikor, eder eta inklusiboa du leloak, eta primerakoa 
iruditu zaigu Euskararen Hilabeterako. 

Urtero bezala, ikasleon sorkuntza lanak jasotakoan 
sentitutako poz berarekin plazaratu dugu Irunero 
berezi hau. Garai aldrebesotan, arnasa ematen digu 
marrazteak, idazteak, irakurtzeak edota lagunekin 
antzerkia egiteak, eguneroko bizitzan izaten ditugun 
oztopo eta kezken aurrean. Orain, gozamena da lan 
horiek guztiak aldizkarian ikustea; are gozagarriagoa, 
sorkuntza prozesuetan euskara buru, aho, belarri eta 
eskuetan izan duzuela jakitea. 

Zuek, haurrok, zarete gatza eta piperra euskararentzat, 
indar berria, hizkuntzak behar duen bizigarria. 
Horregatik, euskaraz sortzen, jolasten, gozatzen eta, 
finean, bizitzen jarraitzea nahi dugu. Zuen irudimenak 
ez du mugarik, orriotan ikus daitekeenez, oso trebeak 
zarete mundu berriak euskaraz sortzen. Leloak dioen 
modura, Irunen asko gara euskal hiztunak eta, zuen 
lanari esker, gehiago izango gara etorkizunean. 

Euskararen Hilabete honetan, taldean lan egitearen 
aldeko aldarria zabaldu nahi dugu, elkarrekin lan eginda, 
lagunartean, komunitatean, aberasgarriagoa izango 
baita bidea denontzat. 

Mila esker guztioi, etorkizun euskaldun, anitz eta 
koloretsuago baten alde egiten duzuen lanagatik. 

Besarkada handi bat. 

Irunero
Argitaratzailea: 

837 Comunicación y Publicidad S.L.

Maketazioa: 
Maialen Sayans Alberdi

Lege Gordailua: 
SS-230-94

BELASKOENEA

DUNBOA

EGUZKITZA

ELATZETA

EL PILAR

 › Belasko zinema

 › 18. urtebetetzea

 › Paulo
 › Hizkuntza eta 
kultura aniztasuna

 › Sumendiak

 › Lehen aldia 
baina ez azkena

 › Klima
 › Irun irudikatuz
 › Irun hobetzeko 
proposamenak

4. or.

6. or.

7. or.
14. or.

20. or.

8. or.

9. or.
16. or.
21. or.

aurkibidea

LEKAENEA

SAN VICENTE DE PAUL

TOKI ALAI

TXINGUDI IKASTOLA

 › Euskaraldia

 › Kirol guneak
 › Gure txisteak

 › Ipuin kooperatiboak
 › Nire pertsonaia 
mitologikoa: Nerea

 › Futbol txapelketa

 › Bertso saioa
 › Irungo kale-izendegia 
eraldatuz

10. or.

11. or.
17. or.

12. or.
18. or.

22. or.

13. or.
19. or.

Miren Echeveste

Irungo Udaleko Euskara 
Arloaren ordezkaria
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BELASKOENEA LH 3.ZIKLOA BELASKOENEA LH 3.ZIKLOA
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DUNBOA LH 3.ZIKLOA EGUZKITZA LH5

18. urtebetetzea

Bazen behin, 8 urteko neska bat, Andrea izena zuena. Bere amonarekin bizi

zen, eta asko maite zuen. Amonak Andrearekin denetarik egiten zuen: sukaldatu,

jolastu, telebista ikusi…

Egun batean, amonak paper bat eman zion bere biloba maiteari eta ahots

politarekin esan zion:

- 18 urte ospatzen duzunean paper hau ireki ezazu.

- Ados, baina zergatik ez orain?

- Handitzerakoan ulertuko duzu.

Urteak igaro ondoren, neskaren urtebetetze egunean amonari esan zion:

- Amona, mesedez, papera ireki dezaket?

- Ez, oraindik ez. Oraindik ez dituzu 18 urte bete.

Azkenean, Andrearen urtebetetzea iritsi zen. Irrikitan zegoen bere

amonarekin ospatzeko, baina, urte horretan ezin izan zen. Amona bi hilabete

aurretik  gaixotu,  eta hil egin zen. Tristuraz, amonak emandako papera ireki zuen:

“ Andrea maitea; aurten ezinezkoa egin zaidanez zure urtebetetze egunean

zurekin egotea, nire oparia zure logelan utzi dizut. Han aurkituko duzu urte hauetan

elkarrekin egin ditugun errezeta guztiak. Sukaldatzerakoan, nirekin gogoratu ”

Andreak errezetarioa hartu, eta besarkatu zuen.

DUNBOA 3. zikloa

 

Kaixo ni Paulo naiz. 12 urte ditut eta 11 urterekin Brasiletik Donostiara etorri
nintzen. Nire aitak azukre-hazkuntza zeukan; azukrea lantzen zuen. Egun batean,
dena urez bete zen eta horregatik Euskar Herrira etorri ginen.

Nire familia hau da: Santiago (aita), Patricia (ama), Adriana (arreba) eta Luken (ni).

Brasileko bizimoduarekin konparatuta, Euskal Herriko jaiak adibidez, erabat
desberdinak dira. 
Adibidez, hemengo jaiak oso desberdinak dira. Donosti eguna edo danborrada
eguna osapatzen da. Brasilen ordez, San Jorge eguna edo inauteriak izugarri
disfrutatu eta ospatzen ditugu.
Aldatzen den beste gauza bat, hizkuntza da. Euskara hizkuntzak ez du zerikusirik
Portugesarekin. Nahiz eta hau horrela izan, gaur egun, urte bat geroago igaro
ondoren, ez daukat inongo arazorik euskaraz hitz egiteko. Gainera oso hizkuntza
polita dela iruditzen zait.
Janari aldetik, hemengo eta hango gastronomia oso desberdina da. Hemengo
patata tortila edo txipiroiak ikaragarri gustatzen zaizkit baina Brasilgo Vatapá edo
Sara-Patela faltan botatzen ditut.

Nire aitari asko gustatzen zaio esperientzia berriak bizitzea eta hori dela eta, hona
etortzean, lehenengo egunetan hemengo gauza asko ezagutzen aritu zen. 
Nire amari ordea, familiarekin egotea gustatzen zaio eta nire arrebari tontakeriak
egitea gustatzen zaio.

PAULO
Ikaslea: Luken Carrera EGUZKITZA LEHEN HEZKUNTZA

Maila: LH5A

Niretzat hemengo negua oso hotza dela iruditzen zait Sao Paulon udan egiten
duen hotzarekin konparatuta. Eta zer esango dugu euriari buruz? Oso ondo
ohituta geunden Brasilen!
 
Niretzat, Donostia txiki xamarra da. Kontutan izan behar dugu Sao Paulon 
 12.300.000 biztanle baina gehiago daudela!

Ikastolan hasi nintzenean, oso ondo pasatzen nuela konturatu nintzen.  Gainera, bi
lagun on egin nituen. Bata hemengoa da eta bestea berriz, Afrikakoa. Hemengoa
Jon izenekoa eta Afrikakoa, Amir. Matematiketan oso onak gara hiruok!

Urte eta erdi daramagu Euskal Herrian bizitzen eta oso pozik gaude hemen.
Hasieran, nire gurasoek hona etorri behar ginela esan zidatenean, beldur pixkat
nuen. Baina denborarekin beldur hori joan egin da eta gaur egun Sao Paulora
bueltatu behar garela esaten badidate  ez dakit poza edo tristura sentituko
nukeen.

Esperientzia honetan ikusi dudana da, aldaketek beti gauza onak ekartzen
dizkigutela.

Ez diegu beldurrik izan behar aldaketei!

                                                                                            Luken Carrera
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ELATZETA LH6 EL PILAR LH5
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LEKAENEA LH6

EU
SK

ARALDIA

EU
SK

ARALDI A
LEKAENEA

 LH 6.MAILA

 

ABENDUAREN HIRUA
DA EUSKARAREN EGUNA

EUSKAL HERRIAN GUZTIOK
POZIK OSPATZEN DUGUNA

 
ASKOTAN AIPATZEN DUGU 
ZEIN EDERRA DEN EUSKARA
HORREGATIK HITZ EGITEN

GOGOZ SAIATU BEHAR GARA
 

POZIK ENTZUNGO GENUKE
EUSKARA PISKAT GEHIAGO

HITZ EGITEN EZ BADUGU
ERABAT GALDUTA DAGO

 
BERAZ ERRONKA POLITA

BADUGU GAURTIK AURRERA
GURE HIZKUNTZAREN ALDE

EGIN ZAZUE AUKERA

SAN VICENTE DE PAUL LH 3.ZIKLOA
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TOKI-ALAI LH 3.ZIKLOA TXINGUDI IKASTOLA LH 3.ZIKLOA



1514

EGUZKITZA DBH1 EGUZKITZA DBH1
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EL PILAR DBH1 SAN VICENTE DE PAUL DBH1

GURE TXISTEAK

-Ama, ea asmatzen duzun non
nagoen?

-Seme, orain ezin dut hitz egin,
deitu
geroago.

-Ezin dut, dei bakar bat egiteko
eskubidea daukat.

Kiara Vicente

Gizon bat medikura joan zen.

—Lehioa irekiarekin egin duzu
lo ni esan bezala?

—Bai

—Eta asma guztiz desagertu
zaizu?

—Ez, baina erlojua, telebista
eta ordenagailua bai.

Haizea Lecuona
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TOKI ALAI DBH2 TXINGUDI IKASTOLA DBH1

IRUNGO
kale-izendegia

e r a l d a t u z

Irungo kale izendegian 2 emakume izen bakarrik agertzen
zirela ondorioztatu zuen Irungo Bilgune Feministak 2009.
urtean abiatutako ikerketa batek. Datu hori aintzat
hartuta, Parean elkarteak, Mertxe Tranche
historialariarekin batera, udal artxibotik Irungo hainbat
emakume esanguratsuren izenak bildu zituen. Egun 8
kalek dute emakume izena Irunen. Proiektu honen bidez,
herriko iruditegi kolektiboari gure aletxoa eskaini diogu,
besteak beste, sinbolikoki bada ere, kale-izendegiari 5
izen gehiago txertatu dizkiogu: Teresa Errandonea,
Eneritz Furyak, Miren Gaztañaga, Irati Gonzalez eta Leire
Landa. Emakume hauek diziplina eta eremu ezberdinetan
erreferente izan dira, kirolean, musikan, zirkuan zein
antzerkian sekulako lana egin dute, eta horren isla da
beren ibilbidea. Horregatik, ikasleek, Irungo herritar
gazteenek, alegia, horiek egindako lanaren berri izatea
nahi dugu. 

G
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EGUZKITZA  DBH4 EL PILAR DBH4
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TOKI ALAI DBH4

FUTBOL TXAPELKETA

Lehengo astean eskolako futbol txapelketa antolatu genuen nire lagunek eta nik.

Taldeak zortzikoak izan behar zuten eta klaseetan sailkatzen ziren; beraz,

tutoretzako klaseetan sortu behar zituzten taldeak. Gehienetan ez zen arazorik

sortu, bakarrik 8 boluntario aurkeztu zirelako, baina salbuespenak egon ziren. 8

boluntario baino gehiago zeudenetan zozketa egiten zen, horrela erabakitzen ziren

taldeko parte hartzaileak.

2. mailako klase batean arazo larri bat sortu zen. Zozketa egiterakoan, klaseko

delegatuak ez zion utzi bere klaseko neska bati zozketan parte hartzen neska zelako

eta ez zekielako futbolean ondo jokatzen. Neskak ez zion irakasleari kontatu, baina

bere lagun minari bai, Lagunak jakindakoan, irakaslearekin hitz egitera joan zen,

honek gurekin hitz egin zuen eta arazoa kontatu zigun.

Nire lagunak eta ni gertaeraren berri izandakoan, klase horretara joan ginen

mutikoarekin hitz egitera. Hasieran, uste genuen mutikoak ulertu egingo zuela eta

barkamena eskatuko ziola neskari, baina mutikoa haserretu egin zen; beraz,

txapelketa jokatu gabe zigortu genuen.

Egoera hauek jazotzean konturatzen naiz oraindik badela jendea sinesten duena

sexuak eragina duela kirola egiteko gaitasunarekin. Hauek dira bereziki aldatu behar

diren gauzak eta, are gehiago, 14 urteko gazteez ari garenean, egoera hauetan esku

hartu behar dugu, berriz gerta ez daitezen.

Jagoba Jimenez Dominguez, Toki Alai BHI, DBH 4A


