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HONDARRIBIAk ez du bere gain

hartzen aldizkarian adierazitako

esanen eta iritzien ondorioak.

TXANDAKO OKINDEGIAK URRIAN

3- ARRATIBEL Mendelu auzoa     943 641975

10- GARMENDIA Portuan                943 641136

12- MARTINEZ Kale Nagusia, 17    943 641212

17- ARRATIBEL Mendelu auzoa     943 641975

24- GARMENDIA Portuan                943 641136

31- MARTINEZ Kale Nagusia, 17    943 641212

3- MAYI MARTINEZ Almirante Alonso  943 642191

10- IRAOLA San Pedro 5 943 641027

12- ALMAJANO Mendelu, 26 943 640068

17- ALMAJANO Mendelu, 26 943 640068

24- ALAMEDA Harresilanda, 9 943 645798

31- ERAUSKIN San Pedro, 22   943 641018
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IKER MARTINEZ ETA XABI FERNAN-
DEZ TXAPELDUNEK OMENALDIA

JASO ZUTEN

Hemendik aurrera HONDARRIBIA aldizkaria zure etxean dohainik jaso nahi

baduzu, bete ezazu harpidetza-txartel hau eta eraman Udaletxeko Euskara Zerbitzu-

ra.

HARPIDETZA TXARTELA

Izen-deiturak: ..............................................................................................................

Helbidea:......................................................................................................................

Herria: ..........................................................................................................................

Iker Martinez de Lizarduy hondarribiarrak eta
Xabier Fernandez ibarratarrak ongi merezitako
omenaldia jaso zuten Hondarribian. Irailaren
7an hasi ziren Hiriko Jaien suziria pizteaz gain,
ongietorria egin zitzaien Udalean ospatutako
ekitaldi xume batean.

Bertan, Borja Jauregi Alkateak Iker Martinez
herritarrari Hiriaren Urrezko Domina eman zion,
eta "49er" modalitatean untzian azken sei urte-
tan bere kide izan den Xabi Fernandezi oroigarri
bat eman zitzaion era berean.

Oso gauza zaila da Hondarribia bezalako hiri
batentzat txapeldun olinpiko bat edukitzea, hori
dela eta behar moduko esker ona eman zitzaion
Iker Martinezi. Zorionak beraz bi kirolari haundi
hauei.

� Iker Martinezi Hiriaren Urrezko Domina eman zitzaion
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OLAZABAL ETXEA BOTA O N D O-
REN

ETXEBIZITZA ETA JARDIN BAT

H E R R I  G I R O A

San Pedro, 15
20280 Hondarribia

Perfumería � Estheticie-

San Pedro, 5
Tel. 943 64 58 84
HONDARRIBIA

LENCERIA

Hainbat urtetan hondarribiarrentzat misterioz bete-
riko etxe hau bota egin dute azken egun hauetan.
Etxebizitza berriak eraikiko dira, eta nahiz eta orain-
dik ez den ziurra zenbat izango diren, Alde Zaharre-
ko bizilagunek aspaldidanik eskatzen zuten inguru
berde bat izango duela gauza ziurra da. Etxebizit-
zak Juan de Laborda kalera zuzenduko dira, eta
jardina aldiz, bere atzealdean kokatuko da. Udalak
Alde Zaharra biziberritzeko daukan egitasmoaren
barnean aurkitzen da berdegune honen eraikuntza.

Olazabal etxe honen desagertzeak XX. mendean
Hondarribiaren historiaren lekuko izan den eraikina
inoiz gehiago ez ikustea dakar. Berari buruz Udal
Artxibategian dagoen lehen aipamena 1882. urte-
koa da, eta ordutik aurrera erabilpen desberdinak
izan dituen etxea da.

Horren adibide bat XX. mende hasieran Gurutzea-
ren Alaben Ikastetxea izan zela. Udal Artxibategian
hori zehazten duen irudirik bada. Hala ere, Arkeo-
lan enpresak datozen hilabeteetan egingo dituen
indusketek xehetasun gehiago eskainiko dizkigute

� Arkeolanek aintzinako arrastoak bilatuko ditu
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AIERT ALONSO HONDARRIBIARRAK
ADOUR BIDASOA M A R G O
LEHIAKETA IRABAZI DU

52004ko iraila � 166. zkia � Hondarribia

Aiert Alonso hondarribiar artistak Adour Bidasoa
Margo Lehiaketa irabazi berri du. Irungo Udala-
ren Kultur Sailak antolatzen duen lehiaketa
honek 2000 euroko saria du irabazlearentzat,
eta aurtengo edizioan estilo xelebrea erabiltzen
duen artista gazte honi egokitu zaio.

Erretratu puntillistak margotzen ditu gehienbat,
eta horietako asko futbolariak izaten dira gaine-
ra. Horietako bat izan da lehiaketa honen lehen

saria igorri dion lana, Gregg Belharter futbolari
amerikarrarena hain zuzen. 

Azken sei urte hauetan, Aiert Alonso Hondarribi-
ko Udalak Benta Zaharrean utzitako lokal bate-
an dabil lanean. Futbol jarraitzaile amorratua,
artelan gehienak futbolarien irudiekin egiten
ditu. Hala ere, azken aldian, lagun eta familiko
kideen aurpegiak erabiltzen hasi da, hori bai fut-
boleko kamiseta bat jantzita daukatelarik.

� Erretratu puntillistak egiten ditu, eta futbol jokalariak erabili ohi ditu eredu

Uda amaitzen denean azken urte hauetan Hondarribia,
Irun eta Hendaiako biztanleek hitzordu bat izaten dute
Txingudi Egunarekin. Hiru hirien anaitzea bilatzen duen
egun honetan, zenbait aldaketa ikus ahal izan ditugu aur-
ten. Horien artean, nagusiena antolamendua izan da.

Orain artean jai honen antolatzailea Bidasoa-Txingudi
Mugazgaindiko Partzuergoa izan bada, aurten hiru hirieta-
ko elkarteek bultzada ematea erabaki da, eta horretarako
hainbat bilera mantendu dira.

Nahiz eta eguraldiak aurten ez duen asko lagundu, anto-
latzaileen aldetik balorazio positiboa egin da. Josebe Car-
cavilla izan da koordinatzailea, eta bere eritziz "jendeak
erantzun positiboa eman du. Ekitaldi ugari ospatu dira, eta
eguerdian Hendaian egin genuen bazkarian 400 pertsona
baina gehiago bildu ginen".

Horren ostean, arratsaldean Alaitz eta Maider-en kontzer-
tuaz gozatu ahal izan zen, eta iluntzean, Ficoban hiri
bakoitzeko abesbatza baten emanaldia entzuteko aukera

TXINGUDI EGUNAK EDIZIO BERRI BAT
EZAGUTU DU
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Salmenta eta konponketa

ERRENTERIA
Larzabal 14 � 943 34 01 82

DONOSTIA
Zabaleta 54 � 943 28 65 72

HONDARRIBIA
J. Alonso 5 � 943 64 27 77

ARRETXE

Aerobic, Muskulazioa, Masajeak
Piraguen alokairua eta gordelekua,

Mantenimendu gimnasia
Gimnasia terapeutikoa

Sauna dohainik

Hondarribia Arraun Elkartea � Tel. 943 64 01 61 � 20280 HONDARRIBIA

HERRIKO GIMNASIORIK EDERRE-

ARRAUN         ELKARTEA

GIMNASIOA

UDALEKO GOBERNU BATZORDEAK
66.592 EURO PRESTATU DITU GOBER-

NUZ

Beste urte batez burutu da Gobernuz Kanpoko Era-
kundeei (GKE) eta elkarteei udal laguntzak eskatze-
ko deialdi publikoa. Aurten, Hondarribiko Udalak
GKE hauei 66592 euroko laguntza ematea aurreiku-
si du, baina horretarako zenbait baldintza bete
beharko dituzte erakunde hauek. Iaz, aurkeztu ziren
20 proiektuetatik, 8 bakarrik izan ziren onartutakoak.

GKE hauek bere ibilbidea zehaztuko duen txosten
bat aurkeztu beharko dute, dauzkaten baliabideak,
ezaugarriak, gainontzeko erakundeekin mantentzen
dituzten harremanak nolakoak diren adierazi behar-

ko dituztelarik.

Laguntza hauek banatzerako orduan kontutan hartu
beharrekoa den erizpide bat ezarri da: aurkeztuko
diren egitasmo hauek herrialde haien garapen eko-
nomiko eta soziala bultzatu beharko dute, batez ere
behar gehien duten gizartearen zati haiei zuzendu
beharko zaielarik.

Iaz laguntza jaso zuten GKEen artean, Hondarribiko
Udalaren dirua Bolivia, Nikaragua, Nepal, Guatema-
la, Ekuador eta Congo-ko lurretara iritsi zen.

� Laguntza hauek eskatzeko epea urriaren 10 arte zabalik egongo da

Gazte Informazio Bulegoak neguko ordutegia
berreskuratu du. Ondorioz, astelehenetik ostiralera
arratsaldeko 16:30etatik 20:00etara irekiko da, eta
larunbatetan 10:00etatik 13:00etara. Bestalde, Gaz-
teria Departamentutik abisatzen zaigunez, Saindua
Gaztelekua gutxienez abendurarte itxita egongo da
duela hilabete bat hasi ziren birgaitzen lanak direla
eta.

GAZTE INFORMAZIO BULEGOA ETA
SAINDUA GAZTELEKUA
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Calle Zuloaga, 12 � HONDARRIBIA � Tel.943 64 27 38

H E R R I  G I R O A

Zoriontsu daude hondarribiarrak bere Ama Guadalu-
pekoa traineruak egin duen lan ederrarekin. Neguko
hilabete gogorretan egindako lan ixilak, jarraipen
bikaina izan zuen banku higikorrean, eta zer esanik
ez udako estropadetan. TKE Ligan egindako papera,
Kontxako jardunaldietako lana eta denboraldiaren
amaieran irabazitako "El Corte Ingles"eko ikurriæak
pozik utzi ditu arraunlari, tekniko eta zuzendariak,
eta zer esanik traineruaren jarraitzaileak.

Hondarribia aldizkari honetan etengabe jarraitu dugu
Ama Guadalupekoaren aurtengo ibilbide arrakastat-
sua. TKE Ligan seigarren aldiz bigarren sailkatu
ondoren, abuztuaren 28an Donostiako uretan joka-
tutako Trintxerpeko Ikurriæa irabaztea lortu zuen.
Aurretik Gipuzkoa eta Euskadiko Txapeldun bilakatu
zen. Urteko arraun hitzordu garrantzitsuenean, lan
fina egin zuen Hondarribiak, eta legez berea zen
hirugarren postua Oriok eraman zuen epaileek den-
boren zenbaketan egindako huts baten ondoren.
Denboraldia amaitzera zihoanean, Portugaleteko
uretan sona haundia duen "El Corte Ingles"eko iku-
rriæa lortu zuen.  

Zalegoarengan ilusioa berpizteaz gain, Ama Guada-
lupekoak Kantauriko uretan betidanik izan duen izen
eta ospe haundia erakustea lortu du. Gainontzeko
zaleek aurten Ama Guadalupekoa-ri buruz hitzegite-
an faboritoen artean sailkatu dute, eta hori da agian
gauza garrantzitsuenetako bat, aurretik traineruak
zuen pisua berriz ere berreskuratu duela. Zorionak

DENBORALDI ARRAKASTATSUA AMAI-
TU DA HONDARRIBIA ARRAUN

ELKARTEARENTZAT

� Azken urteetan indarrik gabe zegoen ilusioa berpiztea lortu du Ama Guadalupekoak
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OPTIKO

San Pedro, 6
Tel. eta Faxa: 943 64 37 75
20280 HONDARRIBIA

O PTIKA ETA O PTOMETRIAN DIPLOMATUA

O PTOMETRIA KLINIKOAN M ASTERDUNA

KONTAKTUKO LENTEAK

M A RTIN UGALDE EUSKALTZAIN
HAUNDIA HIL EGIN DA

Urriaren 4an betirako gure artetik joan zen Martin
Ugalde Orradre. Bere izaera eta bizitzaren atal
nagusi bi nabarmentzekotan kazetari gisa egin duen
lana eta literaturan egin duena aipatu behar dira. Bizi
ahal izateko landu zuen kazetaritza gehienbat.
Baina, bere kazetaritzan literaturak eragin zuzena
izan zuen, betiere elkarrizketa eta erreportaia luzeak
landu baitzituen gehiena. Literaturako genero guz-
tiak landu ditu, poesia izan ezik, nahiz eta kritikariek
bere ipuinetan lirismo handia dagoela nabarmendu
duten.

Amerikan, elektrogailuak saltzen hasi zen Martin
herriz herri. Garai horretan EAJn afiliatu zen. Cara-
casko Eusko Gaztedi sortu zuen eta bertako lehen-
dakari izan zen bizpahiru urtez. Handik gutxira,
EAJko Hegoamerikako ba-tzordeko lehendakaritza
hartu zuen. 1949an kazetaritzan hasi zen. Lehenen-
go �Elite�n, Venezuelako astekari grafiko bakarrean,
free-lance gisa erreportajeak egiten. 1950ean �Euz-
kadi� aldizkariaren zuzendaritza hartu zuen. Aldizka-
ria diru faltaz desagertu zenean, �Elite� astekariko
erredakzioburu izendatu zuten. 

1955ean Anamari Martinez Urreiztietarekin ezkondu
zen Zurichen. Berarekin seme bat, Unai Ona, eta bi
alaba Miren Itxaso eta Miren Ainara izan zituen. 

�Euskaldunon Egunkaria� hasieratik bultzatu zuen,

Joxemi Zumalabek proiektua aurkeztu zion unetik
beretik, eta egunkari horretako ohorezko lehendaka-
ri izan da, hil den arte. Egunkaria itxi zutenean, Juan
del Olmo epaileak itxi egin zizkion banku kontuak.
Omenaldi ugari jaso du Martin Ugaldek bere bizitza-
ren azkenaldian. 1993an Korrika 8.ak omenaldi hun-
kigarri bat egin zion. 97an, berriz, Andoaingo herriak
�Herriko seme� izendatu zuen. Euskalgintza Elkarla-
nean Fundazioak Merezimendu saria eman zion
1998ko azaroan. �Astearte literarioak� zikloaren
omenaldia 1999ko uztailean jaso zuen Koldo Izagi-
rre, Anjel Lertxundi eta Inazio Mujikaren eskutik.

� Andoaindarra jaiotzez, azken 30 urte hauetan Hondarribian bizi izan da

Martin Ugalde, Ohorezko Euskaltzain 1993an
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EXPERTOS INMOBILIARIOS

San Pedro 4 behea Tel. 943 64 39 72
20280 HONDARRIBIA Tel. y Fax 943 64 54 38

gizonezkoentzako
ileapaindegia

Beæat Etxepare 18
Tel. 943 64 58 30
20280 Hondarribia

AIREPORTUAREN HAUNDITZEA
BERTAN BEHERA GERATZEN DA

Hondarrribiak berri on bat jaso du irailean. Azken
urte hauetan biztanleen eta Hondarribiko Udalaren
buruhauste nagusietako bat izan den Aireportuaren
auzia konpondu egin da, eta onerako gainera. Azken
hiru urte hauetan Madrilgo Gobernuak defendatu
duen Plan Zuzendatzailea bertan behera geratzea
lortu da, politiko eta erakundeek Gobernuarekin
mantendu dituzten bilerek erantzuna lortu dutelarik.

Beraz, Mendeluko auzoa dagoen bezala geratuko
da, bertan bizi eta lan egiten duten guztien lasaitasu-
nerako. Hortaz gain, Hondarribia eta Irungo Udala-
rentzat ere oso berri pozgarria da, hainbat proiektu
geratuak zeudelako auzi hau dela eta. N-1 errepide-
aren hobekuntza lanak, Irungo Udalak San Miguel
auzoan eraiki nahi dituen 700 babes ofizialeko etxe-
bizitzak...

Bien bitartean, aurreko Gobernuak
egin zituen desjabetzei dagokienez,
gelditu egin dira eta orain itzultze pro-
zesu bat hasiko da. Hala ere, PSOE-
ren gobernuak hartu duen erabaki
hau Buletin Ofizialean agertu behar
da bizilagun eta kaltetu guztien lasai-
tasunerako. Hortik aurrera hasiko
dira beharrezko urratsak ematen.

� Egungo Espainiar Gobernuak ez du aurrekoak proposatutako Plan Zuzentzailea
onartu



2004ko iraila � 166. zkia � Hondarribia10

H E R R I  G I R O A

San Pedro, 31
Tel.: 943 64 27 05 20280 HONDARRIBIA

AUKERA HANDIA BANDERILLA ETA KAXUELE-

San Pedro, 3 � San Pedro, 4
20280 HONDARRIBIA

EXPERT

GEURIA
MOBILIARIO DE COCINA

Tel. 943 64 07 14

ELECTRODOMÉSTICOS
Tel. 943 64 33 86

Irailaren erdialdean amaitu ziren uda hasieran
Foru kaleko Berueteko hormetan hasitako
hobekuntza lanak. Konkretuki, 6 baxuerliebetan
egin dira lan hauek, orotara 340 metro karratuko
azalera dutenak. Gogoratu behar da iaz gai-
nontzeko hiru erliebeen konponketak burutu
zirela. Baxuerliebe hauek nagusiki esanahi
heraldikoak dituzte, eta hiriko pertsonaia histori-
koen eszena desberdinek osatzen dituzte.

Konponketa lan hauek, harrizko oihalen garbi-
keta eta hautsitako zatien osaketa izan dira.
Horren ondoren, altzairu herdoilgaitzeko zen-
bait ainguratze egin dira eta inprimazio babes-
kor bat ezarri da.

Lan hauen egilea Teusa enpresa izan da, eta

BERUETEKO HORMEN BIRGAIT-
ZE LANAK AMAITU DIRA
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ABIYUAN FANFARREA

Noiz eta zergatik sortzen da Abiyuan

fanfarrea?

Berez 2002ko azaroa eta 2003ko otsaila

artean sortzen da. Kamisetaren diseinua

egin, diru aldetik laguntzaile bat bilatu

behar izan genuen (arropa eta hasierako

bultzakada hori emateko prest egongo

zen norbait). Orduan izan zen fanfarreari

seriotasun pixka bat eman genion unea.

Hala ere urte pare bat lehenago hasiak

ginen herriko estropadetan jotzen, bai-

nan izen eta prestakuntzarik gabe. Ikusi

genuen herrian fanfarre bat edukitzeko

beharra, gure aurretik "Herritarrak fanfa-

rreak" jotzen ibiltzen zen eta guk beraien

lekukoa hartu genuen.

Fanfarrearen sorreran garrantzi haundia

izan zuen Jose Antonio Indok eta

"Truck" diskotekak, berak eman baitzigu

hasi eta aurrera egiteko behar genuen

Abiyuan Fanfarrea gero eta ezagunagoa da Hondarribian. Azken urteetan
zegoen hutsune bat betetzen dute, baina askorik ez dakigu bere sorrerari
buruz. Beraiekin kontaktuan jarri ginen, jakinmiæa asetu asmoz. Arraun
Elkartearen garaipenetan ikusten ohitzen hasi bagara ere, ez da hori egi-
ten duten bakarra.



bultzakada. Mesede haundia egin zigu.

Izenak zeresan berezirik al dauka?

Berezirik ezer ez dauka, nahi izan genuena

Hondarribiko hitz propioa, �bereala� adieraz-

teko erabiltzen dena bat fanfarreari jartzea,

eta horregatik hautatu genuen "Abiyuan".

Zenbat kidek osatzen dute?

25 bat lagun osatzen dugu fanfarrea, era

guztitako musikariak elkartuz, gazteenak 14

urte ditu eta zaharrenak 40-45 urte inguruan

dabil. 

Nola osatzen da fanfarre bat, edo nola

banatzen dira musika tresnak?

Gure ideia, gertuko jendearekin kontaktuan

jartzea izan zen eta denak intentzio berdina-

rekin, lanean hasi ginen. Musikari bakoitza

bere instrumentuarekin lanean hasi zen, eta

hasieretan ia beti gertatzen dena bezala,

fanfarrea desorekatua geratzen zen tresna

berdin asko zeudelako eta oreka bilatzen

hasi ginen. Horrela, musikari batzuk bere

jatorrizko instrumentuak utzi eta beste bat-

zuetara moldatzen hasi ziren. Hemen, eske-

rrak eman behar dizkiogu Hondarribiko Hiria

Musika Bandari, guk ez genituen zenbait

tresna utzi baitzizkiguten.

Nola egiten dira ensaioak? Zuzendaririk

ba al dago?

Lehenik eta behin, gure kanten artxiboa landu

behar izan genuen. Artxibategi lana inoiz ez

da amaitzen, batek beste fanfarre edo txaran-

gekin harremanak izan eta gero partiturak tru-

katuz, beste batek interneten bilatuaz, eta

beste kanta batzuk Musika Bandako artxibotik

hartuta daude. 

Bestetik gure jotzeko aukerak udan zentrat-

zen direnez, urtaro honetan saio pare bat

burutzen dugu astero, kantak ikasi, denen

musika uztartu, akatsak zuzendu, ohiko

saioetan egiten dena. Egia da saio guztiak

zuzentzeko edo ta orden bat izateko, akat-

sak zuzendu..., pertsona batek egiten duela

zuzendari lana, hala ere beste musikarien

laguntza ere dauka, talde lan bategiten

saiatzen gara. Erabaki guztietan adostasun

bat bilatzen saiatzen gara, baina bai, esan

genezake pertsona bat dabilela, partiturak

eta ensaioak lantzen.

Nola antolatzen da horrelako talde bat?

Lanak eta erantzunkizunak banatu egin

behar dira. Pertsona batek zuzendari modu-

ko lana egiten badu, beste bik harreman

lana egiten dute, beste bik kontabilitatea,

partiturak eraldatu, jantziak erosi... Erant-

zunkizunak ahal den neurrian banatu behar

dira, denentzat positiboa izango baita.
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C/ San Pedro, 63
Tel.: 943 64 70 75

20280 HONDARRIBIA

�Sukaldaritza tradizionala

�Eguneko menua

�Karta

E L K A R R I Z K E -

Nola erabakitzen duzue zein abesti jo

behar diren eta zein ez?

Emanaldi denak desberdinak dira, egoera-

ren arabera, sentsazioak ere garrantsitsuak

dira, faktore desberdinen arabera aukerat-

zen dira ze abesti jo eta zein utzi beste bate-

tarako.

Inguruko txarangekin erlaziorik mantent-

zen al duzute?

Askorik ez egia esan. Gehien bat Irungo

"Los Trankilos" txarangarekin daukagu

harremanik haundiena, gure fanfarreko kide

gehienak beraiekin jotzen baitugu Irungo

jaietan. Irungo beste fanfarre batzuekin ere

harremanetan jartzen gara, denak bait

gaude musikaren munduan. Bailaratik kan-

poko beste fanfarreak ere ez ditugu ahaztu

behar, noizean behin beraiek ezin dutelako

guri deitu baitigute.

Fanfarreak gehienbat uda partean aritzen

dira, negurako asmorik ba al duzute?

Bai, Donostian famatuak diren Danborrade-

tan ere jo genuen, bi Danborrada jotzeko

deituak izan ginen, eta oso ondo pasa ere.

Herriko jaietan aritu zineten?
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Herriko jaiak hasi aurretik eman zitzaizkien
bere jabeei Komentuaurreko etxebizitzen
giltzak. Honela, zenbait urte iraun duen pro-
zesu luzeari amaiera eman zaio; 2003ko
martxoan lehen 82 etxebizitzak banatu
ziren, eta urte bereko abenduan beste 42.
Aurtengo irailean, azken 23 jabeak bere
etxe berrietara sartze-
ko aukera izan dute.
Denetara, 147 familia
berri daude Komen-
tuaurre, hamar bloke
desberdinetan bana-
tuak.

Borja Jauregi Alkatea-
ren hitzetan, "orain
Hondarribiko Udala
gogor dabil lanean
babes ofizialeko etxe-
bizitza berriak egiteko
asmoz. Hain zuzen,
Damarri eta Presako
inguruak izango dira
datozen urteetan hiri-
tarren interesa piztuko
duten guneak". 

Damarri eta Presako etxebizitzak abian

Duela aste gutxi amaitu zen aurreproiek-

DAMARRI ETA PRESAN EGINGO
DIRA BABES OFIZIALEKO
ETXEBIZITZA BERRIAK

� Irailaren hasieran eman ziren Komentuaurreko azken etxebizitzak
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E R R E P O R -

tuen aurkezpena, eta une hauetan garaile
irtengo den proposamena zein izango den
erabakitzen ari da Udala. Ondoren, arkitek-
tu taldea kontratatuko
da, plana burutu eta
ondoren lehiaketa ire-
kia egindo da. Jauregi-
ren ustez, "2005. urtea
Babes Ofizialeko Etxe-
bizitza berrien hasta-
pen urtea izatea espe-
ro dugu. Hori dela eta,
dena ongi badoa, gure
asmoa 2007. urterako
etxe berriak ematea
da. Hala ere, kontuan
hartu behar da proze-
su oso konplexu baten

aurrean gaudela, eta erakunde askok parte
hartzen dutela. Horregatik izaten dira nor-
malki atzerapena babes ofizialen eraikunt-

Komentuaurreko etxebitzen proze-

suak luzerako jo du. Irudietan, pro-

mozioko azken fasea nola geratu

den, Amutetik hurbilen geratzen

den inguruan.
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HONDARRIBIKO HARRI BITXIA
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H
ondarribian dauzkagun altxorren
artean beste bat dugu hau. Askok eta
askok ez duzue jakingo ze harri bitxi

den gaurkoan hizpide daukaguna, eta
hurrengo lerroetan xehetasun gehiago ema-
tea da gure helburua.

Montserrat ermitan zegoen erliebe txiki bat
da, harlanduz egina eta gutxi gora behera
58 zentimetrotako zabalera eta 55 zentime-
trotako altuera. Erliebe hori ermita zaharre-
ko kanpai-hormaren zatia izan zen eta ber-
tan agertzen da zutik eta aurrez aurre
dagoen pertsonaia baten irudia, zenbait lan-
dare-irudiz inguratuta. Aurretik haurraren
irudiaren gainekaldean gurutze bat zegoen,
baina denborarekin desagertu eginda.

Harri honi buruzko informazioa bilatzen
saiatu gara, eta erreferentzia ugari aurkitu
ditugu. Hala ere, ez da orain artean azterke-
ta sakonik egin bere gainean, eta aukera
polita da historian adituak direnentzat, edo
interesa duenarentzat gutxienez.

Rufina Gonzalez Camio, Medianborda
baserriaren jabeak Hondarribia aldizkari
honen 99. alean egin zitzaion elkarrizketa
batean esan zuen bezala, badirudi 1980.
urtean norbanako batek Montserrat baserria
eta ermitako tresna guztiak erosi zituela.
Halere, tresna hauek ez zitzaizkion intere-
satzen, eta orduz geroztik denak Median-
borda baserrian gorde zirela, ur bedeinka-
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O R T E G A

tuaren azpian zegoen harria
izan ezik, magikoa omen zen
umeei ahoko mina sendatze-
ko.

Aranzadi Elkartearen iritzia

Aranzadi Zientzia Elkarteak
bere inbentarioetan zera dio
irudi honi buruz: �En el inte-
rior (Monserrat ermitaren bar-
nean) se conserva una piedra
de arenisca tallada que ha
perdido la parte superior en
forma de cruz. Tiene repre-
sentada en relieve una figura
humana, bordeada con relie-
ves geomØtricos y con ani-
males�. Aurrerago irakur dai-
tekeenez, baliteke bere
ezaugarri morfologikoak iku-
sita, agian harria erromatar
garaikoa izatea.

Bien bitartean, Javier de
Aramburu kazetari eta histo-
rialari hondarribiarrak �El
camino de Santiago por Hon-
darribia� bere lanean esaten
duenez, aurretik zegoen
Montserrat-eko ermitan ezart-
zen zen irudi hau. �Hoy
queda el caserío que estuvo
adosado a la ermita. En Øl se
guarda una talla de piedra -
que estuvo en el pequeæo
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atrio- que representa a un personaje
enmarcado en un nicho. (...) ha habido
autor que ha dicho que esta es la piedra
que estaba sobre el dintel del hostal de
peregrinos que hubo en la calle Pampinot
de la ciudad, personaje infantil representan-
do al Niæo Jesœs al que llamaban Bambino�.

Azkenik, Florentino Portuk "Hondarribia:
Notas Históricas y curiosidades" liburuan
antzeko eritzia dauka. "En el atrio, tallada
en piedra, se veía una extraæa figura dentro
de un nicho. El pequeæo monumento, rema-
tado por una cruz, no parece pertenecer al
conjunto de la pequeæa iglesia; cierto es
que no sabemos si pudo corresponder a
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Z
orionez, Antso Garzes III. Handiaren milaga-
rren urteurrena dela eta, garai horri buruzko
hainbat liburu argitaratu dira, eta Hondarribiko

Udalak berak, ardura historiko argiarekin jokatuz,
errege horren omenez eta gaur egungo euskaldu-
nentzat duen esanahiagatik, monumentu bat jartzea
erabaki zuen. Horrek, noski, polemika sortu zuen. 

Antso Nagusia Iruæeko errege izan zen 1004tik 1035
bitarte. Pirinioetako erresuma baskoi txiki hark histo-
ria osoan izan duen zabalkunderik handiena lortu
zuen bere agintealdian, eta lehen mailako potentzia
politiko eta militartzat jotzen zuten inguruko guztiek.
Hain ospetsua eta ahaltsua izanik, Gaztela, Leon
edo Kataluniako  lurraldeetan erabili zuen bere bote-
rea. Baina boterea erabili zuela aipatzean ez dugu
esan nahi Antso Handia estatu horietako errege
bihurtu zenik, baizik eta estatu horietako jaun legiti-
moek eskatuta, lurralde horietan bakea lortzen jar-

dun zuela. Beregana jotzeko arrazoiak nahiko argiak
dira. Besteak beste,  Gaztelako eta Leongo aginta-
riak adin txikikoak zirelako eta beren domeinuetako
indar eragileei aurre egiteko zuten ahultasunagatik,
behartuta baitzeuden Iruæeko erregeari laguntza
eskatzera. 

Gaur egun inork ez du zalantzan jartzen Antso Han-
dia bere inguruko guztientzat garai hartako gizonik
bizkorrena izan zela. Hala ere, argi geratu behar du
Iruæeko Erregeak ez zuela inoiz �Espainiako Inpe-
rioa� sortzeko proiekturik. Baina baiezta daiteke,
musulmanen kontrolpean zegoen Ebro ibaiaren
ertza izan ezik, euskaraz hitz egiten zen lurralde
osoan Iruæeko errege horrek agintzen zuela. Lurral-
de euskaldun guztiek kultura, gizarte eta hizkuntza
mailan zuten elkarrekiko bateratasunak asko lagunt-
zen zuen Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Gaskoina edo
Aragoiko lurraldeak Iruæeko koroaren barruan sart-

ANTSO III. HANDIAREN MILAGA-
RREN URTEURRENA (1004-1035):
BERE GARRANTZI HISTORIKOA

aitorP E S C A D O R

� Euskal Herriko egintza historikoak ukatu, nahasi edo asmatu egin izan dira urte
askotan, eta gure historia kanpoko ikuspuntuetan oinarritzean sortu izan dira hain-
bat mito. 
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EROSLE
C H A RT E R

zen, baina horregatik, ezin dugu esan derrigorrez
errege horrek lurralde euskaldunak elkartzeko
proiektu bat aurreikusi zuenik. 

Antso Nagusiak iparraldeko nahiz hegoaldeko bizila-
gunekin zuen ahaidetasunagatik, horiei guztiei bere
laguntza eta lankidetza  eman bazien ere, ez dugu
ahaztu behar Iruæeko erregea bere mugetatik at kan-
potartzat zeukatela. Esparru horretan, �nazioarteko
harreman� moduan hartu behar dute Iruæeko errege-
ak hainbat jaun europar nahiz hispanoekin izan
zituen harremanak, ezin baitugu ahaztu XI. mendeko
baskoi batentzat italiar bat bezain atzerritarra zela
leondar bat.

Bestalde, Antso Handia berritzailetzat jo da hainbat
arlotan, ez bakarrik politikan. Iruæeko errege honek,
adibidez, era guztietako eragin europarra onartu
zuen bere erresuman. Bera joan zen Frantziako
lurraldeetara garai hartako jaun handiekin hitz egite-
ra, eta harreman aberasgarriak izan zituen Frantzia-
ko erregearekin Akitaniako dukearekin, Elizaren
berritzaile Odilon de Cluny abade nagusiarekin,
Vicheko Oliba abade ospetsuarekin, etab.

Beraz, zergatik sortu da horrelako eztabaida Honda-
rribiak bere subiranoa izan zena omendu nahi due-
lako?. Argi dago. Alde batetik, Espainiako historiak

beti izan du erresuma hispano desberdinetako
monarka guztiak onartzeko beharra, penintsularen
batasunerako proiektu handiaren barruan ezinbeste-
ko elementuak direlako. Baina Antso Handia errege
arrotza da autore espainiarrentzat. Ez da Leongo
errege bat, tradizio bisigodoen oinordeko dena. Etor-

Jose Luis eta Virginia Arangurenek

egindako Antso III. Haundiaren

omenezko eskulturaren irudi bat
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kizun bateratua aurreikusten zuen  leondar proiektu
handi horretatik kanpo sortutako lurralde subirano
batetik datorren monarka baita. Azken batean,
Espainiako historialarientzat Espainiako historiaren
zutabe nagusi den proiektu bateratu handi horretatik
kanpo dagoen errege bat. Bestalde, Nafarroan ber-
tan, gaur egun badago bere historiari eta erregeei
buruzko ondare kontzeptu bat, euskaraz hitz egiten
zuten lurralde guztiek, kultura eta hizkuntza bera iza-
tean, elkarren arteko harreman estuak zituztela seta-
ti ukatu egiten duena.

Amaitzeko, esango dugu, Antso Handiak hiltzean
utzi zuen erresuma, garai hartan penintsulako lehen
potentzia zela. Eta aitzitik, historiografia hispanoak
horrelako mitoa sortu badu ere, bere estatuak ez
zituela inoiz  bere semeen artean banatu edo erre-
suma desberdinak sortu horiek agindu zezaten,
koroa bere seme zaharrenari eman baitzion eta gai-
nontzekoei erresuma horren barruko hainbat jabetza
utzi zizkien. Alegia, Antso Handiak ez zituen Gazte-
lako eta Aragoiko erresumak sortu bere beste seme-
entzat,  bere estatuen barruan zegoen monarkia
bakarra Iruæeko Erresuma baitzen beretzat.

Antso III. Handiaren agintealdiak, Historian lehen
aldiz, aukera ematen digu euskaraz hitz egiten zen
gainontzeko lurraldeak zein egoeratan zeuden eza-

gutzeko. Ziurtasun osoa dugu Iruæeko errege hau
Nafarroako (musulmanen menpe zeuden erriberako
lurrak izan ezik), Aragoiko, Arabako, Errioxako, Biz-
kaiko eta Gipuzkoako lurraldeetako jauna izan zela.
Kontinente barruko Baskoniaren kasuan berriz, Gas-
koina izenekoak denboraldi labur batean (1032) bere
gobernua izan zuela egiaztatuta dago dokumentu
bidez. Era berean ezin dugu ahaztu subirano bezala
onartua izan zela Gaztela, Sobrarbe eta Ribagorza-
ko lurraldeetan; nahiz eta garai hartako eskribek,
gehiegikeriaz, zalantzarik gabe adierazten zuten,
Zamoratik Bartzelona bitarte gobernatzen zuela.

Errege honek Euskal Herriko historian izan zuen
garrantzia onartu ondoren, zoriondu egin behar dugu
gaur egungo Nafarroatik kanpo gure historia onartua
eta baloratua izaten ari delako. Hondarribitik Antso
Handiaren omenezko monumentu bat jartzeko eki-
mena bultzatzeak esan nahi du, gure historia berres-
kuratzen ari garela.

Hondarribiko herriak erronka hori onartu zuen,
monumentu oroigarri hori jartzean, nahiz eta jakin,
zenbait herri-esentzien zaindariek erreakzio gogo-
rrak izango zituztela. Garbi baitago gure iragana zein
izan den ondo jakinda lortuko dugula gaur egungo
gure proiektu bateratuetan aurrera egitea.

P E S C A D O R
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Andaluziako uretara irailean hamabi euskal itsa-
son-tzi joan dira. Horietatik bost bizkaitarrak dira
eta zazpi hondarribiarrak. Hara heldu orduko,
egoera arraro xamarra aurkitu zuten, eta bere-
hala ohartu ziren Algeciras-eko arrantzaleak
aurrez-aurre topatuko zituztela, bere lana behar
moduan egin ez zezaten oztopatuz.

Hondarribitik Gibraltar-eko itsasartera abiatu
diran itsasuntziak honako hauek dira: María
Reina de los Cielos, Txingudi, Attona Domingo,
San Fermin Berria, Faro de Armandari, Luis
Barranco eta Tuku-Tuku.

Andaluziako arrantzaleen eskariak Euskal Herri-
tik hara joan diren itsasuntzien tamainaren ingu-
ruan doaz. Haundiegiak direla argudiatzen dute,
eta ondorioz, ez dutela egoera berean arrantzat-
zeko aukerarik.

Hondarribiko Done Pedro Itsas Gizonen Kofra-
diatik adierazi zaigunez, arrantzale hauen argu-
dioek ez dute funtsarik, suposatzen baita itsa-

suntzi denak Espainiar flotaren barnean daude-
la, beraz, Espainiar urak ez direla norberarenak.
Hori defendatzeko, Kofradiatik esan da "Kanta-
bria, Asturias eta Galizatik gure kostetara itsa-
suntziak etortzen direnean guk ezin diegula ezer
esan, urak denenak baitira, herrialde berekoak
baldin bagara gutxienez. Legea desberdina da
herrialde desberdinak sartzen badira liskarre-
an".

Bien bitartean, Hondarribiko gainontzeko itsa-
suntziak Gran Sol bezala ezagutzen den kalan
daude arrantzan. Atunaren bila joan ziren iraila-

� Jaiak ondoren irten ziren sei itsasontziak ez dira ongietorriak Algeciras-en

Tuku Tuku-ren irudia txapapote biltzen ari zene-



A
stalikardua (gazteleraz cardo maria-
no bezala ezagutzen dena) gibelaren
osasuna mantentzeko dauden pro-

duktu garrantzitsuenetako bat da. Bere osa-
gai nagusietako bat silimarina da, eta jada-
nik demostratuta dago gibelean glutation
delakoa %30ean haunditzen duela, garbi-
ketan zerikusi haundia duelarik. Hortaz
gain, proteinen sintesian eragina dauka,
zelula hepatiko osasuntsuen hazkuntzan

eragiten duelarik.

Astalikarduak ondorio positiboak eragiten
ditu ere azalaren normalkuntzan. Pertsonen
azaletan gertatzen direnean, psoriasis-a
adibidez, astalikarduak zuzentzaile lanak
burutzen ditu. Inflamazioen aurkako erre-
medio bezala ere balio dezake. Hala erakut-
si duten gaiaren inguruan egin diren zenbait
ikerketek.

Jarraian aipatzen ditugunak, astalikarduak
burutu ditzazken aplikazioak dira:

• Psoriasia

• Gibeletako zikinkeriak

• Ikterizia edo horitasuna

• Hepatitisa

• Zirrosia

• Ajea

• Antioxidatzailea

• Gutxikeria hepatobiliarrak

Astalikarduaren latinezko izena "Silybum
Marianum" da, eta ingelesez ordea, "Milk
Thistle" bezala ezagutzen da.
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E K O L O G I K O A K

ASTALIKARDU
KARDUAREN ESNEA

� Produktu natural baten alde positiboak zeintzuk diren
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UNIBERTSITATE-IKASKETETA R A K O
ETA UNIBERTSITATEKOAK EZ
DIRENETARAKO BEKAK, 2004/2005
IKASTURTEA

2004/2005 ikasturterako izera orokorre-
ko bekak eta laguntzak, ikasketak euren
autonomia-erkidegoan egiten dituzten
derrigorrezko irakaskuntzaren ondoren-
go mailetako ikasleentzat, unibertsitate-
koak ez direnentzat eta unibertsitatekoak
direnentzat.

Eskaerak 2004-2005 ikasturtean ikasle-
en ikastetxe izango direnetan egin
beharko dira.

Epea: Urriak 29

BEKAK

IKASKETAK EUREN ERKIDEGOTIK
KANPO EGITEN DITUZTEN
UNIBERTSITATEKO IKASLEENTZAKO
BEKAK

2004/2005 ikasturterako mugikortasun-
bekak, ikasketak euren autonomia-erki-
degotik kanpo egingo dituzten ikasleent-
zat.

• Mugikortasun-beka orokorrak bizitokia-
rekin.

• Mugikortasun-beka berezia bizitokiare-
kin.

• Mugikortasun-beka orokorra bizitokirik
gabe.

• Mugikortasun-beka berezia bizitokirik
gabe.

Eskaerak 2004-2005 ikasturtean ikasle-
en ikastetxe izango direnetan egin
beharko dira.

IPUIN-LEHIAKETA

Baldintzak:

• Euskarazko edo gaztelaniako ipuinak
izango dira.

• Ipuinen luzera ez da izango hiru foliotik
beherakoa ezta zortzitik gorako ere.
Makinaz idatzita, bi lerrounerekin eta
orrialde bakarrean aurkeztuko dira.

• Argitaratu gabe dauden eta beste lehia-
keta batzuetan sarituak izan ez diren
ipuinak.

Epea: Urriak 31

Errenteriako Sociedad Deportiva Cultural

LEHIAKETAK
LITERATURA-NARRAZIOEN  XII.
LEHIAKETA

Baldintzak: 

• 18 urtetik gorako emakumeak.

• Gaia librea izango da.

• Lanak originalak izango dira.

• Euskaraz edo gaztelaniaz idatzi ahal izango
dira.

• Gutxienez 5 eta gehienez 10 orriko
luzera izango dute.

• Hiru kopia aurkeztu beharko dira, bi
lerrounerekin makinaz idatzita eta orrial-
de bakarrean. Lanak tituluarekin bakarrik
identifikatuko dira. Aparteko kartazal itxi
batean izen-abizenak, helbidea eta tele-
fonoa jarriko dira eta horren kanpoan
lanaren izenburua jarriko da.
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filmeF I L M E  B E R R I A K

DARK BLUE

Kurt Russel polizia lan-
etan dabilfilme honetan.
Berari egozten zaizkion
kasuak ahalik eta
azkarren bideratzea du
helburuetako bat.
Legea jarraitzea ez da
berak duen lehenta-
suna, kasua ahal
bezain azkar kon-
pontzea baizik. Hala
ere, bere jokaera ez
dute oso ondo ulertzen
lankideek. Hilketa kasu
bat emango diote, eta
buruzagiek aukera hau
aprobetxatuko dute lan-
etik aldentzeko, gogork-
eria gehiegi erabiltzen
baitu.

EL PRINCIPE Y Y O

Zuzenean Estatu Batue-
tara igortzen gaituen isto-
rioa. Hango unibertsitate
ezagun batetara Dani-
markako printzea joango
da, han bere for-
makuntza haundi-
agotzeko esper-
antzarekin. Bertan bere
ametsetako neska
topatuko du, famili umil
bateko neska bat, bere
ikasketak ahal bezain
ongien amaitzeko esper-
antzan dabilena.

ZER BERRI VIDEO CLUB ONGI ETORRIN

GIRO INESPERADO

Polizia giroan murgiltzen
den filme honetan pro-
tagonista nagusia
inspektorearen kargua
hartu berri duen
emakume bat da. Bere
kargu berritik, jarraian
eman diren zenbait
hilketen kasua aztertzen
hasiko da. Berarekin
nolabaiteko kontaktu
sexuala mantendu duten
gizonezkoak banan
bana erahilak izan direla
ikus ahal izango du.

EL SECRETO DE
LOS McCAN

Ama batek bere semea
udan Texas-era bidaliko
du, han dituen osaba-
izebekin denboraldi bat
igarotzera. Ama honek
ezkutuko helburu bat
dauka, haurrak bere
osaben amodioa
irabaztea, horrela ustez
hauek daukaten dirutza
noizbait jasoko due-
lakoan. Hala ere, osaba
hauek daukaten maita-
sun bakarra, alkoholdun
botilei gordetzen zaiena
da. Hortik aurrera
gauzak asko okertuko
dira.

LA VENTA N A
SECRETA

Johnny Depp dugu
filmearen protagonista
nagusia. Idazle baten
papera beteko du, eta
azken aldiotan inspi-
razioa erabat galduta
izango du. Bapatean,
pertsonaia arraro bat
agertuko da bere biz-
itzan, bere lana kopi-
atzen diola egotziko dio-
larik. Burutik oso sano ez
dabilen pertsona honi
ihes egiteko, bere bali-
abide guztiak erabili
beharko ditu idazleak,
bizitza erabat aldatuko
zaiolarik.

LOS NIÑOS DE 
SAN JUDAS

Eliztiar zaharrenen
eritziaren aurka,
Franklin (Aidan Quinn)
irakasle bezala hautatua
izango da, San Judas
erreformatorioko
irakasle laiko bakarra
izango delarik ordutik
aurrera. Ordurarte gain-
ontzeko irakasle kato-
likoek ikasleei
metodogogorrak
erakusten badizkiete,
Franklin elkarrizketa eta
irakaskuntza lasaiago
baten aldekoa da. Lais-
ter sortuko dira liskarrak
irakasleen artean, bi
metodologien aldeko
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ZER BISITATU DEZAKEGU

Zuloaga Kalea,2 � 20280 Hondarribia � Tel. 943 64 38 73 / Fax. 943 64 28 76

CABO VERDE

- Urrirako eskaintza bikaina
- Irteera Madrildik, larunbatetan
- 8 egun eta 7 gau
- Egonaldia Isla de Sal-en
- 390 eurotik aurrera
- 25 gradu urte osoan zehar!

GALIZA - RIAS BAIXAS

- Urrian soilik
- 7 egun eta 6 gau, dena barne
- Irteera autobusean, Donostitik
- Prezioa: 125 euro
- "Galiza Gastronomikoa" aukera kontsul-

TUNEZ

- Irteerak Bilbotik, zuzenean
- 8 egun eta 7 gau
- 293 euotik aurrera, mantenu

bidaiakB I D A I A K
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H
ondarribiaren historiaren lekuko diren

irudiak argitaratzen ditugun atalera iritsi

gara berriz. Udal Artxibategiak daukan

altxor haundiari etekina ateratzea da atal honen

helburuetako bat, baita irakurleak jakin dezan

nolakoa zen Hondarribia duela ez urte asko,

bere familiko aintzindariek ezagutu zuten beza-

la.

Oraingo honetan 50. hamarkadan kokatzen

gara. Frankismoaren urte gogorrak dira, Fran-

cisco Sagarzazu zenaren Alkate moduko azken

urteak. Orduan, era honetako ekitaldiak oso

bereziak izaten ziren. Alkateak agintari ugari

gonbidatzen zituen, inguruko herrietako Alkate-

etatik hasita, Foru Aldundiko erantzuleak,

Gobernadore Zibila, Ministroak, Enbaxadore-

ak...

Kasu honetan, Sabin Arana kalea, Zumardia

eta Amutera joateko errepidearen hasieraren

erdian monumentu haundi bat egitea erabaki

zen, San Juan de Dios-en omenez. Hala egin

zen, eta 1952ko Jai Nagusietan irekiera ofiziala

burutu zen. 

Monumentuaren atzekoaldeari erreparatzen

badiogu, paisaiaren aldaketa nabaria dela ikus

ganbarakoM I A T Z E N

SAN JUAN DE DIOS-EN



H
ondarribiko Alde Zaharrak milaka bisitari

jasotzen ditu. Gehienek ibilbide berdina

egiten dute, Kale Nagusia, Arma Plaza,

Carlos V gaztelua, San Nikolas atea... Hala ere,

hainbat kale geratzen dira ibilbide horretatik at.

Horietako bat irudian agertzen zaigun hau da.

Ziur ikusten duen guztiak badakiela zein den,

hala ere askok ez du bere izena jakingo. Horre-

gatik galdetzen dizuegu zein den kale honen

izena, ez dakienak hara hurbil dadin eta kaleak

nola izena duen bere begiez ikus dezan. Erant-

zunak izandakoan, bidali gutun batetan Udal

Euskara Batzordera urriak 20 aurretik, Beko

Errota jatetxean bi pertsonentzako afari bat

zuretzat izan daiteke eta.

Azken alean luzatzen genizuen galderak erant-

zun ugari jaso ditu. Harri mardul eder baten

kokalekua galdetzen genuen. Gehienek egoki

erantzun duzue, esanaz Zumardian duela urte

pare bat herri kirolak ospatzeko egokitu zen

gunean. Hori zen erantzun zuzena, eta denen

artean bi pertsonentzako afaria irabazi duena

Ane Etxebeste Campandegui izan da. Zorionak,
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lehiaketaL E H I A K E T A

JAIZUBIA � Tel. 943 64 31 94 � 20280 HONDARRIBIA

SAGARDOTEGIA
JATETXEA

Horra hor goian errota
irina pur pur ihota

ondo jan eta edan paketsu eta alai
hor duzue Beko-Errota

ZEIN DA KALE HONEN IZENA?
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horoskopoaH O R O S K O P O A

URRIAREN 1ETIK 31RA
CAPRICORNIO:Dirua ez zenuke hain
lasai gastatu behar. Hainbeste kostat-
zen da irabaztea, baina gastatzea
aldiz ez da hain zaila. Bada denbora
bat euroa ezarri zenetik, baina zu
oraindik ez zara konturatu pezeta bat
eta zentimo bat ez dirala gauza bera.

AQUARIUS: Hilabete hau nahiko
kezkagarria izan daiteke zuretzat.
Etxetik ateratzen zaren bakoitzean,
gora begiratu, balkoi puska bat erort-
zen bada azpian harrapa ez zaitzan.
Bidea gurutzatzean ere kontua eduki.

PISCIS: Zu beste aldean zaude. Lote-
rian edo kinielan jokatzen baduzu,
hilabete hontan ez utzi, zerbait tokat-
zea oso posible baita. Ardotan gasta-
tutako dirua hortarako gorde, gibelak
eskertuko du eta.

ARIES: Zenbat denbora egon behar
duzu lanik gabe? Goizeko hamaike-
tan jaikita ezin da lanik aurkitu. Zure
urteekin eta egun osoa etxean egotea
lanik gabe ez da normala, ezta onar-
garria ere. Kontutan hartu hitz hauek!! 

TAURUS: Garai kaxkarrak dira zuret-
zat eta hori ez da batere ona ez pert-
sonalki, ezta zure ingurukoentzat ere.
Saiatu egoerari buelta ematen, ezin-
bestekoa bait da ikasturteari hasera
ona emateko.

GEMINIS: Uda hontan oporretan
egon zara, eta lagun ugari egin ditu-
zu. Denbora asko igaro aurretik karta
bat idatziezu bakoitzari, kanpoan
lagunak mantentzea beti baita ona.

Hondarribiko postalak ere bidali, hau
baino politagorik gutxi daude eta.
C A N C E R: Ikasturtea hasi da, eta
etzaude oso motibatuta. Horretarako
onena liburutegira joatea izango da,
etxean jartzen zaren bakoitzean, bost
minututan telebistara jotzen baituzu.
Beraz, zoaz liburutegira, baina baka-
rrik!

LEO: Zure izaera nahiko konfliktiboa
da, eta horrek ezbehar asko dakarzki-
zu. Lasaiago jokatu beharko zenuke
bizitzaren alor guztietan, eta ezer
egin aurretik, ongi pentsatu, buru
haundi hori zerbaitetarako daukazu
eta.

VIRGO: Uda pasatu da, eta herriz
herri jaitan jai ibili zara. Orain datorz-
kizu ondorioak: gorputz osoko analisi
bat egin beharko zenuke, zure egoera
negargarria bait da. Mediku batenga-
na zoaz gaur bertan.

LIBRA: Gaur etzara umore onez jaiki.
Hemendik aurrera, ohetik jaikitzean
ezker oina jarri beharrean, jarri eskui-
nekoa, edo bestela biak batera. Kon-
tuz lurrera erori gabe, eta ahal izanez
gero jaiki bezain laister errezatu.

SCORPIO: Nahiko hilabete positiboa
izan daiteke zuretzat urria. Oporrak
igaro dira, eta orain betiko ohituretara
bueltatu zara, baina lasai, asperral-
diak laister ikusiko baitu bere amaie-
ra. Sorpresa bat izango duzu laister.

SAGITARIO: Eta etxean denbora
apur bat gehiago igaroko bazenu zer?
Beti zaude etxetik kanpo, lagunekin,
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ezkontzakjaiotzak

17an: Isabel Alas Garcia, 87 urtekoa

Mendelu auzoa

18an: Begoæa Orbegozo Zugasti, 53 urtekoa

Jabier Ugarte kalea

19an: Amaia Igiæiz Iridoy, 49 urtekoa

Gaskoinen kalea

22an: Valentina Bengoa Garate, 90 urtekoa

Donosti kalea

3an: Janire Larruskain Aizpurua

Gurasoak: Manuel eta Raquel

4an: Naiara Eizagirre Campo

Gurasoak: Joseba eta M“ Jose

5ean: Ander Mateychuk Yahych

Gurasoak: Oleksiy eta Yana

6an: Martin Ruiz Ubegun

Gurasoak: Arturo eta Maite

10ean: Oier Larretxea Arbelaiz

Gurasoak: Asier eta Nerea

11an: Iune Davoz Olasagasti

Gurasoak: Iæaki eta Monika 

11an: Ibai Villate Segade

Gurasoak: Jose Miguel eta Mercedes

12an: Alejandro Cajal de Elizagarate

Gurasoak: Angel eta Maria

15ean: Uxue Lopetegi Sarasola

Gurasoak: Javier eta Itziar

17an: Aritz Rodriguez Vicente

Gurasoak: Carlos eta Monica

18an: Ursula Cobo Muæoz

Gurasoak: Francisco eta Cristina

28an: June Oliveri Lorea

Gurasoak: Eneko eta Isabel

28an: Nahia Oliveri Lorea

Gurasoak: Eneko eta Isabel

29an: Noa Saenz de Vicuæa Astigarra-

ga

Gurasoak: Kerman eta M“ Nieves

30ean: Uxue Amunarriz Etxebeste

Gurasoak: Erramun eta Mirentxu

31an: Eneko Elizalde Agirre

Gurasoak: Xabier eta Maria 

ENDANEA
lore eta landare 

mintegia

Arkoll auzoa, 7
Tel.: 943 64 17 10

20280 HONDARRIBIA

� LENTZERIA
� HAURRENTZAT ARROPA

Santiago Kalea, 21 Tel.: 943 64 17 65
20280 HONDARRIBIA

7an: Martin Aierza Arizmen-

di, Irungoa eta Arantzazu

Errazkin Manterola, Honda-

rribikoa

14an: Roberto Quejarazu

Angulo, Gasteizkoa eta

Monica Oramendi Arburu,

Hondarribikoa

21ean: Nestor Navarro

Hidalgo, Valentziakoa eta

Idoia Argote Sarasola, Hon-

darribikoa

28an: Ion Ceballos Uranga,

Irungoa eta Maider Camara

Nogues, Hondarribikoa

demogra-A B U Z T U A N
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T X I N T X O  E T A D E M O N T X O



kutxa


