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Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia:
2005eko Kudeaketa Plana martxan dago

A
ldizkari honen aurreko zenbakian aipatu
genuen 2005-2008ko Plan Estrategikoa Uda-
lak onartu zuela,  eta gai horrekin jarraituz,

2005. urterako Kudeaketa Planaren berri emango
dugu oraingoan, hau izango baita, nolabait esateko,
Plan Nagusiaren lehendabiziko atala.

2005ko Kudeaketa Plan honetan ekimen ugari ager-
tzen dira, horietako asko lehendik ere finkatutakoak,
urteetan zehar Udal Euskara Zerbitzu honek, beste
Udal Departamentuek edo herriko erakunde, elkarte
edo taldeek antolatzen dituztelako, baina beste ekin-
tza berri batzuk ere aurreikusi dira eta horiek gauza-
tzeko behar diren baliabideak jartzen saiatu gara.

2005eko Planean aurreikusitako zenbait ekintza
dagoeneko abian daude, besteak beste, herriko ikas-
tetxe guztietan eta Euskaltegian, ahozko hizkera sus-
tatzearren, urteko lehen hiruhilekoan Euskara Zerbi-
tzu honek antolatu dituen emanaldiak: bertso saioak,
antzerkiak, ipuin kontaketak, hitzaldiak etab. Beraz,
urteroko ekintzak nahiz aurreikusitako berri guztiak
aurrera eramaten saiatuko gara, baina aurtengoan
arreta berezia eskainiko diegu Udal Kiroldegiari eta

Arraun Elkarteari, hainbat
herritarren topaleku izanik,
udalerrian euskararen era-
bilera bultzatzeko eraginkorrak gertatuko direlakoan.
Horretarako prestatu dugun programa bi erakunde
horietako arduradunei aurkeztu diegu eta elkarlane-
rako izan ditugun lehen harremanetan  bat etorri dira
gure asmoekin.

Programa horrek  fase desberdinak izango ditu:
1. kiroldegien funtzionamendua aztertu eta hizkuntza
egoeraren diagnostikoa.
2. Sentsibilizazioa
3. Hizkuntza normalizaziorako helburuak, proposa-
menak, egitekoak, ardurak eta epeak.
4. Urtebeteko ibilbidearen balantzea
5. Egitasmoaren emaitzak herriari jakinaraztea   

Aurrerantzean ere aldizkariaren atal honetan jarraitu-
ko dugu gure asmo eta ekintzen berri ematen,  herri-
tarrek Euskara Zerbitzu honen jardueraren berri izan
dezaten.

EUSKARA ZERBITZUA
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H
ondarribiko Musika Eskolaren 2004-2005eko
bigarren hiruhilabeteko ekitaldi multzoa abian
dago martxoaren hasieratik, eta ekitaldi

hauen artean instrumentu bakoitzaren audizio
ezberdinek izan dute garrantzi berezia. Hilabete
honetan esaterako, hogei bat musika emanaldi anto-
latu dituzte, non txistua, perkusioa, bibolina, trikitixa,
akordeoia, txirula, pianoa, saxoa, kitarra, biolontxe-
loa, klarinetea edo tromboia bezalako instrumentuen
doinuak entzuteko parada eskaintzen zuten. 

Gogoratu beharra dago Musika Eskolaren xedea
adin guztietako pertsonentzat musikan eta dantzan
formazio praktikoa eskaintzea dela, eta helburu
honetarako, klaseez gain, Musika Eskolak kontzer-
tuak eskaintzen ditu urte osoan zehar. Aurten, jomu-
ga berdinari eutsiz umeentzako kontzertu pedagogi-
koak antolatu ditu. 

Guztira, 375 ikasle daude Eskolan musika tresna
ezberdinetan trebatzen, eta lan honetan 19 irakasle-
ren laguntza jasotzen dute. Adin guztietako ikasleak
daude bertan ikasten, izan ere, musika eta dantza-
ren maitale den edonork dauka bere lekua Musika
Eskolan.

Hondarribia � 172. zkia � 2005ko martxoa
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Musika Eskolak
indartsu ekin dio urte

berriari

Herrian barrena

Eraikuntza lan hauek Aizpurua Inmobiliaria enpresak
daramatza aurrera eta Juan Laborda kalean 31 etxe-
bizitza eraikitzea dute helburua. Arma Plazarekin eta
Iparralde kalearekin mugatzen diren etxeak izan dira
kaltetuak eta bertako auzokideak otsailean bertan
eman zuten gertakizunen berri Udaltzaingoan.
Momentu hartan eraikuntza lanak etetea erabaki zen
baina handik egun gutxitara, enpresak eraikuntzari
ekin zion berriro. 

Honen aurrean Alde Zaharreko auzokideak ez ziren
geldirik geratu eta euren interesak defendatzeko pla-
taforma bat sortu zuten. Plataforma honek enpresa-
ren eta Udalaren erantzun bat jasotzea espero zuen
eta mobilizazioari esker, euren helburua lortu dute.
Udalak, auzokideek eta eraikuntza enpresak bilera
bat izan zuten, eta etxeetan gertatu diren kalteak
baloratuko direla eta konponduko dituztela azaldu
zuen lanaren arduradunak. Honenbestez, konpon-
keta lanetan diardute momentu honetan, ondoren
eraikuntzarekin jarraitzeko.

Alde Zaharrean
pitzadurak sortu dira

Hemendik aurrera HONDARRIBIAaldizkaria zure etxean dohainik jaso nahi baduzu,

bete ezazu harpidetza-txartel hau eta bidali edo eraman Udaletxeko Euskara Zerbitzura.

HARPIDETZA TXARTELA

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

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

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

Kontratistak eta auzokideak akordio batera
iritsi dira
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Jaizkibel Hotelak
Eusko Jaurlaritzaren
sari bat jaso du

H
ondarribiko Jaizkibel Hotelak �Gustu Handz-
ko� edo �Con mucho gusto� delako saria jaso
zuen hil honen hasieran Eusko Jaurlaritzako

Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren eskutik.

Bere hirugarren urtemuga oraindik bete gabe, Jaiz-
kibel Hotelak industria, merkataritza eta turismoaren
alorrean nabarmentzeagatik merezitako aintzates-
pena jaso du.

Pasa den martxoaren 3an ospatu zen sarien bana-
keta Bilboko Zabaltze Merkatuan eta ekitaldi hone-
tan, besteak beste, Juan JosØ Ibarretxe lehendaka-
ria izan zen. 

Hoteleko zuzendaria, Jose Angel Rodriguez, oso
pozik agertu da sari honekin. Bere esanetan, �Sari
honek poztasun handia eman digu, izan ere, ez digu
guri bakarrik mesede egiten. Gure eskualdeko turis-
moari eta azken batean, probinzia osoko hostalari-
tza sektoreari on egiten baitio�. 

Sari hauek 1999.urtean sortu zituen Esko Jaurlari-
tzak eta ordutik tradizio handiko enpresei eskaini
zaizkie, hala nola, Cilveti Bitxidendari edo Donostia-
ko Tamayo liburudendari. Aitzitik, Jaizkibel Hotelak
urte gutxi daramatza irekita eta bere hasierako
pausu hauetan ondo baino hobeto frogatu du bere
lan ona.

Asko dira Gazte Informazio Bulegoan gazteentzat
eskaintzen diren zerbitzuak, eta hauetariko anitz lan
munduan murgiltzeko bideratuak daude. Adibide
gisa, hilabete honen amaieran lehen lan aukera
bilatzen ari diren gazteentzako ikastaroa jarri zuten
martxan. Hamasei eta hemezortzi urte bitarteko gaz-
teei zuzenduta zegoen eta bertan langabeziaren alo-
rreko gai ugari barneratzen ziren. Adibidez, kurriku-
luma era egokian idaztea zen gaietariko bat. Bestal-
de, ikastaroak INEM erakundeari bisita eta langabe-
ziaren gaineko mahaingurua eskaintzen zituen
beste ekintzen artean.

Beste zerbitzuak
Gazte Informazio Bulegoak beste zerbitzu motak
eskaintzen ditu ikastaroez gain. Txartel ezberdinak
gauzatzeko aukera eskaintzen du esaterako. Gazte
txartela, nazioarteko txartela, ikasle edo irakasale
txartela, edota aterpekidearenak bertan egin daitez-
ke eta hauek guztiak deskontu nahiz abantaila ugari
eskaintzen dizkio erabiltzaileari. 
Honetaz gain, bulegoan bertan lanpostuen, dirula-
guntzen, ikastaroen edota lehiaketen berri ematen
da eta honetarako informazio txosten zabalak daude
eskuragarri. 

Gai hauen inguruan informazioa eskuratu nahi duen
orok Gazte Informazio Bulegoak San Pedro kalean
duen bulegoetara jotzea besterik ez dauka, astele-
henetik ostiralera, goizeko 10:00etatik eguerdiko
13:00etara

Gazte Informazio Bulegoak
langabeziaren aurkako
ekintzak antolatu ditu
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Gazte Informazio Bulegoan lanaren inguruko eta
aisialdirako informazioa eskura daiteke

Gazte
Informazio
Bulegoa,
San Pedro
kalean.

JosØ ̀ ngel Rodriguezek saria jaso zuen Juan JosØ Iba-
rretxe lehendakariaren eskutik.

Turismo, Industria eta Merkataritza arloan
bultzatutako ekintzengatik lortu du saria
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�Hondarribiko historia�
liburua aurkeztu da

Herrian barrena

Pasatako martxoaren 9an Carlos V gazteluak "Hon-
darribiko historia" izeneko liburuaren aurkezpena
jaso zuen. Duela bi urte argitaratu beharreko lan bat
zen, baina egile zein aurkezleek esan zuten bezala,
’lan haundia eskatzen zuen liburu bat da eta nahiago
izan dugu serietatea eta fideltasuna baloratu eta ez
edozein modulan argitaratu’.
Lanaren koordinatzailea JosØ Luis Orella historialari
nafarra izan da, eta berarekin batera honako ikerlari,
historialari eta filologoak aritu dira: Jesus Altuna,
Mertxe Urteaga, Lourdes Soria, Manex Goyhenetxe,
Antonio Prada,  Carlos Larrinaga, Pedro Barruso,
Alvaro Aragon, Iæigo Hidalgo de Diego, María Isabel
Astiazarain eta Txomin Sagarzazu hondarribiarra.

Liburuaren aurkezpenean koordinatzaileaz gain,
Alvaro Aragon Historian Doctora, Txomin Sagartzazu
filologoa, Borja Jauregi alkatea eta Aitor Kerejeta
alkateordea izan ziren. Kerejetak esan zuenez, ’lan
haundi baten aurrean gaude, gure herriko historia
nolakoa zen jakiteko ezinbesteko lana. Aurretik zer
izan garen jakitea oso garrantzitsua da gaur egun zer
garen jakiteko’. 

Duela hilabate batzuk Udalak eta INEMek elkarlane-
an langabezia ekiditeko eta gazteak gizarteratzeko,
Itsasertzearen garbiketa eta ArteBide programak
bultzatu zituen. Ekimen hauek Jaizkibelgo bailara eta
Hondarribiko ingurune historikoa sendotzeko produk-
tu historikoak sortzea zuten helburu. Berauetan, lan-
gabezian zeuden pertsonak barneratu ziren eta
ondorio bezala, Jaizkibelgo bailaran 10 tona honda-
kin bildu dituzte. Datu bitxi bezala, aipatzekoa da adi-
bidez, arropa ikuzgailuak aurkitu direla gure inguru-
neko itsasertzean. Ekimen honekin biztanlegoa ingu-
rugiroaren garbiketan kontzientziatzea lortu nahi izan
da eta horretarako, bildu diren hondakinekin ikaste-
txe ezberdinetan erakusketak egingo dira. 
Bestalde, ArteBide programan langileek Alde Zaha-
rraren inguruan postalak, pin-ak, poltsak, delantalak
eta beste hainbat produktu sortu dituzte, beti ere
ingurune historikoa sustatzeko asmoarekin. Produktu
hauek Alde Zaharreko komertzioetan saltzea pen-
tsatu da. Borja Jauregi alkatea oso konten azaldu da
bi proiektu hauekin, eta gazteen kreatibitatea pizteko,
besteak beste,  balio izan duela azaldu 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

Emaitza bikainak Gizar-
teratze proiektuetan

* Hiriaren 800. urteurrenaren barnean sartu
behar da argitalpena.
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Emekik Emakumearen Astea ospatu zuen

7

AEROBIC, SPININ, FUNKY, HIP-HOP,
BODY BULDING, BODY COMBAT,

MUSKULAZIOA, MANTENIMENDUA,
MASAJEAK, SAUNA, PIRAGUEN
ALOKAIRUA ETA GORDELEKUA�

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

�ZURE GIMNASIOA HERRIAN BERTAN�!!!

HONDARRIBIKO

GIMNASIOA

H
asteko, martxoaren 4ean Emakume Artisten
Erakusketa ireki zuten ikusleari. Aipatu mostra
13ra bitarte luzatu zen eta bertan, Emekiko

emakumeek burututako margolanak, eskultura,
argazkiak, grabatuak etabar luze bat izan ziren ikus-
gai Zuloaga Etxean. 

Mostra honen irekiera martxoaren 4ean burutu zen
eta arratsalde luntx batera gonbidatu zuten bertara
hurbildu ziren ikusle orori.

Hurrengo egunean, martxoaren 5ean, larunbatean,
mendi ibiladia egin zuten. Guadalupetik hasita, Eme-
kin amaiturik. Hamaiketakoa eta oparia izan zuten
parte hartu zuten guztiek. 

Martxoaren 8an, Emakumearen egunean, bazkaria
egin zuten Aireportuko jatetxean, eta sarrera denen-
tzako irekia zegoen. Ondoren, asteburuan, martxoa-
ren 12an eta 13an, Emekiko ikasleen lanen erakus-
keta izan zen ikusgai; trikota, jantzigintza, ehungint-
za, eskulanak eta farfailak, besteak beste. Igandean,
urtero lez, emakume hondarribiar bati omenaldia
egin zioten. Aurten  AGUSTINA GENUA izan zen
aukeratua eta jaialdi hartan txalapartariak, trikitilariak,
bertsolariak (Miren Artetxe eta Sebastian Lizaso)
izan ziren. Eta egun osoa zehar, lanen erakusketare-
kin jarraitu zuten.

Azkenik, ekitaldi multzoari amaiera emateko, igande
arratsaldean, Koadroen zozketa gauzatu zen.

A
urreko alean aipatu genuen
moduan, Emeki Emakume Elkar-
teak martxoaren 8ko Emakume-

aren Eguna ospatu zuen aste osoan
zehar, martxoaren 4tik 13ra bitarte.
Elkarte honen antzera, badira beste
hainbeste Emakume Elkarte jai hau
ospatzen dutenak, baina aipatzekoa da
Emekik urte osoan zehar emakumeei
zuzendutako makina bat ekitaldi anto-
latzen dituela, bertako emakumeek
gauza berriak ikas ditzaten eta ondo
pasa dezaten helburuarekin. Aldizkari
honetan Emekiren ospakizun astean
gauzatu diren ekitaldietan, partaideak
oso gogotsu eta ilusio handiarekin ibili
direla azpimarratu nahi dugu. Hona
hemen aste osoan zehar burutu zituz-
ten ekitaldiak.
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Baiezkoa garaile, erre-
ferendumeko bozketan

Herrian barrena8

Calle Zuloaga, 12 � HONDARRIBIA � Tel.943 64 27 38

I
ragan otsailaren 20an Europako Konstituzioaren
inguruan ospatu ziren hauteskundeetan, Honda-
rribian, gainontzeko probintzietako pareko emait-

zak suertatu ziren. Baiezkoaren eta ezezkoaren
portzentaiak nahiko parekatuak izan ziren baina
konstituzioaren aldeko botua suertatu zen garaile %
54,31arekin, ezezkoa bozkatu zuten %41,56aren
kontra. 

Datu hauek alde batera utzita, hauteskunde haue-
tan benetan aipagarria biztanlegoaren abstentzio
kopurua izan zen, izan ere, demokrazia ezarri zene-
tik ez da inoiz abstentzio hain alturik ezagutu urtez-
urte burututako hauteskunde desberdinetan.

   BOZKETAREN DATUAK HONDARRIBIAN

Ameriketako Estatu Batuetatik Hondarribira etorri
zaigu irakasle bat, John P. Broderick. Norfolk hiritik,
iparraldean dagoen Virginiako estatuan, euskara
ikasteko grinak bultzatuta, bere hamabi ikaslerekin
gure herrira etortzea erabaki du. John Old Dominion
University delakoan linguistikako irakaslea da. 

Duela bederatzi urte etorri zen lehen aldiz John
Hondarribira, eta bertako eta Euskal Herriko hiz-
kuntzat erabat txundituta utzi zuen. Ordutik hona,
zenbait alditan etorri da bizpahiru asteko egonaldiak
eginez, euskarari buruzko ikerketak egin dituelarik. 

Aurten, irakaslearekin hamabi ikasle etorri dira Hon-
darribira. 19 eta 34 urtekoak dira, eta irten aurretik
nahitaez liburu bat irakurri behar izan zuten, "The
basque history of the world", Mark Kurlansky-rena.
Euskal Herriaren jatorria eta izaera aztertzen dituen
lana da, gastronomia, kirola, kultura, politikan zen-
tratzen delarik. Ikasleetako bat Shari Henderson da.
Berak esan zigunez, "liburuan kontatzen dena ez da
zehazki gu ikusten ari garena, baina nolabaiteko
ideia bat ematen digula egia da". 

ERROLDA 12.737

% ABST 64,28

BAI 2.471

EZ 1.891

ZURIAK 151

BALIOGABEAK 37

Amerikar irakasle bat
Hondarribian

• Euskara ikastera ekarri ditu berekin 12 ikasle
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Aste Santuan ekitaldi ugari

ELIZKIZUNAK

Martxoak 20  - Erramu Igandea  

10:15   Erramuen Bedeinkapena eta Prozesioa 
10:30   Eliza Nagusian, Meza 
18:00   Arrosarioa eta Gurutz Bidea (euskaraz)

Martxoak 22  - Astearte Santua

Penitentzi elizkizunak helduentzat (euskaraz)
16:00  Portuko Elizan 
20:00  Eliza Nagusian 

Martxoak 23  - Asteazken Santua

Penitentzi elizkizunak helduentzat (euskaraz)
16:00  Portuko Elizan 
20:00  Elizan Nagusian 

Martxoak 24  - Ostegun  Santua

17:00   Meza Portuko Elizan (euskaraz)
19:00 Eliza Nagusian, Elkar meza   (ele bietan )

Martxoak 25  - Ostiral  Santua

10:00    Eliza Nagusian, Gurutz bidea (euskaraz)
17:00    Eliza Nagusian, Jesusen Heriotzako elizkizuna (ele
bietan). Jarraian, Gurutzetik jaistea, hitzaldia eta proze-
sioa. 

Martxoak 26  - Larunbat Santua

20:00  Eliza Nagusian,  Pazko elizkizuna eta Meza  (ele
bietan)

Martxoak 27   - Pazko Igandea  

10:00   Eliza Nagusian, Gudarien erortzea eta ondoren tto-
para  
10:30   Eliza Nagusian, Meza  (ele bietan) 

PAZKO JAIAK  

Martxoak 27 - igandea  

12:00   -  Kale Nagusian, bertsolariak
12:30   -  Kale Nagusian, sokamuturra.

Martxoak 28 - astelehena 

Guadalupe inguruan ekitaldiak : Egun osoan - Elikadura
azoka
11:30  -  Toka txapelketa 
12:00  -  Bertsolariak 
17:00  -  Haurren jokoak  
18:00 -   Bertsolariak eta herri kirola 
19:00 -   Sokamuturra
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INMOBILIARIETAN ADITUAK

w w w.inmobiliariaenara.com

San Pedro 4 behea Tel. 943 64 39 72
20280 HONDARRIBIA Tel. y Fax 943 64 54 38
Serapio Mugika, 2
20302 IRUN Tel. y Fax 943 00 46 28Argazki oina Argazki oina Argazki oina

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
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itNolakoa da Hondarribiko Gurutze Gorria?

Hasteko, Hondarribiko Gurutze Gorria bi saill
nagusitan dago banatua: bata, lehorrekoa da eta
bestea, berriz, itsasokoa. Lehorrekoan edozein
ezbeharretarako anbulantziak ditugu, 112 zenba-
kiarekin koordinatuta gaude eta prebentzio-zerbi-
tzuez arduratzen gara, hala nola, su artifizialez,
estropadez eta  batez ere sokamuturrez. Horrekin
batera, kirol jarduerez, jaiez eta jokoez ere ardu-
ratzen gara. Itsasoko sailari dagokionez, itsas sal-
bamenduak egiten ditugu bertan. Batetik, ontziei
dagozkien salbamenduak burutzen ditugu (moto-
rrik gabe geratu diren ontziei laguntza ema-
nez,...). Bestetik, berriz, urpeko gailu bidezko
erreskate-lanak egiten ditugu (lagunen bat itsaso-
an galdu bada...).

Dena dela, bi sail nagusi horietaz gain, beste bi
ere aipatu behar dira: lehena, boluntarioek osa-
tzen dute eta bigarrena, hondartzarena da. Bolun-
tarioei harrera egiteaz gain, ikastaro batzuk ere
antolatzen dizkiegu (ezinbestekoa baita ikastaro
batzuk egitea Gurutze Gorriko kide izateko).
Horien artean, larrialdietarako ikastaroa dugu,
osasun-garraioari dagokion ikastaroa (anbulan-
tziatako jendearentzat bereziki) eta uretako soros-
learena (hondartzetarako, itsas-jardueretara-
ko,...). Aipatu ditudan ikastaro hauek Gurutze
Gorriak ematen ditu eta azterketak ere berak jar-
tzen ditu. Hala ere, badira  beste zenbait erakun-

deren mende dauden ikastaroak; adibide gisa,
BTP delakoa (anbulantziak gidatzeko egin beha-
rrekoa), kirola egiteko urpeko ikastaroa eta patroi
izateko egin behar dena. Hondartzaren atalari
dagokionez, udako 3 hilabeteetan Hondarribiko
Gurutze Gorrikook arduratzen gara Hondarribiko
hondartzaren zaingoaz eta bertan egiten diren
salbamenduez.

Zein dira Hondarribiko Gurutze Gorriaren
baliabideak?

Lehorrekoen artean, lehena arraun klubaren albo-
an dugun tokia da. Bertan jarduera desberdinak
antolatzen ditugu, ikastaroak eman... Bigarrena,
aldiz, 2004an eskuratu genuen anbulantzia dugu,
oso ondo hornituta dagoena, gainera. Izan ere,
legeak ezartzen dituen baldintza guztiak betetze-
az gain, daukagun anbulantziari zenbait gauza
gehitu dizkiogu jendeari ahalik eta zerbitzu onena
eskaintzeko. Horien artean, edozein adinetako
jendea suspertzen duen desfibriladore bat dugu.
Itsasoko baliabideen artean, neurri ezberdinetako
5 zodiac ditugu,  urpeko 15 ekipo oso, urpeko
botilak betetzeko konpresorea eta urpeko bilake-
tak errazten dituzten 2 torpedo elektriko.

Hondarribiko Gurutze Gorria osatzen duen jende
kopuruari erreparatuta, berriz, 150 boluntarioak
dira (25 urpekari, 25 patroi eta gainerakoak anbu-
lantziakoak,...dira). 4 sendagile ditugu, erizain-

IÑAKISAGARZAZU

Fede onez soilik eta borondate hutsez bideratzen diren jarduerak gutxi dira gaur
egun, zoritxarrez. Hala ere, bada oraindik lagun hurkoaz arduratu eta denbora libre-
an besteri laguntza eskainiz gozatzen denik. Hondarribiko Gurutze Gorrian, esatera-
ko, ondo ezagutzen dute zein den esaldi hauen zentzua, eta beraien lanaz gehiago
jakin nahian aritu ginen berriketan bertako lehendakari den Iæaki Sagarzazurekin.
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tzan diplomatutako 3 lagun eta gainerakoak bolunta-
rio gisa ari dira lanean.

Laguntzarik jasotzen al duzue eta norengandik? 

Laguntzarik ez dugu jasotzen oinarrian. 112arekin
adostutako zerbitzuei esker, estropadetan egindako
lanarengatik,... ateratzen gara aurrera; horrekin bate-
ra, hondartzako zerbitzua egin eta udalaren eskutik
ordaina jasotzen dugu. Eusko Jaurlaritzarekin dugun
programa bati esker, hitzartuta dugun ontziaren gas-
tuak ordaintzen dizkigute, baina argi utzi nahi nuke
bestelako inolako laguntzarik ez dugula jasotzen. 

Bidasoako eskualde osoaz arduratzen zarete.
Nola moldatzen zarete?

Hondarribiaz arduratzen gara, oro har. 112arekin
koordinatuta gaudenez, Irungo anbulantziak bete
ezin dezakeen zerbitzuren bat gertatuz gero, guk
hartzen dugu horren ardura.

Nolakoa izan zen iazko urtea larrialdiei dago-
kienez?

Malarranas inguruan erreskateak egin genituen; Iru-
nen kirol arrantzale bat desagertu zen (azkenean
hondartzan agertu zena) eta bere familiari laguntza
psikologikoa eman behar izan genion.

Une latzak eta gozoak bizi izango zenituen orain
arte...

Alde ona jendea da; boluntarioen gizatasuna. Alde
txarra, berriz, adiskideen heriotza. Gogoan dut urpe-
kari bat beste bati laguntzera nola joan zen eta azke-
nean biak hil ziren itota. Hildakoen familiari laguntza
ematea ere latza da, askotan jende ezaguna baita

eta oso une gogorrak  pasa
behar izaten ditugu.

Hondarribiko Gurutze Gorritik
ze mezu bidaliko zenieke
herritarrei?

Uda partean sorosleen eta adituen gomendioetan
arreta jar-tzeko eskatuko nioke jendeari, askok ez
baitute zuhurtziaz jokatzen. Jendeari parte hartzeko
eta solidario izateko esan nahi nioke, eta gure ateak
zabalik daudela ezagutu nahi gaituen edonorentzat.

Eskertzekoa, hortaz, Hondarribiko Gurutze Gorrikoen
ahalegina. Badakite euren lanaren ordaina ez dela
diruz neurtzen, gizatasunez baizik. Informazio gehia-
go behar izanez gero, hurbil zaitezte Puntal aldera,
bihotzez eskertu dizuete. 

Ainara Elizondo
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Korrika Hondarribitik
barrena igaro zen

Martxoaren 12an igaro zen herriko kaleetatik euska-
raren aldeko Korrika. Bi urtean behi izaten den arra-
kasta berritu egin da aurten ere, nahiz eta ordutegi
aldetik ez den egokiena izan.

Larunbatez sarrera Mendelutik egin zuen 14.30etan.
Gero errepidean gora Kale Nagusia igo ondoren,
Jabier Ugartetik jaitsi, eta Matxin Artzutik joan ondo-
ren, San Pedro kalean bira eman eta jendearen txa-
loen artean berriz ere Sabin Arana kalera sartu eta
erritmo bizian berriz errepidetik Amutera heldu zen
Korrika. Handik Mendelura eta Irun aldera joan ziren
euskaltzale guztiak.

Korrikaren antolatzaileak "pozik agertu ziren edizio
berri honetan izandako arrakasta dela eta. Bi urtean
behin ospatzen dugu ekitaldi hau, eta oso pozgarria
da politikoki desberdin pentsatzen duten pertsonak
euskararen alde bateratuta agertzea. Horrela jarrai-
tzea espero dugu".

30. orrian argazki gehiago
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Martxoaren 12an seigarren aldiz ospatu zen Txingu-
di Korrika. Iaz bertan behera geratu zen martxoaren
14an ospatu ziren hauteskundeak zirela eta. Aurten,
antolatzaileek parte hartzailetza aldetik beherakada
bat nabarmendu dute, 400 inguru izan baitira azke-
nean Hendaiatik irten eta Hondartza Kiroldegiaren
aparkalekuan amaitu zen lasterketa burutu zutenak.

Horietako asko hondarribiarrak ziren. Denetan lehe-
na Iæigo Tumas izan zen. Hala ere, tankera honeta-
ko lasterketetan garrantzitsuena ez da lehena nor
den ikustea, ezta azkena ere. Kirola egin eta bakoi-
tzak ahal duen neurrian helmugara iristea dute hel-
buru korrikalari popularrek, irudietan agertzen diren
hauek adibidez.

Partehartzaile eta ikusle askoren eritziz, frogak
erantzun hobeagoa izango zuen amaiera San Pedro
kalean izango balu, jende gehiago mugituko bai-
tzuen.

Txingudi Korrika
Igandean
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H
ilabete batzutako geldialdiaren ostean, urtero
lez garai honetan, arrantza denboraldia hasi
da Hondarribian. Aurten, 24 untzik osatzen

dute Udalerriko flota eta barkamenik gabe egunero
itsaso zabalean murgiltzen dira euren lanari ekiteko. 

Ontzi hauetatik guztietatik, 18 karrerakoak dira eta
gainontzeko seiak legazketariak dira. 386 arrantzale
daude guztira lanean Hondarribian eta hauetatik 33
atzerrikoak dira; 18 perukoak, 14 senegalekoak eta
australiako bat. Gero eta gehiago dira atzerriko
arrantzaleak lanean dituzten untziak. Zehazki, karre-
rako 10 untzik dute euren flotan atzerritarren bat edo
beste, Nuevo Maria kasu, zeinak 13 langileetatik, 7
kanpotarrak ditu. Hala, Hondarribian atzerritar gehien
dituen ontzia da. Dios te Salve, San Fermin Berria,
Berriz Matutina, Itsas Eder, Gure Amuitz, Pittar, Kuku
Arri, Txingudi eta Nuevo Horizonte Abierto dira beste
adibide batzuk. Hala ere, badira oraindik bertako jen-
dearekin soilik lan egiten duten ontzi asko, hala nola,
Arrantzale, Ardoran, Attona Domingo, Faro de
Armandarri, Guadalupeko Ama, Guadalupeko Izarra,
Luis Barranko edo Tuku Tukuk, hauek bertako arran-
tzaleak bakarrik baitituzte beren tripulazioan.

Legazketariak diren untzietan ere, bertako langileak
daude soilik. Guztira, 33 arrantzale diardute lanean
untzi hauetan eta Aita Ramon, Arantzazuko Izarra,
Gure Ama Martina, Gure Itxaropena, Berriz Amatxo
eta Mariæel untzietan daude banatuak.

Azken berri moduan, aipatu beharra dago aurten
Esponda Anaiak, Zerupe, Zillari eta Gran Beato
Valentin untziak bajan eman direla. Bestalde, San
Francisco Berriak eta Patxikuk izena aldatu dute,

orain, Berriz Matutina eta Guadalupeko Ama izenak
hartu dituzte.

Hondarribiko arrantzaleak, eta baita biztanle oro ere,
denboraldi hau iragan urtekoa bezain oparoa edo
oraindik hobeagoa izateko itxaropena daukate.

Hondarribiak 386 arrantzale ditu

* 24 ontzi daude Hondarribian eta guztira 386 arrantzale. Horietatik 33 atze-
rritarrak dira, Perukoak, Senegalekoak eta Australiakoak.

Arraina deskargatzeko makina berria erosi du Kofradiak
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Martxoak 15: 
Luisa Marillac

G
arrantzi handiko lau santu izan zituen Fran-
tziak XVII.mendean. Beren izenak hauek
dira: Frantzisko Saleskoa, Joana Frantziska

Fremyot Chantal, Bizente Paul eta Luisa Marillac. Bi
azken hauek Karitateko Alabak izenarekin ezagutzen
ditugun erlijio ordena sortu zuten. Ordena hori Hon-
darribian dago, Ipar kalean dagoen zaharren egoi-
tzan. Honara etorri baitziren aurreko mendean,
1866.urtean.

Ez nuke esango Luisa Marillac-en haurtzaroa oso
alaia izan zenik. Bere aitak emakume ez ezkondu
batekin sortu zuen haur hura eta nahiz eta jaio ondo-
ren bere etxera eraman eta bere abizenak eman,
neska hura ez zen ondo ikusia izan Marillac-tarren
artean. Bere aita hil arte bizi izan zen famili hartan,
baina gero kolegio batean sartu zuten.

Neska gazte hark moja joan nahi zuen, baina osasu-
nez gaizki zebilela eta ezkontzea hobe izango zela
eta... hala ezkondu zuten Le Gras jaunarekin. Seme
bat izan zuten. Eta Luisa, hogeita hamalau urte zitue-
la, alargundu zen. Handik aurrera bere bizi guztia
behartsuen zerbitzurako izan zen "Pobreak, nire
nagusiak" berak esaten zuen bezala.

Hemen, Landas-en  jaiotako apaiz bat ezagutu zuen
Parisen: Bizente Paul-ekoa, hau ere behartsuek
zituzten problemekin kezkatua. Eta hala hazi ziren
biek elkar lanean. Han eta hemen "Karitateak" izene-
ko behartsuen aldeko elkarteak sortu zituzten. Luisak
Paris inguruko herri guztiak bisitatu zituen bai orgaz
eta bai zaldiz. Pixkanaka laguntzaileak ere sortu zi-
tzaizkion. Hasieran, hamabi emakume laguntzaile
bildu zirenean lekaime kongregazioa bat sortu zuen
Luisak, Bizente Paul-en zuzendaritzapean. Hamabi
emakume, Kristoren apostuluen zenbaki bera!

Handik aurrera Karitateko  Alabak beti egon dira
behartsuak egon diren    tokitan : eritegietan, ume-
zurztegietan, zaharren egoitzetan, txiroen babesle-
kuetan , eroen ospitaletan eta abar.

Luisa Marillac, 1660.urtean, martxoaren 15ean hil
zen. Bere gorpua Karitateko  Alabak Parisen duten  

etxe nagusiko elizan dago, Rue du Bac,140. Bere
aldamenean beste santa famatu bat, Katalina Labou-
re, Mirarizko Domina zabaldu zuena.

Karitateko Alabak Hondarribian. Dakigunez,
behar-tsuentzako herriak zuen etxea ez zegoen
murru barruan, kanpoan baizik. Portuan zegoen, hain
zuzen, Benta Zaharra deitzen zaion etxean, Santiago
eta Madalena kaleak elkartzen diren tokian. Paper
zaharrek diotenez, 1586.urtekoak dira hauek, egoi-
tza hura para pobres, peregrinos y gente de la guar-
nicion prestatua zegoen, baina nonbait setio batean
desagertu zen. Orduz geroztik murru barruan presta-
tu zuten egoitza berria.

1762. urtean Hondarribiako seme famatua zen
Gabriel JosØ de Zuloagak gaur egun ezagutzen
dugun zaharren egoitza eraiki zuen. Eta hondarribiar
famatua hura Gabriel izena bazuen, egoitzari ere
Gabriel izena eman zion eta kaperan ere goiaingeru
haren irudia jarri.
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Zaharren egoitza. Jose Gabriel de Zuloagak XVIII. men-
dean Hondarribian eraiki zuena.

Xabier Aranburu



2005ko martxoa� 172. zkia � Hondarribia Kolaborazioak

Bainan 1866.urte arte ez ziren Karitate Alabak
Hondarribiara etorri. Ekainaren 16 zen hiru mojak
gure herriko egoitzaz arduratu zirenean Beren ize-
nak: Sor Maria Tellechea, Sor Juana Achaga eta
Sor Juana Gorostegui. Hiruetatik, lekaime nagusi
bezala: Sor Maria. Ez geroztik, hospitaleko mojak,
herrian deitzen genion bezala, oso estimatuak izan
dira beti gure artean.

Nire gazte arotik datorkizkit oroitzapenak. Gogo-
an daukat Sor Balentina, orduko superiora; Aretxa-
baletakoa zen. Bere irudia kapelan dagoen bidriera
batean ikusi daiteke. Sor Antonia, Galdames herri-
koa, Bengoa Zubizarreta musikalari famatuaren arre-
ba. Berak zuzendu eta mugitzen zuen kapera azpian
zegoen jostunen tailerra. Ez dut uste emakume bat
Hondarribian izango denik handik pasa ez dena. Jos-
torratza eta titarea noizean behin utzirik antzerkiak
ere antolatzen ziren. Irakasle bezala Sor Franzis-
kak,  Albacetekoa, laguntzen zion.

Bazen Hondarribiar moja bat, Sor Merzedes, Torre
baserrian jaioa, eta gero misioetara joan zena. Sor
Luzia, Bergarakoa. Sor Julia, Andoaingoa. 

Sor Maria, Baztangoa, Sor Gracia, nafarra, Miran-
dan Argan jaioa, Karrantza artzapezpiku famatuaren
herri berean. Buruan daukat bere irudia, beti irriba-
rrez, Sor Graziosa deitzen genion.

Hondarribiako jaia barruan 1966.garren irailaren
10ean, mojen etorreraren ehun urteak ospatu ziren.
Herriko jaietan, jai berezia. Udal etxeko areto nagu-
sian ekitaldi ospetsua. Gero  egoitzaren aurreko
paretan, oroit harri bat ipini zuten eta azkenik  eguer-
diko bazkari berezia.

Hondarribiako zaharren egoitzak aldaketa asko izan
ditu, batez ere azken bolada honetan, ez eraikinean
bakarrik, baita antolakuntzan ere. Gauza asko berri-
tu dira, baina, zorionez, Karitate Alabak Hondarribia-
ko zaharren egoitzan jarraitzen dute.

Bost dira Hondarribian dauden mojak, bostak maite-
ak eta errespetatuak, denak langile amorratuak. Sor
Trinidad - Sor Trini deitzen diote- nafarra, Goldaratz
herrikoa, egoitzaren goi arduraduna eta agintaria.
Sor Maria, Caleruega-koa,Santo Domingo de Guz-
man jaio zen herrikoa.

Sor Candida, Salamanca-koa Macotera herrikoa,
Peæaranda de Bracamonte-ren aldamenean. Sor
Belen, tolosarra, medikuntza estudioak bukatu ondo-
ren moja sartu zena; gorputzeko gaitzak eta arimaren
tristura kentzen dituena. Festa, zaharren artean jar-
tzeko, primerakoa. Sor Angela, arabarra, Salcedo
bailarakoa, Lantaron ondoan. Orain dela hilabete
batzuk moja sartu zenetik urrezko estaiak ospatu
dituena; berrogeita bederatzi urte Hondarribian bete
dituena. Herri osoak ezagutzen eta maitatzen dio
baita berak herri osoa ezagutu eta maitatu ere. 

Dudarik gabe izango dira beste moja batzuk aipatu
ez ditudanak. Ez da  nahi izan ez dudalako. Edo eza-
gutu ez nituelako edo oroitzen ez ditudalako.
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Karitateko Alaben etorreraren ehun urte bete zirenean Hondarri-
biko zaharren egoitzan jarri zen oroitharria.

Gaur egun Hondarribiako zaharren egoitzan dauden Karitateko
Alabak: Ezkerretik eskuinera, Sor Trinidad,egoitzaren arduraduna.
Sor Angela,Sor Candida Sor Maria eta Sor Belen.
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29.000 txikle zenbatu dira San Pedro kalean

Pasatako otsailaren 25etik
martxoaren 21 bitarte Txingu-
diko Zerbitzuak erakundeak
kanpaina bat martxan jarri
du, bigarren urtez segidan,
Hondarribiko zein Irungo
bide garbiketan oinarrituta.
Batez ere txikleen arazoan
zentratzen da, nahiz eta bide
garbiketa orokorra hartzen
duen ere. Herritar guztiei
zuzendutako kanpaina da, eta
bereziki, eskualdeko lehen
hezkuntzako ikastetxeetako
hirugarren ziklokoei.
Kanpaina honen helburua
kalean ikus ditzakegun mila-
ka eta milaka txikle horiek
garbitzeak dakartzan arazoen
inguruan ohartaraztea da,
bide garbiketari begira hiri
inguruaren kontserbazioare-
kiko egokiagoak diren jokae-
rak eta ohiturak har ditzaten
hiritarrek.
Irungo Colon Ibilbideko
espaloietan 24.000 txikle
daude jadanik, eta hori kon-
tuan harturik espaloi horiek
orain dela 22 hilabete berritu
zirela erabat, edo Hondarribi-
ko San Pedro kalean 29.000
txikle konta daitezke, edo txi-
kle bakoitzak lurrean itsatsita
6 urte ematen dituela gutxie-
nez, edo txikle bakoitza ken-
tzea erostea baino zazpi aldiz
gehiago kostatzen dela.
"Txingudi garbia guztion
artean", horixe da iragarki
guztien amaieran esaten den
slogana.
Kanpainak irauten duen
bitartean spot bat emango da
bertako telebistan, bi iragarki
bertako irratian, eta kanpai-
nari buruzko iragarki bat ate-
rako da eguneroko prentsan
eskualdeko atalean. 

Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitateak kanpaina
berri bat hasi du, kaleak garbi mantentzearen aldekoa
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29.000 txikle zenbatu dira San Pedro kalean

98 banderatxo jarriko dira
eskualdeko bi hirietako
erdialdeko kaleetan, horieta-
tik 32 Hondarribian. Lau ban-
deratxo mota bereiziko dira
bide garbiketan jasotako gai
bakoitzaren arabera, hauxe
da, animalien kakak, txikleak,
pintadak eta paperontzien
erabilera egokia.

Irun eta Hondarribiko lehen
hezkuntzako ikastetxeetako
zuzendari guztiei aurkeztu
eta bidali zaie, egokitzat har-
tzen duten zikloan bide garbi-
ketaren gaia lantzeko mate-
rial didaktikoa. Material
horrek irakasleentzako, ikas-
leentzako eta ikasleen fami-
lientzako bertsioak ditu.
Duen bertuterik handiena
malgutasuna da, oso sakone-
ra maila desberdinetan erabi-
li baitaiteke. Horrenbestez,
batzuek beharbada lehen
zikloan erabiliko dute eta
beste batzuek hirugarrenean.

Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitateak kanpaina
berri bat hasi du, kaleak garbi mantentzearen aldekoa
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• Hainbeste gauza ikusi ondoren, norma-
la den bezala, "bista nekatua" daukazu.

40 eta 45 urte inguru betetzera iristen garenean,
denok presbiziaren eraginak jasaten hasten
gara, "bista nekatua" bezala ezagutzen dena.
Normala bezain ekidinezina den zerbait da, hala
ere, gaur egun konponketa erraz eta eraginko-
rrak daude.

Zer da presbizia edo bista nekatua eduki-
tzea?

Naturalki garatzen den prozesu ebolutibo bat
da, hurbil dauzkagun objektuak ikusteko zailta-
sun haundiagoak sortzen zaizkigularik. Kristali-
noak, ikuspenaren enfokazioa egiteko ardura
daukana, bere malgutasuna galtzen du, eta
horrek zailtasunak eskaintzen ditu hurbiletik
begiratzea eskatzen duten lanetan, irakurri, ida-
tzi, josi, ordenagailua erabili�

Zertan nabaritzen da?

Lehen síntoma argia, ordurarte inongo zailtasu-
nik gabe egiten genituen hurbileko lanak orain
ez ditugula hain errez egiten. Objetuetatik
urruntzeko beharra dugu eta argiztapena gehitu,
ahalik eta erosoen egoteko. Begietan ere pisu-
tasun sentsazioa ere topa daiteke, objektuan
ere borroso batean ikustea, bikoizturik� Asko-
tan, irakurketari ematen diogun denbora gutxituz
konpontzen saiatzen gara. Síntoma hauek
nabaritzen hastean, gaian profesionala den
batekin kontsultatzea garrantzitsua da, optiko-
optometrista edo oftalmologo bat, zeinak lan
orduetan erabili beharreko distantzia nolakoa
izango den, hurbileko lanak egiteko erabili behar
den argiztapena�

40 urte baina gehiago badituzu, testu hau jarri
begietatik 30 zentimetrotara eta beheko bi lerro-
ak irakurtzen saiatu. Zailtasunak badituzu,
Eukeni Opikotik pasa eta bistan izan dezakezun
arazoari konponbidea jarriko diogu. 

Hurbiletik ondo ikusten al duzu?

Osasuna

eukeni optika

IKUSMEN HURBILEKO TESTA

Eukeni Optika
Tel. 943 643805

SINTOMAK EZ IZAN ARREN, EGOKIENA U RTEAN BEHIN BEHINTZAT IKUSMENA KONTROLATZEA D A ETA ARAZO EDO ZAILTASUN MINIMOREN BAT NABARITUZ GERO, PROFESIONALARENGANA
JOAN BEHAR DA LEHEN BAI LEHEN DIAGNOSI AZKARRA EGIN AHAL IZATEKO.
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Industria tresneria
Elektrizitatea
Giltzen kopiak

Torlojugintza inoxidablea

Burdindegia

Beæat Etxepare 12 / Txiplao 14
Tel. 943 64 17 88
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Hondarribiko Ontziolak (eta II)

A
ldizkariaren azken alean Hondarribian XIX.
menderarte ontziolak non kokatu ziren aztertu
genuen, gainetik bada ere. Oraingo honetan,

XIX eta XX. Mendean gure herrian lanean izan diren,
eta egun dauden, ontziolei buruzko aipamena egingo
dugu. Hala ere, honi buruzko informazio gehiago
nahi duenak, Lourdes Odriozola historialariaren
’Ontzi eraikuntza Hondarribian 1203-2002’ liburua
kontsultatzea besterik ez du.

Lehena Aseginolaza ontziola genuke. 1883 eta 1946.
urteen bitartean martxan ibilitakoa. Hiriak izan zuen
lehen ontzi lantegi modernoa izan zen, XX. mendeko
Hondarribiko ontziolen dekanoa izan zen, eta bertan
eraikitzaile entzutetsu eta ospetsuak trebatu ziren,
adibidez, Juan Iridoy eta Lazaro Iridoy. Eraikitzeko
zenbait gorabehera izan ondoren, ontziola trin-
ko bat eraiki zuen Senen Aseginolazak, horma
batez itxita, bi biltegi eta taberna batekin "ardoa
eta pattarrak saltzeko, handizka zein txikizka
sal zitekeelarik".

Aseginolazaren ontziolak arrakasta haundia
izan zuen, baina zoritxarreko gertakari bat ere.
Lehen Mundu Gerran konpainia espainiar batek
60 metroko luzera eta 400 tonako edukiera
zuen ontzi bat enkargatu zion. Oilurta-Azpi
baserriko egurrak erabili ziren eta herriko 60
langile. Barkua 1918an amaitu zen, eta ordura-
ko gerra amaitu zenez, konpainiak etzuen
ordaindu nahi izan. Liskar haundiak izan ondo-
ren, azkenean Aseginolazatarrak atera ziren

garaile auzian. Ontzia azkenean hondoratua izan zen
asegurua kobratu ahal izateko.

Pascual Urtizberearen erriberako tailerra 1905 eta
1932 artean ibili zen martxan. 1910 arte Lonja auzo-
an izan zuen tailerra eta gero Zuloaga kalera eraman
zuen. Egurrezko ontziak egin zituen arrantzarako eta
Bidasoan nabigatzeko, bai belaz eta arraunez itsaso-
ratzeko, baita lurrunontziak ere.

Errazkin anaien tailerra Lonja auzoan zegoen 1921
eta 1933 artean. Francisco eta Bernardok mantentze
eta konpontze lanak egiten zituzten gehienbat.

Iridoy familiak bere ontziola 1941ean eraiki zuen.
Lehen jabea, Juan Iridoy ’Raku’ izan zen. Lehen tai-

Koldo Ortega
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lerra Alamedan kokatu zuen, baina berehala Lonjara
eraman zuen. Mila metro karratuko orube batean
eraiki zuen ontziola, eta han egon zen 1990 arte.
Orduan tailerra bota eta egun Molla ibilbidean dago-
ena eraiki zuten bere senideek.

1975 arte egurrezko arrantzontziak egin zituzten, 20
metroko luzerakoak, eta ordutik aurrera konponketak
eta beste ontziolentzat zerbitzu osagarriak egitera
mugatu ziren.

Olaziregi familiaren ontziolak ere aski ezagunak dira.
1944. urtean Panpinot kaleko local txiki batean ezarri
zuen, baina oso txikia zen. Hamar urte geroago,
Almirante Alonso kalean orube bat erosi zuen Lazaro
Olaziregik. Lan asko egin zuten han, baina itsasora-
ko sarbide zuzenik etzutenez, kamioiak erabili behar
zituzten. Handik Mendelura joan ziren, 1800 metro

karratuko lursaila erosi, eta 22 metroko itsasontziak
egiten hasi ziren.

1973 arte ontziolak Lazaro Olaziregi izena bazuen
ere, ordutik aurrera Astillero Olaciregui izango zen,
Ramon eta Ignacio anaiek esputan geratu zelarik.
1991an Ignacio Olaziregiren ontziola sortu zuten, eta
gaur egun dagoen bakarra da.

Hauez gain, Astilleros del Bidasoa, Policarpo Elzoren
aroztegia, Francisco Elzo Sarasola eta Astilleros
Ainara ere aipatu behar dira ontziolekin erlaziona-
tuak. Azkenik, XX. mendean Tomas Zuzuarregi,
Javier Garin, Pryes S.L., Transformaciones Marinas,
Felix Perez Ecenarro eta Manuel Sagarzazu, era
batean edo bestean itsasontzigintzarekin erlaziona-
tuak daude.
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Bide hezkuntza Hondarribian: 
Helburuak eta ekintzak

A
urreko artikuluetan aipatu moduan, Hondarri-
biako Udalerrian Lehen Hezkuntzako hiruga-
rren zikloarekin bide-hezkuntzako proiektu

pilotu bat bideratzen ari gara. Ekimen honetan mate-
riale informatiko berezia eta makina bat joko erabil-
tzen ari gara, hala nola, puzzleak, letra zopak,
asmakizunak, txirinda baten zatiak etab. Egitasmo
hau Euskadi mailan bakarra da, dena den, Euskadiz
kanpo beste hainbeste Udalerrietan errealitate bat
da egun. Adibide gisa, Getxo izango da hurrengo
Udalerria ekimen honetan parte hartuko duena Hon-
darribiak eskainita, eta Eusko Jaurlaritzak onartuta.

Bide-hezkuntza egitasmo honetan etorkizun hurbile-
an gure hezkuntza eskaintza beste sektoreetara
zabaldu nahi dugu, adibidez, haur hezkuntzara,
bigarren hezkuntzara edota zahartzarora.

Aipatu beharra dago pistaren aktibitatearen presta-
kuntzak amaituak daudela jada, izan ere, ekintza
honi apirilaren hasieran emango zaio hasiera eta
ekainaren erdialderaino luzatuko da. Eta amiaeran,
partaide orori diploma eta opari bana emango zaiz-
kie. Ekintza honekin hainbat helburu lortu nahi dira,
hona hemen hauetariko batzuk:

- Hirigunean nahiz errepideetan ibiltarien konporta-
mendu ohiturak sustatu.

- Bidaiari bezala, konportamendu ohiturak piztu.

- Errepideetako seinaleak eta zirkulazio arauak eza-
gutu.

- Haurra gidariari zentzudun eta arduraduna izatea
lortu.

- Seinale, gidatze eta bide-hezkuntza gaiak mamitu.

Helburu hauek oinarri hartuta, aipatzekoa da pistaren
ekintzetan murgilduak gaudenean, ariketa ezberdi-
nen bitartez zenbait gaiei buruz hausnarketa egiten
saiatzen garela. Ariketa hauek dekalogo batean

oinarritzen dira eta artikulu honetan gure dekalogo
partikularra erakutsi nahi izan dizuegu, irakurleok
ere, gai honen inguruan gogoeta egin dezazuen.

BIDE-HEZKUNTZAKO DEKALOGOA

1. Gidatzea behar bat da, ondo gidatzea, aldiz, arte
bat da.
2. Errepidetik zirkulatzerakoan ez daude lehiakideak,
kideak baizik.
3. Ibilgailuan paso ematea maniobra zailenetakoa
da, eta ederrenetariako aldi berean.
4. �Bide-arrazakeria� sahiestu, ibiltaria, txirrindularia
eta motor gidaria ez gutxiestu. Guztiok eskubide ber-
bera daukate.
5. Ez zapaldu zuhaitz bat, ezta ere txingurrri bat,
dena bizia da!
6. Agresibitatea sinpatiarengatik ordezkatzerakoan
gidaria zoriontsu sentitzen da.
7. Gidatzerakoan, irriparre egitea iraintzea baino
errazagaoa da eta osasuntsuagoa. Irriparrea prakti-
katu eta urte gehiago biziko zara.
8. Natura zaindu zure etxea baino hobeto.
9. Gidatzerakoan etsai bat egitea erraza da, lagun
bat egitea, ordea, zaila suertatzen da. Zaila egiten
zaizuna egiten saiatu.

Marian Luna



Besteak beste, Hondarribiari ospea eta izen ona
ematen dion gertakizuna zaigu Aste Santua.
Noiztikakoa den ospakizun hauen hasiera bila-

tzen hasten bagara, 1602.urtera jo beharko genuke.
Hondarribia, garai hartan, Iruæako Gotzaitegiaren babe-
sean zegoenez gero, beharrezko baimenak handik
eskuratu behar zituen. 

Gabriel de Eguilegor dugu, Jesusen nekaldiko ikuskizu-
na, Hondarribiko elizan antzestu ahal izateko baimena
eskatu zuena. Eskabide honetan, Ostegun Saturako
eskatzen zen baimena; eta kontuan hartzen zuen nola
beste herrialdeetatik, bai eta atzerritik ere, jende asko
inguratzen zela, Hondarribiako elizan egiten diren Oste-
gun Santurako eskatzen zelako baizik. Izan ere, Oste-
gun Santuz, gure jauna egun osoz eta gau guztiz zain-
du eta babestu behar izaten zen, eta eliztiar guztiak
zeregin horri bergira egon behar zutenez gero, "ez
zegoen tarterik" beste agerpen horretarako. Horren
ondoren, Iruæatik Fray Mateo de Burgos, Prantxikotarra-
ri bidalitako idazki bat agertzen da: 

"Gogo onez ematen dugu, Jesusen pasioa antzesteko
baimena, ikusten bait dut gure Fede Santuaren eta ohi-
tura onen aurkakorik ezer ez dela agertzen. Dena den,
gai honen berri zehatzak emaizkidazu, eta  agiri batez
baimena emango dizut. Iruña, 1602. Otsailaren 20a".

Orduz geroztik urteoro ospatzen da Hondarribiko Aste
Santua, bertan egiten den "prozesioa" ospakizungai eta
ikusgai nabarmena duelarik. Egia esan, eta gaur egun-
go liturgiak nabarmentzen duenez, Aste Santuko ospa-
kizun nagusia "Larunbata Santuko Pazko-Ospakizuna"
dugu. Hala ere, eta oraindik jende askorentzat, ostiralak
darama nagusitasuna. Ez da harritzekoa, izan ere, eliz-
tarrei aukera aukerako protagonismoa ematen zaie; ibil-
deun edo prozesioari dagokionez. Beren feredearen
agerpenean zuzeneko parte hartzea dutenez gero,
esku, buru eta bihotzez iraultzen dira prestakuntza lane-
tara, bai eta ibildeuna aurrera eramaten ere. Arrantzale-

ak, beren aldetik, garaiz pres-
tatuko dituzte erabili beharre-
ko irudiak, eta ostiralean
arrantzale eta nekazari, fami-
lietako "tradizioari" jarraituz, etxekoen artean banatuko
dituzte irudiak eramateko eginkizunak.

Gaur gaurkoz, Hondarribiak berea duen arnasa da Aste
Santua, eta honen barruan, Ostiral Santua. Herritarron
esku dugu, beraz, edetasun guzti hori sendotasunez
gordetzeko eginkiizuna. Jesusen zurezko irudi gozo hori
hilobiratzean, Pazko-Jaiaren "Alleluya" doinu atsegiæa-
ren zai geratuko gara. Gurutzeak itxaropena badakar,
Pazkoak argia eta bizia dakarkizu. Jai hauen bi alder-
diak besarkatuz, "zorion" hitza aho betez oihukatu nahi
dut, bidean arrapatzen duen guztia pozez onartua senti
dadin.

Oharra:
Aurreko zenbakian esan nuen Santa Ageda bezperan kalera irte-
tea. Orain 33 urte "Gaztedi" taldearekin aurrera bidean jarri nuela.
Esan zaidanez, eta eskertzen dut, urte batzuk aurretik, Ama Gua-
dalupeko ikasle talde bat kalera irten zela egun horretan. Pozten
naiz. Guztia da aberasgarri.
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Aste Santua
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• GOZOTEGI

• OKINDEGI ARTESANALA

• TERRAZADUN 

KAFETEGIA

• HAUR FESTA K

Barazki, fruta eta
horrelakoetan aukera handia

OTXOA

San Pedro 43
Tel. 943 64 16 84

20280 HONDARRIBIA

J A N A R I D E N D A

Santa Agueda Bezpera-Ama Guadalupekoa La Salle Eskola, 1965/66 kurtsoa

Martin Iturbe



B
ere ezaugarrien artean, leka berdearen gogor-
tasuna da aipagarri, izan ere, izurrieetatik
babesten baitu, eta honela, ez zaio inolako

herbizidarik bota behar. Ogia, galletak, opilak, irina
eta semola egiteko erabiltzen da.

Elkadura informazioa

Gari arruntarekin konparatuz gero, espeltak proteina,
mineral, bitamina eta oligoelementu maila altuagoa
dauka, eta gainera, oinarrizko zortzi aminoazidoak
ditu. Ezaugarri hauek oso garrantzitsuak dira begeta-
rianoak direnentzako. Eta era berean, espelta oso
aberatsa da magnesioan, burnian, fosforoan, E eta B

bitaminetan, eta beta karotenoetan, hortaz, oso nutri-
tiboa suertatzen da.

Bestalde, espeltak fibra ugari ematen dio gure orga-
nismoari, honenbestez, oso egokia da idorreria ekidi-
teko. Azido sizilikoan ere oso aberatsa da, eta hau,
gure gorputzarentzako elikagai beharrezkoenetari-
koa da gure ehunen eta organuen parte baitira. Datu
bezala, odol taldeen dietetan oinarritzen diren medi-
kuek espeltarekin elikatzen diren gaixoak osasuna
hobetzen dutela diote.

Espeltak sistema inmunologikoa indartzen du eta
sabela eta esteak berotzen ditu. Azken batean, gor-
putza berotzen du eta digestioa errezten du. Gaine-
ra, odoleko azukre maila jeisten du eta beraz, oso
onuragarria da diabetikoak direnentzako.

Gariak bezala, espeltak glutena dauka eta sustan-
tzia hau onartzen ez dutenentzako (zeliakoentzako)
ez da gomendagarria. Hala ere, esan behar da
digestioari laguntzen diola eta horrenbestez, gariari
alergia dioten pertsona askok erraz onartzen dutela
irin mota hau.

Txuntxumelak martxorako ondoko eskaintzak
luzatzen dizkizue:

. Espageti integralak bio: 1 + 1

. Erregina-Jele: 2 + 1

. Soja Lezitina: bi erosita, % 20ko beherapena.

. Sojazko esnea: 2 + 1

. Olozko esnea: 12 + 2

. Beste esneak: 12+1 

. Esne begetalek kolesterola jeisten dute.
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Zergatik erabiltzen dugu espelta?
Elikagai garbi eta purua eskaini nahi dugu, eraldatu gabea eta gor-
putzarentzako onuragarria dena. Azken batean, kontsumitzailearen
bizitza kalitatea hobetzen duena. Honetarako, Espelta daukagu.
Espelta gariaren aintzindari bat da. Berdea edo eskanda ere deitzen
zaio. Aintzinean oso erabilia zen baina industria mailan errentagarrita-
sun handia ematen ez zuenez, gutxiago erabiltzen hasi zen. Gaur
egun, ordea, bere bertuteak ezagutu dira eta nekazaritza biologikoan
sona handia dauka.
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"Harriak oinetan garrasika dituelako bizi da.
Badaki bizi dela,

Harriak begien aurrean hil baitzaizkio laguntza eske."
�ez dira izango denboraren taupadak

zauritutako lainoen marrazki�

mamurik gabeko egunsenti biluzietan euria da
erre ondorengo begien erreka bakar, izoztutako begiradaren egu-

rrezko zubi
ihesi doan ekaitzaren argia. Burdinazko hitzak arrain errukarri.
Joan zaitez ume, uretan gora igerian, Harrapatuko zaituen

zurrunbiloak nekea senti dezan ase aurretik, egin ezazu azken
agurra otoitzik gabe

haizeak sinets dezan fedea ez dela gurutzearena. Zu esnatu
aurretik.

Lo hartu aurretik ez zaitez esnatu, Ez baitira denboraren taupa-
dak izango

Lainoen zauriak orbanduko dituztenak.

Garrasika noa denboraren bila, burugabe,
azken segundoak poltsikoan gordetzeko ahaleginak isilduko ez

nauelakoan.
Garrasika nator.

Emadazu eskua, Ez bainaiz ume babesgabe baten itzala baino,
negar egiten ikasi duena, zergatik egiten duenik gabe. Inguruak

egiten duelako;
begiak errekak direlako mamuen  ispiluetan.

"Eskuko  harriek arnasa lapurtu diote.
Hara�! Bi birika eta armiarma sare bat, Bihotzak behar

lukeen tokian."     

Beltz erori da zerua ilargia hil-argi bihurtu denean;
urrutiko ezkilak aieneka hurbildu dira,

arnasestua dute hil-kanpaiek azken errito. Itogarria� itoa.
Izarrak eskutik helduta ezkutatu dira, burutik gabeko isatsen jabe.

Gauak hemen omen du amaiera; sarrailak bi bira eman ditu men-
debaldera,

gehitxo, giltzak argia zabaltzeko esperantza izan dezan.
Beltz erori da zerua lainopetik, Ez gaua ez delako finitu,

Egunari begiak zabaltzeak beldurtu du eta begi-niniak odoletan,
ez ditu zauritu nahi izan josi gabeko errezelak.

Eztandaren ondorengo oihartzunak ez du 
bigarren  eztanda isiltzeko adina indar izan, eta hirugarren batek
irabazi  du aurreko bien lehia itsua. Kateak ez du etenik izaten

kateatuta egiten duenean 
Bere buruaz beste.

Aspaldian ez zen hirian horrelako txori saldorik ikusten
aurreratu egin da nonbait  ehiza garaia
eta badoaz habia ttikiak umezurtz utzita,

lastozko malkoetatik jaioko diren arrautza printzatuetan
bi zizare marraztuta, ametsik gabeko bi zizare.

"Globulu gorriak erein dituzte lorategietan,
baina, beltzak dira petalorik gabe jaiotako arrosak. To,

hau zuretzat da,"

Begi  bakarrak erdiak baino gehiago ikusten du, Aldamenekoak
kontatuekin berreskuratu baitu ikusmena. Esku ahurretan kulun-

katutako urak ihes egiten duen eran
doakio  denbora gorputzeko zauri sakonegietatik kanpora, ez du
atzetikjarraitzeko adorerik, itzuliko da nahi badu ordulariko pre-
sondegira, edo ekarriko dio bestela kalean aurkitu eta norena

izan daitekeen arrastorik duenak, edo betiko galduko du 
betazaletako azken zirrikitua itxiz. 

Zergatik ez? Finean, zer da denbora leporik gabeko burua beste-
rik 

Denbora galduaren esperoan sirena hotsa baino ez du entzuten,
entzumena ez baitio lapurtu ondoko bagoira saltoka joan den

begiak.

"Banoa, banoa� " entzun dio alboko ahots zartatuari,
eta ez du ulertzen nora joan daitekeen hankarik gabeko gorputz

abaildua.
Ez du ulertu nahi hasperenaren esanahia.

Ikusi ez arren, begiak zuri, ahoa zabal irudikatu du,
nora gabe, denbora bertan ahantzita.
Malkotan du ondoko bagoiko begia,

aurpegian duenak ezin baitu guztiekin.
Eskua eman dio ezerazari. Izotza da bero. Urtu da, bai.
"�zuek ere gure emazte eta seme-alabak hiltzen dituzue.

Herritar xumeak� "  AL-QAEDA

Farolapeko eltxoak prozesioan doaz argi berriaren xerkan, ez
dira tximeleten bizitokiaz fio, ez dute hego zarpailik nahi pilatuta-

ko hautsen haizagailu.

Farolapeko bakardadeak bi itzal harrapatu ditu in fraganti mende-
kuz larrua jotzen, plazerrik gabeko isurian. Jolas lizunak haginak
luze, itsasora heltzen ez diren ibaien luzerako. Olatuak harro.

Gorrotoz  mintzo dira besarkadak, gorrotoz laztanak
Goizeko lehen txistuak eguzkia itzarri nahi izan duenean, 

trenaren geltoki parean.

Begirada bat lanbro artean ezkutatu da, urduri, zelatan zebilen
nonbait gozamen minduaren erretratua azalean iltzatzen. Isilik

egin du alde Memoriak irudiak  garbien marraztuko dituen  txoko-
tik.

Su hartu du farolak negarrez hasi aurretik.
" Oroimenak ez duelako ahazterik merezi. Memoriak egingo zai-

tuelako bizidun,
gogoratuz  arnastuko zaitut beti."

Ez galdetu eguzkiari biharko egunaz, ez zapaburuei iraganak
zurrupatutako putzuez, ez hiztegiei hitzen esanahiaz. Ez, ez gal-

detu ezinari bere nahiez�
Esku zuriz sinatua, hitzen maitaleak

IRATI GOIKOETXEA ASURABARRENA

IN MEMORIAN

Satarka Lehiaketan saritutako lana
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ZER BERRI ONGI ETORRI BIDEO KLUBEAN

DVD

EL MITO DE BOURNE

Polizia agente bat da
protagonista. Bere ira-
gana erabat atzean utzi
nahi du, eta bizitza
anonimoa darama. Beti
amesgaiztoak bizitzen
ditu eta horrek
etengabe bizilekuz eta
hiriz aldatzera darama,
beti bere neskalagun
ederrarekin batera.
Nahiz eta neurri guztiak
hartzen dituen, hiltzaile
talde bat une batean
bere bidean
gurutzatuko da eta
berriz ere hanka egin
beharko du.

EL JUEGO DE LA
VERDAD

Bikote bizitzak dituen
gorabeherak kontatzen
dira filmean. Nahiz eta
egonkortasun eta fidelta-
sunean oinarritzen diren,
kasu honetan ez da dena
dirudien bezain polita.
Kasu honetan, oso des-
berdinak diren bi bikote
dira protagonistak. Alde
batetik, mutil zein neska
guapo eta bizitza oso
ongi dihoakienak. Beste
aldean, arkitektu galtzaile
bat. Lauetako bati hilzori-
an jarriko duen gaixota-
sun bat daukala esaten
diotenean gauzak erabat
aldatuko dira.

DVD 

CONOCIENDO A JULIA

1938ko Londoneko
antzerkian dabilen
emakume arrakastatsu
baten bizitzaren inguru-
an dabil kontaketa. Bere
karreraren goipuntuan
dabil, baina bizitzari txis-
pa bat falta zaiola uste
du, nahiz eta enpresari
aberats batekin ezkon-
duta dagoen. Bapatean
gizon gazte bat agertuko
da eta honekin batera
emakumearen bizitzak
aldaketa haundia izango
du, emozioa izango
delarik bere ezaugarri
nagusia.

DVD 

EL LOBO

Gazte euskaldun bat
Espainiako Poliziaren
agente sekretua
bilakatuko da, eta 70.
hamarkadan ETAko
kide askoren detentzioa
eta gainbehera ekarriko
du. Eduardo Noriega
aktorea da protagonista
eta benetan gertatutako
istorio batetan oinar-
ritzen da.

DVD 

VENGANZA SIN L˝MITE

Gizon lasai bat da
filmearen protagonista,
baina bapatean bizitzak
froga gogor baten aurre-
an jarriko du. Gizon hau
ezkonduta eta semeekin
lasai asko bizi da, baina
bapatean, bere semea
tiroketa batean erahila
izango da, drogen auzi
batean. Hiltzaileei urte
gutxi egotziko dietela
ikusten duenean, bere
esku dagoen guztia egit-
en hasiko da hiltzaile
hauek merezí dutena
jaso dezaten.

DVD 

MISTERIOSA
OBSESIÓN

Emakume batek bizi
duen egoera oker eta
negargarriaren kontake-
ta egiten da, batez ere
bere semea hegazkin
istripu baten ondoren
hiltzen denetik. Bera
tratatzen duen sikiatrak
ez dio batere onik egin-
go, bere semea inoiz
existitu ez dela esango
baitio behin eta berriz.

DVD 
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NORA JOAN GAITEZKE
APIRILEAN?

- Hegalaldi zuzenak
- Bisita gidatuak barne
- Irteerak ekainean soilik
- 849 euro

LANZAROTE APIRILEAN

- Irteera Bilbotik, apirilean
- Hegalaldi zuzenak
- 8 egun eta 7 gau
- La Galea apartamentuak, pentsio erdian
- 257 euro

BRASIL-  SAN SALVADOR DE
BAHIA

- Irteera Madrildik, hegalaldi zuzenak
- 9 egun eta 7 gau
- Alojamendua eta gosaria
- Hotela 4*
- 499 euro

B I D A I A K

SHANGAI

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



?
Lehiaketa

Zein da kale honen izena

I
ritsi gara berriz ere irakurleak hain
gustuko duen aldizkariaren atalera.
Lehiaketan parte hartzen duen

jende kopurua ikusita, irakurri eta parte
hartzen duen jende asko dagoela ikusi
dugu, eta guztiek gainera erantzun ego-
kia ematen dutela ere. Otsaileko alean
jarritako galderari ia 60 pertsonek eran-
tzun diote.

Azken alean egin genizuen galderari
irakurle gehienek egoki erantzun dute.
Mendelu auzoan daudela zen erantzun
egokia, hain justu Hondarribia eta Irun
banatzen dituen zubiari pegatuta.

Hala ere, denen artean bat hautatu
behar, eta zozketaren irabazlea Karlos
Goikoetxea izan da. Berari dagokio
beraz bi pertsonentzako afaria Beko
Errota jatetxean.

Oraingoa, Alde Zaharrean dagoen kale
baten izena galdetzen dizuegu. Asko
handik ibilitakoak izango zarete, baina
izena agian ez duzute denek jakingo.
Hau da aukera egokia handik itzuli bat
emateko.
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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
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Bidasoa ibilbidea XX. mende erdialdean

Ganbarako kutxa miatzen2005ko martxoa � 172. zkia � Hondarribia 29

G
auzak asko aldatu dira Hondarribian. Jakina da hori, eta paisaia aldaketa horren
ispilu nabaria da. Irudi honetan ikusi dezakegunez, azpiegiturak ez dira inondik
inora berdinak, eta horrek ondorio argiak ekarri dizkigu. 

Duela 60 bat urte ateratako argazki honetan ikus daitekeenez, historiak bere bidea jarrait-
zen du . Bidasoa Ibilbidea XX. mende erdialdean nolakoa zen argi asko agertzen zaigu hemen.
Berebilek eman duten aldaketa, zer esanik ez errepideak eta jendearen jazkerak ere.

Gure aldizkarian irudiren bat agertu nahi duen edonori deia bidaltzen diogu lerro hauen
bidez, ziur gaude eta jende asko dagoela herrian altxorrak gordetzen dituela bere etxean. Udal
Euskara Batzordetik pasa eta bertan galdetu, pena merezi du eta.
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Otsaila2005
Demografia

2an: Aitana Lekuona Betelu.
Gurasoak: Unai eta Idurre.

5ean: Iker Ibaæez de Gauna Ezku-
rra. Gurasoak: Patxi eta Alazne.

9an: Maialen Manterola Vega.
Gurasoak: Jose M“ eta M“ Carmen.

10ean: Iker Asensio Martin
Gurasoak: Luis eta Ana

14an: Joseba Beunza Behobide.
Gurasoak: Joseba eta Claudia

18an: Elaia Zapiain Ordoki
Gurasoak: Pello eta Ainara

18an: Unai Jericó Amunarriz.
Gurasoak: Fausto eta Lourdes

21ean: Iæigo Casares Elorza.
Gurasoak: Ricardo eta Miriam

23an: Ane Amunarriz Emazabel.
Gurasoak: Ander eta Marian.

25ean: Naroa Lopez Amunarriz.
Gurasoak: Jose Luis eta Nerea.

�. LENTZERIA ARROPA
. HAURRENTZAT ARROPA

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

JAIOTZAK OTSAILEAN
EZKONTZAK OTSAILEAN

HERIOTZAK OTSAILEAN

4an: Rafael Churruca Egoskozabal, 51 urtekoa,
Gipuzkoa plaza.

5ean: Santiago Blazquez Pineda, 62 urtekoa,
Gibeleta kalea.

13an: Pedro Aginagalde Oiarzabal, 87 urtekoa,
Foru kalea.

14an: Victoriana Ortiz Zubillaga, 88 urtekoa, 
San Pedro kalea.

21ean: Jose Luis Azpitarte Sologuren, 60 urte,
San Pedro kalea.

24an: Pedro Susperregi Emparan, 91 urtekoa,
M.Mitxelena kalea. 

5ean: Jose Luis Aizpuru Zufiria, Donostikoa 
eta Mari Karmen Etxebeste Aramberri, Hondarribikoa.

5ean: Xabier Olasagasti Lage, Irungoa 
eta Maite Ugartemendia Moreno, Hondarribikoa.

12an: Pablo Etxebeste Larruskain, Hondarribikoa 
eta Maite Amunarriz Emazabel, Hondarribikoa.

12an: Salvador Emazabel Goienetxe, Hondarribikoa 
eta Mertxe Tife Susperregi, Hondarribikoa.

12an: Jon Puente Fernandez, Hondarribikoa 
eta Idoia Etxarri Aduriz, Hondarribikoa.

19an: Iæigo Goæi Irastorza, Irungoa 
eta Graciella Moreno Lavers, Hondarribikoa.

26an: Aitor Zabala Oses, Hondarribikoa 
eta Karmele Arrizabalaga Munuce, Hondarribikoa.

26an: Ignacio Lazkano Prieto, Hondarribikoa 
eta  Itziar Fernandez Debier, Hondarribikoa.



Euskararen aldeko Korrika

Korrika martxoak 12 sartu zen Mendelutik
14.40etan, Psylocibeko kideen animoen artean

Aurretik haurren txanda
izan zen Korrika Txikian

San Pedro kalean ehunda-
ka euskaltzale batu ziren.

Fernando de la Hera
Pilar Toro




