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Euskara Biziberritzeko Plan 
Nagusia onartu du Udalak 

E
uskara Biziberritzeko Plan Nagusia onartu
zuen Hondarribiko Udalak joan den urteko
abenduaren 27ko Osoko Bilkuran eta laster

plan horren xehetasunak azalduko dizkie herritarrei.

Duela urte bete plan hori garatzeko konpromisoa
hartu zuen Udalak, eta orduz geroztik, horixe pres-
tatzen aritu da Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politi-
kako Sailburuordetzarekin elkarlanean.

Onartutako Biziberritze Plan honen helburu nagusia
euskararen normalizazioa lortzea da, hau da, Hon-
darribiko biztanleek euskaraz bizitzeko dituzten
aukerak handitzea eta gizarteko arlo guztietan eus-
kararen berreskurapen osoa lortzeko neurriak har-
tzea.

Plan honek hiru helburu estrategiko ditu:

A) Euskara ondorengoetaratzea: irakaskuntza, hel-
duen euskalduntze alfabetatzea�

B) Euskararen erabilera auzogintza eta zerbitzu-
gintzan: administrazioa, enpresa mundua, aisia,
kirola�
C) Euskararen elikadura: argitalpenak, komunikabi-
deak, lehiaketak, jardunaldiak�

Abenduaren 27an onartutako Plan Estrategikoak lau
urteko iraupena izango du, 2005etik 2008 bitartekoa.
Plan integrala da, gizarteko arlo gehienak hartzen
dituena eta hori egokitzen Udalari laguntzeko sortu
zen 2004ko ekainaren 21ean Hondarribiko Euskara-
ren normalizazioan eragiten duten esparruetako
ordezkariz osatua.

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia, Udalarena ez
ezik, gizarte osoarena ere izango da, hori garatzeko
ezinbestekoak izango baitira Udalaren konpromisoa
eta gizartearen partaidetza eta lankidetza.

EUSKARA ZERBITZUA
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6- ARRATIBEL Mendelu auzoa    . . . . . .943 641975

13- GARMENDIA Portuan    . . . . . . . . .943 641136

20- MARTINEZ Kale Nagusia, 17     . . . .943 641212

24- ARRATIBEL Mendelu auzoa      . . . .943 641975

25- GARMENDIA Portuan                . . .943 641136

27- MARTINEZ Kale Nagusia, 17     . . . .943 641212

6- ALAMEDA Harresilanda, 9  . . . . . . . .943 645798

13- ERAUSKIN San Pedro, 22    . . . . . .943 641018

20- MAYI MARTINEZ Almirante Alonso   .943 642191

24- ERAUSKIN San Pedro, 22    . . . . . .943 641018

25- MAYI MARTINEZ Almirante Alonso ... 943 642191

27- SAGRARIO FIZ Sokoa  . . . . . . . . . .943 64 4316



Apirilean emango zaie hasiera Aterpetxearen birgai-
tze lanei eta arestian aipatu bezala lan hauek ezin-
duen zailtasunak ekiditea dute xede. Horrenbestez,
bi urte hauen buruan eraikinaren oztopo arkitektoni-
koak desagertaraztea eta igogailu bereziak eraiki-
tzea izango dira aurrera eramango diren berrikuntza
nagusiak.

Joseba Andresek, aterpetxeko zuzendariak, eraiki-
naren puntu ezberdinetan hainbat malda eraikiko
direla aurreratu du, beti ere ezinduek dituzten zailta-
sunak ekiditeko asmoz. Bestetik, suteentzako eskai-
lera eraikitzea eta instalazio elektrikoa berritzea ere
aurreikusi da. Aipatzekoa da aldaketa hauek ater-
petxearen gaitasunean eragingo dutela; 200 ohe
izatetik 160 izatera pasako da eta hauetatik 10 ezin-
duen erabilerarako soilik izango dira. 

Hondarribia � 171. zkia � 2005ko otsaila
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Juan Sebastian 
Elkano Aterpetxea bi
urtez itxiko dute

Herrian barrena

Eskifaia Abesbatzak antolatuta, datorren martxoaren
18, 19 eta 20an Hondarribiko XXIII. Eliz Musika
Zikloa ospatuko da Jasokunde eta Sagarrondoko
Andramariren Parrokietan. Aipatu ekitaldia arratsal-
deko 20:30etan hasiko da eta ohitura denez, sarrera
doan izango da. 

Ostiralean, martxoaren 18an, Nafarroako Baraæain-
go abesbatza izango da entzungai. Larunbatean,
Turkiako Tümata taldearen txanda izango da eta
azkenik igandean, Eskifaia & Xatz Eskifaia eta Jose
Manuel Azkue organojolea izango dira.

Eliz Musika Zikloa
antolatu du Eskifaiak

martxoan

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: ..........................................................................................................................

Datorren apiriletik aurrera Hondarribiko
Juan Sebastian Elkano aterpetxeak bere
ateak itxiko ditu bi urteren epean eraikina-
ren birgaitze lanei hasiera emateko. Birgai-
tze lan hauek ezinduak diren pertsonentza-
ko sarrerak egokitzea dute jomuga.

Eliz Musika Zikloan Nafarroako nahiz Turkiako
taldeak izango dira entzungai
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Europako konstitu-
zioari buruzko 
erreferenduma

Hondarribiko biztanle oso gutxi mugitu ziren iragan
otsailaren 20an Europako Konstituzioari buruzko
erreferendumaren deialdira, eta honek luzatzen
zuen galdera honakoa zen; Onartzen al duzu Euro-
parentzat Konstituzio bat eratzen duen Ituna?

Egia da ere, hauteskundeen egunean eguraldia oso
txarra izan zela, hotza, elurra, euria... geratu gabe
ari zuen egun guztian zehar. Zernahi gisaz, kontsul-
ta popularrak ez zuen gainontzeko deialdietan izaten
den bozketa kopuru berdina izan.

Hala, aipatu hauteskundeetan biztanlegoaren hama-
rretik seik ez zuen bere botu eskubidea egikaritu  eta
bozkatu zutenek ez zuten inolako ilararik itxaron
behar izan euren botua gauzatzeko.

Pasa den otsailaren 2an, Luis Miguel Iturrarte, Bide-
ragarritasun eta Hiritar-Segurantza zinegotziak
Udaltzaingoaren 2005erako aurrekontua aurkeztu
zuen. Aurkezpen honetan aurreko urtearekin konpa-
ratuz aurrekontua % 7,17an igo egin dela jakinarazi
zuen, hortaz, 1.848.531 eurotako aurrekontu totala
izango du Udaltzaingoak aurten pertsonalaren gas-
tuak, gastu arruntak eta inbertsioak hornitzeko.

Bide batez, Iturrartek aurrekontu honen erabilera
ezberdinak azaldu zituen. "1.374.000 euro langile-
goaren gastuentzako eta 340.000 euro gastu arrun-
tentzako erabiliko dira". Azken atal honetan gastu
garrantzitsuenak semaforoen eta aparkalekuen
mantenua, T.A.O makinak, udaltzainen eta lagun-
tzaileen jantziak, seinalizazioa, bide hezkuntza,
lokalen garbiketa eta udaltzainen autoen seguroen
ordainketa dira. Bestalde, inbertsioen atalarentzako
136.000 euro finkatu dira eta arlo honetan patruila-
auto berria erostea da helburuetako bat.

Berrikuntza ugari egingo ditu aurten Udaltzaingoak.
�Uda honetarako hondartzako aparkalekuan txartel
sistema berri bat instalatzea aurreikusi dugu eta
honela, uda partean sortzen diren autoen pilaketak
murriztuko dira�.  Bestalde, bideko-heziketa arloan
ere berrikuntzak gauzatuko dira. Adibidez, gazteei
bideko-heziketa aberatsagoa eskaintzeko asmoz,
Udaltzaingoak pedal bereziak dituzten eta iraulketa
simulatzen duten autoak erosi ditu. Alde zaharrean,
bestalde, oinezkoentzako bideetan kamarak ezar-
tzea pentsatu dute, honela, zentraletik bertatik auto-
ei bidea automatikoki eta momentuan irekiko diete.

Udaltzaingoak 
inbertsio ugari 

egingo ditu aurten
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Udaltzaingoaren 2005erako aurrekontua
% 7,17an igo da iazkoarekin konparatuz

Udaltzaingoak Zezen Plazan duen eraikina

ERROLDA 12.737
ABST % 64,28
BAI 2.471
EZ 1.891
ZURIAK 151
BALIOGABEAK 37

Europako Konstituzioa
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Ikastaro ugari 
Saindua Gaztelekuan

Herrian barrena

Hilabete mordoa itxita egon ondoren Saindua Gazte-
lekuak bere ateak ireki ditu ikastaro nahiz ekintza
zabala eskainiz.

Eskaintza honen artean, aipatzekoa da Gaztelekua
12 eta 17 urte bitarteentzako Topagune  bezala anto-
latu dela, zernahi gisaz, 12 eta 29 urte bitartekoen-
tzat ere makina bat ikastaro prestatu dira. Hala, kita-
rra, bajoa, break-dance, capoeira, edo larrua lantze-
ko ikastaroak dira, besteak beste, aipagarri. Era
berean, zenbait irteera egitea ere pentsatu dute ber-
tako hezitzaileek. Adibide gisa, Miarritzeko karting-
era edota eskaitzera joatea izango dira irteera bat-
zuk. Hau guztiaz gain, gaztelekuan bertan, tenisean,
play-stationean, mahai joko desberdinetan, eta inter-
netean nahiz argazki laborategian aritzeko parada
ere badago.

Hasi da 2005. urteko arrantza denboraldia. Otsaila-
ren lehen astea izan ohi da arrantzaleentzat hiruzpa-
lau hilabete ondoren berriz ere lanean hasteko
garaia. Aurten, eguraldi txarra dela eta, beranduago
hasi behar izan dute.

Done Pedro Itsas Gizonen Kofradiatik esan digute-
nez, aurtengo datuak iazkoen oso antzekoak izango
dira. Otsailaren 25ean bukatzen zen arrantzaleen
errolda, baina ordurarte joan den urtekoerritmoa
mantentzen zen. "Gran Beato Valentín", Esponda
Anaiak, Zerupe eta Zillari ontziak desagertu egin dira,
eta lagun berri bati ongietorria eman zaio: "Itsas
Laguna" izenekoa, orain artean gure uretan aritu den
"Faro de Armandarri"ren ordezkoa. Hondarribiko flo-
tako 26 itsasuntzik hamar urte baino gutxiago ditu.
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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

Arrantza denboraldia
hasi da
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Done Jakue bidea
seinaleztatu da

Eusko Jaurlaritzaren Kul-
tur Zabalpenaren Departa-
mentuaren eskariari eran-
tzunez, Santiagoko Bideak
Kostatik duen ibilbidea sei-
naleztatzeari ekin zaio.
Hondarribia da prozesu
hau amaitu duen Gipuzko-
ako lehen herria.

Lehen fase batean, nekazal bideetan egin zen eta
orain hiriguneei tokatu zaie txanda. Butroi Paseale-
kuko kai txikian hasten da, Portutik segituz, Santia-
go kalea, Jabier Ugartetik Gipuzkoa plazara hel-
duaz. Handik San Nikolas kalea hartu eta Arma Pla-
zara heltzen da. Parrokiaren ingurutik paseatuz,
erromesak Kale Nagusia jaitsi eta Santa Maria atea
gurutzatuz, Santa Engrazia ermitara helduko da, eta
atzeko eskilaretatik nekazal bidea hartzen du Gua-
dalupeko ermitara heltzeko.

Otsailean gertatu diren berrien artean, tamalgarri bat
aipatu beharrean gaude. 1966 eta 1973 urteen bitar-
tean Hondarribiko Alkate izan zen Pedro Aginagalde
hil egin da.

88 urterekin joan da gure artetik Pedro Aginagalde.
Aldizkari honen 110. alean egin genion elkarrizketan
luze eta sakon kontatu zizkigun bere alkate garaian
bizitako istorio eder askoak. 

Alkate izan zen zazpi urte t’erdian ekintza asko buru-
tu ziren Hondarribian. Horien artean, gaur egun
Bidasoako Pasealekua den hormaren eraikuntza da.
Luzeran 175 metrokoa, ia egunero euriz gainezka
betetzen zen zonaldea babesteko sortua izan zen.
Gainera, Benta Zaharreko karroa, Arroka eta Foru
kalea, San Pedro, Zuloaga, Matxin de Arzu, Bidasoa
Ibilbidea, Sabino Arana eta Alamedako asfaltatze
lanak. Azkenik, Jostaldi Pilotalekua eta Hondartza
Futbol Zelaia ere bere garaian eraiki ziren. 

Pedro Aginagalde
alkate ohia hil 

egin da 
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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

Martxoaren 12an Korrika Hondarribitik igaroko da. Bi
urtean behin antolatzen den ekitaldi hau, larunbate-
an sartuko da aireportuko errepidetik, gero Kale
Nagusia igo eta handik jaitsi eta San Pedro kalera
pasako da. Zuloaga kaletik igaro ondoren, herritik
irteera Sabin Arana kaletik egingo du Irun aldera
joango delarik. Eguerdiko 14.30etan egingo du bere
sarrera. Bi egun lehenago, Korrika Txikiaren ordua
izango da. Bertan herriko ikastetxe guztiek parte
hartzen dute eta aurten ostegun goizean ospatuko
da.

Korrika herritik pasako da



Hondarribia � 171. zkia � 2005ko otsaila

Irun-Hondarribia autobusaren kanpinako 
ibilbidea ezabatu da 

Herrian barrena8

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

Otsailaren 11n Foru
Aldundian egindako
bileran kanpiæako
autobus zerbitzua
etetea erabaki zen

Udalaren kontra hilabete anitz eztabaidatan
jardun ostean, AUIF Autobus konpainiak kan-
pinako ibilbidea bertan behera uztea lortu du.
Gauzak horrela, egun, Irun-Hondarribia ibilbi-
deak bere betiko bidea soilik du martxan.

Kanpinako ibilbideak herritarren beharrrak
asetzea zuen xede, eta arrazoi honengatik
Udala zerbitzu hau mantentzearen alde azaldu
da gatazka hasi zenetik. AUIF enpresak,
ordea, zerbitzu honek galera ekonomiko esan-
guratsuak eragin dizkiola azaleratu du beti, eta
ibilbide berria ezabatzea eskatu zuen behin
eta berriro. Azkenik, iragan hilabetean, Diputa-
zioarekin izandako bilkuran, AUIF enpresak
bere eskakizuna onestea lortu zuen eta ondo-
rioz, kanpinako ibilbidea eten egin da.

Zerbitzu hau abian jarri zenetik AUIF enpresak
100.000 bidaiarien galera izan duela aderazi
du. Ildo honi jarraiki, Hondarribia-Donostia ibil-
bidea egiten duen Interbus Konpainiako ordez-

kariak euren bidaiari kopurua hazi egin dela
argitu zuen, dena den, euren bidaiarien igoera
AUIF enpresak aurkeztutako datuekin ez
duela antzekotasunik gaineratu zuen.

Dena delakoa, erabakia hartua dago jada
baina  gatazka ez dago guztiz amaitua, izan
ere, Luis Miguel Iturrarte, Hondarribiko Udalet-
xeko zinegotziak ez ditu AUIF enpresaren
datuak nahiko ikusten kanpinako ibilbidea ete-
teko, eta horrenbestez, zerbitzua mantentzeko
lana egingo dutela azaleratu du. "Informazio
zehatzagoa eskatuko dugu. Hilabeteko datuak
ez dituzte erabiltzaileen ohiturak adierazten.
Goizeko hamarretan, ordubatean edota arrat-
saldeko zazpietan ez dira bidaiari kopuru ber-
dina egoten, hortaz, garraio zerbitzua herrita-
rren beharretara egokitu beharra dago" argitu
zuen Iturrartek. Udaak Diputazioaren lagun-
tza jasoko du inbestigazio lan honetan, zernahi
gisaz, momentuz, bidaiariek bide tradizionala
izango dute eskuragarri.



2005ko otsaila � 171. zkia � Hondarribia Herrian barrena

Aldaketak egin dira
T.A.O sisteman

Alde Zaharreko T.A.O sisteman berrikuntzak burutu
zituen Udaletxeak iragan otsailean, eta ordundik,
bertako auzokideek txartel berriak erabiltzen dituzte
autoa aparketzeko orduan.

Sistema berri honen arabera, etxe bakoitzeko urte
baterako balioa duten bi txartel eskura daitezke
gehienez, eta txartelak eskuratzeko interesatuek
baldintza minimo batzuk bete behar dituzte. 

Alde batetik, bai autoa baita bere jabea ere Udale-
txeko erroldan izenpetuak egon behar dute. Era
berean, gidariaren helbidea eta zirkulazio baimene-
an agertzen den helbideak bat egin behar dute, eta
azkenik, interesatuek ez dituzte inolako isunik eduki
behar ordaintzeke.

Baldintza hauek guztiak beteak daudela, txartelak
30 eurotako balioa dauka eta Udaletxeko BAZ-eko
bulegoetan (Biztanleen Arreta Zerbitzuan) eskura
daitezke.

Datorren martxoaren 4tik 13a bitarte Emeki Elkarte-
ak emakumearen astea ospatuko du, eta jai honeta-
rako anitz dira elkarteak antolatu dituen ekintzak. 

Ekitaldi berezi bezala, martxoaren 8an, emakumea-
ren egunean, bazkari berezi bat egingo dute Aire-
portuko jatetxean. Aipatu bazkaria denentzako irekia
dago eta izenematea 943 643402 telefono zenba-
kian gauzatu daiteke. 

Bestalde, eta urtero bezala, emakume hondarribitar
bati egingo zaio omenaldia. Oraingoan, Agustina
Genua izan da aukeratua eta martxoaren 13an,
igandean, izango da ekitaldia. Bertan, txalapartariak,
trikitilariak eta bertsolariak (Miren Artetxe eta Sebas-
tian Lizaso) izango dira. Honetaz gain, Emekiko
emakumeen lanen erakusketa, edota Guadalupetik
abiapuntua duen mendi irteera izango dira beste eki-
taldi esanguratsuak.

Emakumearen Astea
ospatuko du Emekik
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INMOBILIARIETAN ARETUAK

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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Nolatan otu zitzaizuen Elkartea sortzea?

Duela 14 urte M“ Jesus Berrotaran, Ane
Miren Aristondo, Maite Olaondo,... zeuden.
Garai hartan Hondarribian ez zegoen gauza
handirik emakumearen inguruan eta horrega-
tik bururatu zitzaien emakumeen elkarte bat
sortzea.

Elkartea 1991an sortu zenuten. Zein dira
14 urte hauetako lorpenak eta hutsuneak?

Gure hasierako asmoa emakumea etxetik
ateratzea zen. Jendeak ere eskatzen zuen
emakumeen alde zerbait egitea, izan ere,
gizonak elkarteetan bildu izan dira beti, eta
emakumeak zergatik ez, bada? Emakumeok
ere hainbat gauza egiteko gai garela frogatu
nahi genuen, eta horrek askorentzat aurrera-
pen handia suposatu du. Jendea gure elkar-
tera ikastera, ondo pasatzera,... etortzen da.
Hutsuneei dagokienez, berriz, asko eskertu-
ko genuke jendeak proposamenak egingo
balizkigu. Gehienetan guk egiten ditugu pro-
posamenak eta jendeak gehiago parte har-
tzea gustatuko litzaiguke.

Zer-nolako jarduerak antolatzen dituzue?

Eskulanak, lehiaketak, tailerrak,� egiten
ditugu. Egia esan behar bada, daukagun
lekua ez da oso aproposa zenbait ekintza
antolatzeko. Ikastaroren bat antolatuta baldin
badugu eta bitartean beste zerbait egitea
bururatzen bazaigu, ezinean ibiltzen gara,
baina tira. Oro har, jendeak egin nahi dituen
ikastaroak antolatzen saiatzen gara eta ekai-
netik urrira artekoak izaten dira. Bestalde,
ikastaro bereziren bat antolatuz gero, motza
izan dadin saiatzen gara (jendea ez asper-
tzeko).

Nolakoa da bazkideen arteko giroa?

Oso ondo moldatzen dira elkarren artean.
Ikastaroetara etortzen diren guztiak ez dira
bazkideak (bazkide izan nahi ez duen jendea
ere bai baitago), baina giroa oso ona da. Ira-
kasleak ere oso jatorrak dira.

MONTSEGARMENDIA

Urratsez urrats eta 1991. urtean sortuz geroztik, kultura, kirol eta bestelako jardue-
rak bultzatzen dituen elkartea da Emeki. Emakumearen egoeraz arduraturik, hainbat
bilera, ikastaro, hitzaldi,... antolatzen dira San Pedro kalean kokatuta dagoen elkarte-
an. Halaxe, Emeki-ri buruz eta azken 14 urteotako ibilbideaz aritu ginen hizketan
Montse Garmendiarekin, Emeki elkartearen lehendakariarekin.
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San Pedro, 15
20280 Hondarribia
Tel. 943 64 27 98

Lurrin denda � Estetiziene

San Pedro, 5
Tel. 943 64 58 84
HONDARRIBIA

LENTZERIA

Lan neketsua al da Emeki aurrera ateratzea?

Neketsua ez, baina kezkak badira beti. Uda par-
tean, esaterako, ikastarorik ez dugu antolatzen,
baina alokairua, berogailua, ura, argia,... berdin-
berdin ordaindu behar dira. Hala ere, orain arte
ez dugu arazorik izan eta aurrera atera gara.    

Zenbat bazkide zarete?

100 bazkide inguru, gehienak 40 urtetik gorako-
ak eta horien artean denetarik dago: batzuk
ikasleak dira, beste batzuk langileak, etxekoan-
dreak...

Elkartean liburutegi txiki bat duzue. Ze mota-
tako materiala daukazue bertan?

Jendeak ekarritako liburuez osatuta dago; ba-
tzuk jendeak irakurritakoak dira, besteak ez�
Jendeak liburuak liburutegitik har ditzake, etxera
eraman,�

Besteren artean, "Emakumearen Astea"
antolatzen duzue eta herriko emakumeren
bati omenaldia egiten diozue urtero. Nola
bururatu zitzaizuen ideia hori?

Martxoaren 8a "Emakume Langilearen Eguna"
da, eta gure elkartean antolatzen dugun "Ema-
kumearen Astea" egun horri lotuta dago. Hala-
xe, egun hori aitzakia harturik egiten dugu ome-
naldia urtero.

Nola animatuko zenuke
jendea Elkarteko bazkide
izatera?

Jendeak guri buruzko ideia
okerra du, horregatik elkartean egiten duguna
agertzen saiatzen gara. Guk jendea elkartera
etor dadin nahi dugu; inolako konpromisorik
gabe, gure ikastaroetan egiten ditugun gauzak
ikustera gonbidatu nahi ditugu herritarrak.

Honenbestez, argibide gehiago behar izanez
gero, San Pedro kaleko 37. zenbakira hurbil dai-
teke Emeki-ri buruzko informazioa behar duen
edonor, Interneten kontsultatu edo honako tele-
fonora deitu: 943-64-34-02.

AINARA ELIZONDO
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Azeri arku tiroketa
Euskal Herriko 
txapelketan

Azeri Arku Tiroketak Euskal Herriko Txapelketan
parte hartu du, bere sasoi ona erakusteko aukera
izan duelarik. Amurrioko Udal Kiroldegian ospatuta-
ko txapelketan emaitza ezinhobeak lortu zituzten
hondarribiarrek.

Jose Luis Goikoetxea Euskadiko Txapeldun bihurtu
zen, 18 metrotako distantziako marka hirutan puska-
tu zuelarik.

Hortaz gain, Mayi Sunsundegi txapeldunorde geratu
zen, junior mailan lehen postuan sailkatu ondoren.
Gizonezko Junior mailan, Asier Martiarena lehen
sailkatu zen, eta Kadeteen mailan aldiz, Julen Goi-
koetxea hirugarren eta Mikel Elorriaga laugarren
geratu ziren. Azkenik, Juanjo Acostak bigarren pos-
tua eskuratu zuen infantiletan eta Jon Telletxeak lau-
garrena benjaminetan.

Nahiz eta talde berria izan, duela hiru urte sortu bai-
tzen, Azeri Arku Tiroketa Euskadiko onenen artean
aurkitzen da gaur egun.

12

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

AUKERA HANDIA BANDERILLA ETA KAXUELETA N

San Pedro, 3 � San Pedro, 4
20280 HONDARRIBIA

EXPERT

GEURIA
SUKALDEKO ALTZARIAK

Tel. 943 64 07 14

ETXETRESNAK
Tel. 943 64 33 86

Iragan urtean ospatu barik geratu zen Txingudi
Korrika lasterketak bere zazpigarren edizioa ospatu-
ko du datorren martxoaren 13an, igandean.

Lasterketa honek aurreko ekitaldietako ibilaldi ber-
bera manteduko du. Hendaian hasi eta Irundik pasa-
ko da azkenik Hondarribian amaitzeko. Lasterketak
hiru Udalerriak igaroko ditu eta guztira 14 kilometro-
tako ibilbidea izango du. Aipatzekoa da ibilbidearen
eremu ia guztia laua dela hiru Udalerrietako Udale-
txeetara iristen denean izan ezik. Hala, Hendaiako
hondartzan, Gemela Harrien inguruan, emango zaio
hasiera lasterketari eta Hondarribiako polikiroldegian
amaituko da.

Otsailaren 24an gauzatu zen ekitaldiaren aurkezpen
ofiziala eta ordundik izena emateko guneak zabalik
daude. Bestalde, aurreinskripzioak www.atletismo-
bat.com web gunean egiteko aukera ere badago. 

Txingudi Korrika
martxoaren 13ean

jokatuko da
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C/ San Pedro, 63
Tel.: 943 64 70 75

20280 HONDARRIBIA

�Sukaldaritza tradizionala

�Eguneko menua

�Karta

Hondarribiko Arraun Elkarteko senior kategoriako
zortziko-ak ezin hobe hasi du denboraldia. Banku
higikorreko konpetizioak urtarrilaren amaieran hasi
ohi dira, eta lehen froga puntuagarria Bidasoa Ibaia-
ren jaitsiera izan zen otsaileko lehen asteburuan.
Denetara bost ontzik hartu zuten parte, Hondarribia
izan zelarik garailea. Bigarren tokian Kaiku geratu
zen eta hirugarrenean Orio.

Hala ere hau ez zen izan lortutako garaipen bakarra,
emakumezkoen jubenil kategoriako  skiff-ean, kade-
tezko mutil eta nesketan, baita lau kidez osatutako
skiff cadete neskak eta infantil mutilak ere.

Lehen kategorian irabazle suertatu zen tripulazioa
honako hauek osatu zuten: Aritz Gallego, Osertz

Aldai, Asier Puertas, Gorka Puertas, Imanol Ugarte-
mendia, Beæat Elzo, Mikel Orbaæanos eta Gorka Ver-
tiz. Timonel lanak Borja Jorgek egin zituen.

Traineruen jaitsiera

Otsailaren 12an, traineruek Bidasoa ibaiaren jaitsie-
rari ekin zioten. Lehen froga serioa izan zen, nahiz
eta Orioko taldeak ezin izan zuen etorri. Lehen aldiz,
2005. denboraldiak talde nagusienak bildu zituen:
Castro, Astillero, Urdaibai, Zierbena, Illunbe, San
Pedro A eta B, Pontejos A eta B, Koxtape B, Donos-
tia-Arraun, Ama Guadalupekoa A eta B eta Iparralde
Ibaialde beteranoen taldea. 

Arraunketa denboraldia hasi da 
ibaien jaitsierekin

Arraun Elkarteko
kideak iaz jasotako
emaitzak hobetzen
ari dira orain artean
jokatutako jaitsiere-
tan.
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Gauak eta egunak:
Ama Birjina eta Simeon: 

bi bertsolari on

H
ara egun bat  - Otsailaren 2 - hiru jai ospa-
tzen dituena: Jaunaren Aurkezpena, Mariaren
Garbikuntza errituala eta Kandelaria.

Moisesen legeak zioen bezala, Maria haurra izan eta
berrogei egun pasa ondoren, haurra harturik Jerusa-
lengo Tenplura igo zen, Semea Jaunari eskaintzera,
bi usakume oparitzat eramanaz, juduen legeak agin-
tzen zuen bezala.

Bazen Jerusalenen agure bat, Simeon izena zuena,
gizon zintzo eta jainkozalea. Espiritu Santuak adiera-
zi ziona ez zela hilko Mesias ikusi gabe. Eta han
zegoen Mesias  noiz etorri zain. Maria eta Joxe ten-
pluan sartu zirenean, Simeon hurbildu zitzaien beso-
ak zabalik, Eta Haurra besoetan hartu ondoren, bere
bihotzaren poza erakutsiaz, hala hasi zen, bat-bate-
ak, kantatzen:

Orain bai, Jauna,
zeuk hitzeman bezala,

utz diezaiokezu
zure morroi honi
bakean hiltzen

Ikusi dute nire begiok
zure Saltzatzailea,
herri guztien aurrean

zuk aurkeztua:
nazioak argitzeko argi

eta zure herri Israelen ospe

Hara agure zahar. Simeon, bertsolari !. Israel herrian
bertso zaletasun handia  zela erraz ikusten da, eta ez
Simeonek bakarrik. Ama Birjina ere bertsolari trebea
zela ikusten da ebanjelio liburuan. Oroit dezagun.

Gabriel goi aingeruak Mariari esan zionean  haurdun
geldituko zela gizaseme baten laguntzarik gabe,
hauxe gehitu zion:  Begira, Elixabet zure lehengusua
haurdun gertatu da bere zaharrean... Jainkoarentzat
ez baita ezer ezinezkorik.

Handik egun batzuetara, Maria Judeako hiri batera
joan zen Isabelengana, bere lehengusuari laguntze-
ra. Eta elkar ikusi ondoren,Isabeli haurra punpaka
hasi zitzaion sabelean. Baina  nor naiz ni - zion Isa-
belek - nire Jaunaren ama ni ikuztera etortzeko? 

Eta pozaren pozez, Maria bertsoak botatzen hasi
zen:

Jaunaren handitasuna
dut goresten,
pozaren pozez 
daukat barrena,

Jainkoa baitut salbatzaile.

Bere mirabe ezeren honengan
jarri ditu begiak;

horregatik, dohatsu deituko naute
guztiek gaurdanik..

14

Jaunaren aurkezpena
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Konturatuko zinen, irakurle, bertso horiek, Mariak
bat-batean esanak, Magnificat  kantua dela. Hara
bada, Maria ere  bertsolari.                                       

San Blas (Otsailak 3). Sebaste-ko apezpikua izan
zen,  Armenian, eta martir hil zuten 316. urtean Dio-
klezianok, kristauen aurka, egindako zapalkuntza
barruan. Baina bere fama eztarriko mina kentzen
duelako datorkio, batez ere. Diotenez, arraina jaten
ari zen mutiko bati, arrain hezurra eztarrian gelditu
zitzaion eta hil zorian  jarri zen. Mutikoaren ama San
Blas apezpikuarengana korrika joan zen eta bai San
Blasek  arrain hezurra kendu eta mutikoa sendatu
ere. Orduz geroztik  kristau mundu guztian zehar,
eztarriko minen aurkako zaindari dugu hain herrikoia
den santu hau. 

Horregatik, gaurko egunez, toki askotan janaria
bedeinkatzen da elizetan. Nire garaian, mutiko nin-
tzelarik, bederatzitako mezan, bai hazi aurretik  eta
bai bukaeran, apaizak bedeinkatzen zituen  ematen
genuen ogia, gatza,sagarra...eta abar. Beste toki ba-
tzuetan, argizari eta lukainka ere eramaten zuten
bedeinkatzera.

Santa Ageda.(Otsailak 5) Hara hemen beste neska
gazte,santa, birjina eta martiria, Etna sumendi  alda-
pan dagon Katania herrian jaioa, Sizilia uhartean.
Kristaua zelako, bere birjintasuna galdu nahi ez zue-
lako eta abar martiri bezala hil zen borreroek  bula-
rrak moztu ondoren.

Santa Ageda bezperan - hilak 4 - arratsaldeko zor-
tziak inguruan gure parrokiako  dorrean dagoen Pan-
digua kanpaia jotzen da, Jose Luis Arbelaizen zale-
tazunari ezker.

Herri batzuetan kalezkale kantatzera .ateratzen dira,
ilunabarrean, lagun koadrilak makila eskuinean  eta
farol bat ezkerrean dutelarik.

Hondarribian ez zegoen erronda hauek egiteko ohi-
turarik. Bainan 1957.urtean, Oargi-Kerizpe elkarteak
prestatu zuen koro bat eta hori izan zen lehen aldiz-
ko irteera. Gero Klin elkartekoak jarraitu dute gaur
arte. Gogora dezagun, azkenik, Santa Ageda koplen
hasiera:

Zorion,etxe hontako denoi!
Oles egitera gatoz,

atetik ate ohitura zaharra
aurten berritzeko asmoz.

Ez gaude oso aberats diruz
ezta ere oinetakoz,

baina eztarriz sano gabiltza
ta kanta nahi degu gogoz.

XABIER ARANBURU 
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San Blasen
irudi bat

Santa Ageda
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2005eko    inauteriak:
Desfilea

Otsailaren lehen
astean ospatu dira
Inauteriak. Ez dute
Tolosakoek bezala-
ko osperik, baina
inaute igandeko
desfileak ehundaka
pertsona erakartzen
ditu, batzuk parte-
hartzera eta beste-
ak ikustera. Aurten,
eguraldi ona lagun,
arrakasta haundia
izan du desfileak,
baita maila altua
ere.

Sei karroza, 16tik
50 kide arteko 3
konpartsa, 51etik
100 kide arteko
beste lau eta 100dik
gorako beste lau
konpartsek parte
hartu zuten. Aurre-
tik, bi talde eta zen-
bait norbanako
aritu ziren, Abiyuak
Fanfarrearen musi-
karen atzetik.
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2005eko    inauteriak:
Desfilea

Epaimahaia Xabier
Elorriaga, Ane
Muæoz, Sandra
Cuesta, Xabier
Gezala eta Marilis
Goæik osatu zuten.
Karrozetan lehen
saria "La Prece-
sion" Alde Zaharre-
ko bizilagunei
eman zieten, biga-
rrena Carlos Zapi-
rain eta Amute-Kos-
tari hirugarrena.
Konpar-
tsen hiru kategorie-
tan, garailean
Amute-Kosta, Kuki
Taldea eta Pila
Peæa Dantza Taldea
izan ziren.

Azkenik, taldeetan
"Lagun Artean"
izan zen aurrena,
eta norbanakoetan
aldiz Ricardo Fran-
co, "Torero" izene-
ko jantziarekin.
Bigarren Alkain
familia geratu zen
eta hirugarren
Arantza Izagirre.
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Igor Ortegaren aldeko plataforma
bat sortu da

O
tsailaren 11n Espainiako Auzitegi Nazionale-
an Haika eta Segi erakundeetako 42 gazte-
ren aurkako epaiketa. Auziperatuen artean

Igor Ortega Sunsundegi hondarribiarra aurkitzen da. 
Azken egunotan atxikimendu eta babes adierazpen
ugari jaso ditu Igorrek Bidasoaldeko eskualdeko
herritar, eragile politiko, sozial eta sindikalen aldetik,
eta bereziki Hondarribiko herritarren aldetik, hala
nola Alfonso Sastre dramaturgoa, Xabier Erro mendi-
zalea, On Martin Iturbe eta On Joxe Gogorza honda-
rribiko apaizak, Txomin Artola musikaria, Amets Arza-
llus bertsolaria, Hondarribiko Elkarriren tailerra,
eskualdeko ELA eta LAB sindikatuak, Hondarribiko
Branka Herri Plataforma, besteak beste. 

Egun berean arratsaldeko 8etan San Pedro kaleko
Zabalaren txokotik eskualde mailako manifestazio
bat egin zen, eta hurrengo egunean 12:30tan Igor
Ortegaren aldeko atxikimendu agerraldia antolatu
zen Kale Nagusiko Zuloaga Etxean. "Eskubide zibil
eta politikoen defentsan, gazteria  aurrera" izan zen
ekimen hauen leloa. 
Igor Ortega hondarribiarra 2001eko martxoaren 6an
bere etxean atxilotu  zuten. Ordudanik, kartzelan
dago Alcala Mecoko (Espainia) espetxean. Lau urte
kartzelan eman arren, oraindik ez diote epaiketarik

egin. Martxoaren 7an amaitzen zaio behin-behineko
espetxealdiko epea eta data horretarako epaiarik
kaleratu ezean kalean egon beharko luke Igorrek. 
Hori dela eta, "Igor Ortega eta 18/01 Sumarioko Auzi-
peratuekiko Hndarribiko Sustengu Plataforma" sortu
berri da.
Honen inguruan, Hondarribiko EAJ/PNV-k ohar bat
aditzera eman du:
Espainiako Auzitegi nazionalak, Jarrai, Haika eta
Segi gazte erakundeen aurka hasi duen epaiketan,
gure herritar den Igor Ortega Sunsundegi gaztea
epaitua izango da. 2001eko martxoaren 6an atxilo-
tua, geroztik AlcalÆ Mecoko espetxean dago behin-
behineko espetxealdian, epaiketarik gabe.

Hondarribiko EAJ-PNV·k epaiketa justu bat eska-
tzen du beretzat eta beste gazteentzat, berme juridi-
ko guztiekin, beren eskubideak errespetatuak izan
daitezen. Aldi berean justiziaren erabilera politikoa-
ren aurka azaldu nahi dugu. Justiziak ezin du inolaz
ere instrumentu poliko bat izan. Beraz, legediaren
errespetu osoa eskatzen dugu Igor Ortega eta beste
gazteen aurka asi den epaiketa honetan.
Gure alderdiak beti aldarrikatu du giza eskubide guz-
tien errespetua, eta hala egiten du, nola ez, kasu
honetan ere.

Kolaborazioak
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POSTALETAKO ERRETRATUAK

-1-

POSTALETAKO ERRETRATUAK
HEMEN DITUZU ABIAN:
ISTORIOAK MUSIKAREKIN 
PAPERETAKO HABIAN.
NOLA LHENAK IRAUTEN DUEN 
ORAINDIK ERE HIRIAN,
MUNDU GUZTIKO BEGIAK DIRA
JARRI GURE INBIDIAN
HAU EZIN BAITA INON IKUSI,
EZ BADA HONDARRIBIAN.

-2-

BIGARREN SORTAN AGERI DIRA
ALDE ZAHARREKO KALEAK:
ETXE KANTOI, ZEIN BAINO ZEINTUK
ZAHARRAGOKO ALEAK.
ERDI AROTIK DAGOEN ARREN
HARRI-TA-ZU LOGALEAK,

MURRU-BARRENAK ZEIN MISTERIOZ
GORDE DITU SEINALEAK
MIRAZ JARTZEKO MUNDU GUZTIKO 
BASTER BISITA KALEAK!

-3-

HIRRUGARRIK, PORTUA D ATO R
ERREKAZ, JENDEZ, BALKOIEZ...,
KAI-ZAHAR ONDOKO BENTAN ARRAINA
ZANBAT SARTUKO ITXOINEZ.
ZAKURRAK-ETA KRAKOSO ZIKIN,
ALPARGATDUNAK OINEZ,
BISTAKO DAGO ANTZINA HARTA N
BIZI ZIRELA DOI-DOIEZ,
GURE ZAHARREZ EZ ZEUKATELA
GAUR GUK ADINA GALOI, EZ!

-4 -

DUNBA-HARRIETAN MARLAXKAK ET
HAITZ-GIBELEAN USOA
DENBORAREKIN XARHARTZU ZIREN,
BEGIAK TTUZTE LAUSOAK.
GURE HERRIRA JARRIAGATIK
ERRETRATUZKI LAU SOAK,
EZ DAKIT BA NIK,ILUNAK-EDO
AGERI DIRA AUZOAK...
ONENA DUZU ZEUK ZEURE GISA
BERTARA EMAN PAUSOAK.

-5-

NOLAKO ZEN BAT DIREN NORK DAKI
JAIZKIBELEKO OKILAK?,
NOLAKO ZEN BAT, EMAKUMEEN
ARMAIRUTAKO TOKILAK...?
HONDARRIAN OSPAKIZUNAK
DIRA IKUSTEKO PILAK:
SAN MARCOSETAN OPILAK:
IRAILAK ZORTZI DITUENEAN, 
TITI-BILITI SOTILAK...

-6-

SEIGARREN SORTAN KIROLAN DATOZ.
HEMEN KOSTATA LANPERNAK:
ARROKETARA JOAN EZEAN.
XAIAN ALFERRIK LINTERNAK.
GURE HERRIAN ASPALDI DAUDE
KASIK ATERO TABERNAK,
BAINA KONTXAKO BANDERAK-ETA
JANGO ZITUEN GALERNAK
BALDIN LANA LATZ EGIN EZ BALITZ
JARRIAK BESO TA BERNAK.

EGILEA. JESUS MARI MENDIZABAL

Hondarribia iruditan

Udal liburuak

Duela bi urte Hondarribiak bere sorreraren 800.
urteurrena ospatu zuen, eta ospakizun haien
artean, liburu ugari kaleratu ziren. Horietako bat
hau da, iazko otsailaren 17an aurkeztu zena.
�Hondarribia iruditan� izenekoa, herrriko liburu-
dendetan salgai aurki dezakezue oraindik.
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Industria tresneria
Elektrizitatea
Giltzen kopiak

Torlojugintza inoxidablea

Burdindegia

Beæat Etxepare 12 / Txiplao 14
Tel. 943 64 17 88

20280 HONDARRIBIA

Hondarribiko Ontziolak

O
ntzigintzak garrantzi haundia izan du histori-
koki Hondarribian. Gaur egun bi dira martxan
dauden enpresak, baina urteetan zehar uga-

riak izan dira, eta izandako lan erritmoa ikaragarria.

Horren berri ematen digu Lourdes Odriozola historia-
lariak "Ontzi eraikuntza Hondarribian 1203-2003"
liburuak. 359 orritan sektore honek gure herrian dau-
kan eta izan duen eboluzioa kontatzen digu, milaka
datuz osatzen dituelarik. Benetan lan gomendagarria
gai honetan interesa duen edonorentzat.

Odriozolak dioenez, XVI. mendearen eta 1882ko
hamarkadaren artean (�) Hondarribiko portuko on-
tziolak udalerriarenak ziren, eta guztiak harresietatik
kanpo zeuden, erriberan zehar kokatua. Santa
Mariaren ate inguruko hareatzatik La Roca izenez
ezagutzen den tokiraino zeuden ontziak eraikitzeko
karroak. Horiez gain, ontziola txiki bat zegoen errota
zaharren ondean.

Aipatutako lantegi hauek ez zuten lurzoru handirik
hartzen, eta ez zuten ontziola handiek izan ohi duten
azpiegiturarik. Gehienez ere, zenbait estalgune iza-
ten zituzten, karroak jartzeko eta eraikuntza materia-
lak gordetzeko.

Herriko bizilagun guztiek erabili zitzazketen karro
horiek, eta ez zuten inolako alokairurik ordaindu
behar. Baina inguruko beste herrietako eraikutzaileek
errenta edo kanon bat ordaindu behar zuten erabili

ahal izateko. Zenbatekoa desberdina izaten zen,
eraiki nahi zen ontziaren edukieraren eta tamainua-
ren arabera.

Errota zaharretako ontziola badirudi Hondarribian
garrantzi gutxien izan zuen ontzi faktoria izan zela,
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historian zehar datu bakarra gorde baita horri buruz,
1612. urtean sortutako arazo bat dela eta.

Erriberako ontziola aldiz, Santa Maria atearen ingu-
ruko auzoan zegoen kokatua, hau da, herriaren
harresietatik kanpo. Badirudi ontziola honen ingu-
ruan ere ez zegoela inongo portu azpiegiturarik.
Segurtasuna bai haundia zuela, orduan Santa Maria
atea guardiek zaintzen zutelako.

Lonja edo Puntaleko estalpea, 1576tik XVIII. mende-
aren haserararte harresietatik kanpo kokatutako on-
tziolarik garrantzitsuena izan zen. Karro horiek, San
Felipe gotorlekuaren azpiko erriberan zeuden, hau
da, Puntaleko edo Amoaiz puntako terrenoetan. Lelu
pribilejiatua zen badian, bertan zeuden eta Lonja
etxea, portua eta herriko mollak. Esan daiteke, on-
tziola honetan eraiki zirela herriko portuko merkata-
riei eta arrantzaleei eskaini beharreko zerbitzuak.
Pasadizo bezala, esan 1660an, Lonjaren bi horma

bota behar izan zirela, erreginarentzat ziren bi ontzi
eraikitzeko. 1638an, Frantsesek erre egin zuten,
herriari kalte ekonomiko haundiak ekarri zizkiolarik.

Azkenik, Magdalenako edo Rocako ontziola, Marina
auzoan kokatua zegoen, Hondarribiko badiaren
puntu iparraldekoenean eta kalatu haundiena zego-
en tokian. Baldintza horiek leku egokien bihurtzen
zuten, edukieta eta tona haundiko ontziak manufak-
turatzeko.

XVII. mende erdiralderarte, ontziola hori Magdalena-
ko ontziola izenarekin ere ezagutzen zen, inguruan
eliza zegoelako. Badirudi ontziola honen urrezko
aroa XVII. mendeko lehen bi hamarkadak izan zirela.
Hainbat galeoi atera ziren bertatik, Espainiako Erre-
geen zerbitzariei Indietara joateko lanetarako.

KOLDO ORTEGA
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Bide hezkuntza Hondarribian:
Zer egiten da ikasleekin?

O
ndo dakizuen bezala, Bide Hezkuntzak zen-
bait aldakuntza izan ditu ikasturte berri hone-
tan. Ikas materiala aldatzeaz gain, pistako

jarduerak ere eraldatu dira. Hau da ikasleari gehien
gustatzen zaiona. Pistako materiala berritzean, peda-
lekin ibiltzen diren 4 kart erosi direla esan nahi da. 

Erosketa honek bi helburu nagusi ditu: bizikletan ibil-
tzen ez dakin ikaslegoak ere jarduera honetan parte
hartzeko aukera izatea, eta bestalde, azken aldiotan
ikasleek pistan bizikletan ibiltzean zeukaten monoto-
niarekin amaitzea.

Aipatu 4 kart hauez gain, iraulketa simulagailu bat
edukiko dugu aurten, non ikaslegoak segurtasun
uhalak gaur egun duen garrantzi haundia ikus ahal
izango duen. Simulagailu hau hartzean badu ere
bere arrazoia. Aurretik ikasleen artean galdeketa bat
egin zen, eta horren ondoren ikus ahal izan genuen
hauetako asko ibilgailuetan aurrekaldean joaten dire-
la, eta asko gaitera segurtasun uhalik gabe.

Simulagailu honetan egingo diren jarduera nagusiak
bi izango dira. Lehena, trapuzko panpin bat erabiliko
da, baina ez zaio uhalik jarriko. Orduan, iraulketa
simulagailua itzuliak ematen hasiko da, orduan pan-
pin hau airean aterako da. Gero, ikasleak sartzen
direnean, bakoitzak bere segurtasun uhala jarriko du,
eta itzuliak ematen hasten denean, ohartuko dira ez
zaiela ezer igaroko ondo lotuak daudelako.

Pistan egin beharreko dinamika hemendik aurrera bi
zatitan banatua egongo da. Lehena, Udaltzaingoak
helburu honetarako prestatu duen aretoan bilakatuko
da, eta bigarrena aldiz, pistan bertan. Horrela, pistan
ikasle gehiegi ez egotea lortuko da, eta lan egiteko
aukerak hobetu egingo dira. 

MARIAN LUNA

eukeni optika

Ikasleek baliabide teknologikoagoak erabiliko dituzte
hemendik aurrera
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Zaharrak berrituz...
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Eder eta dotore agertzen dira udaberrian, lore
ugariz jantzita zuhaitz eta arbolak. Begiek
ikusten dutena loreen edertasuna bait da,

huraxe txalotzen dugu, besterik gabe, edertasunaren
hauzia loreen besoetan erabakiko balitz bezala. Lur-
pean gorderik dauden sustrai bizimaileek badu zere-
sanik, edertasunaren "izatea", non kokatzen den
jakin nahi dugun orduan.

Egin dudan sarreran onen bidez, gaurregun gure
ikastolek duten "zuhaitz loratuen" irudia begitaratu
nahi izan dut, edertasun  guztiak, eskutuan dagoen
zerbaitengan edo norbaitengan kokatzen direla
gogoratuz.

Bidenabar, ikastoleen hazia ereiten hasi zen "elbire
zipitria" lehen anderæoari eskeiæi nahi diot "oroimen-
kukatilak" jasoa daraman harekiko oiroitzapena.
Negu-giro hotz eta gogorrez zauritua zegoen garaian
burutzu zuen bere "andereæotza" , ikastolen etorkizu-
nari itzaropen-atea zabalduz.

Gure atetik joan zenez geroz, aipamen beroak egiten
zirenez batera, haren izenaren dizdizira bizirik gorde-
azmoz, olerki-lehiaketak antolatzen hasi ziren, elbire-
ganako eskerrona bihotzean sutan zeramatenak.
Lehiaketa horietako batera agertu zen olerki bat,
epaimahaiekoen onritzia bereganatu zuen olerkia
eskeintzera nator, trebetasub eta ausardiz lurrazpiko
zaiæen antzera, euskera-munduri ageriko bizi-arnasa
ematea, bere bizitzako ametsa eta eginkizuna izan
zuen emakume harrigarri honen omenez.

Arbasoen oihu-albistea
Eguzkiren atarian ernemindu zen,
Argiari lehen-keinua egin zenion 

Goiz hartan,
Lore bizizko irribarrez,
Pesta-giroan esnatu da

Udaberriaren besarkada.
Landare apalek,

Mentu berrizko keinuz txertaruzik,
Lorezko besoetan daramate argi-ontzia,

Sukalde garbiko amets seaskatuaren zelai ernebe-
rritura.

Begi txikiak,
-Eguzkiaren ispillu-
Argi osoa jaso du,

Lur berrira datorren hazi emankorraren 
Promesaren begietatik.
Esku txikiek jaso dute

Oihu haudiaren oihartzun emankorra.
Mendi-hegalak zipriztindu duen

Ur-negar-izpia,
Ibai haundi datorke,

Mingain berria
Euskal hitzeko putzu aberatsean

Igerika hasiko den
Goizsenti dardaratian.

Seaska  "udaberri" gertatuko da,
Eguzkiak sartaldean

Bere argi-putzua gordez gero,
Izen apal baten oihartzun zabal

Ortziaren urdiæean
Txertatua geratuko den egunsentian:

"Elbire"

• 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

MARTIN ITURBE



Zikinguneentzako garbigailu paregabea

Osagai ekologikoen nahasketari esker zikinguneak
modu erraz eta azkarrean kentzen ditu, izan ere, lan-
dareetatik lortutako osagai ekologikoek naturaren
botere garbitzilea areagotzen baitute.

Zuritzaile naturala

Hautsezko detergente gehiengoak zuritzaile optikoak
erabiltzen dituzte, hots, UV argia arropan islatzen
dute eta honenbestez, zure arropak zuriagoa dirudi.
Hala ere, zuritzaile optiko hauek hondakin kimikoak
uzten dituzte eta hauek azalean itsasten dira. Ecove-
rrek, aldiz, ez ditu zuritzaile hauek erabiltzen, oxige-
natutako zuritzaileak eta landereetatik eskuratutako-
ak erabiltzen ditu. Horregatik, Ecover zure arropa
zuritzeko modu ziurrena da.

Labanda usaina  

Ecover detergenteak labanda usain goxoa uzten du
zure arropan gainontzeko detergenteek uzten duten
usain gogorrekin konparatuz.

Garbiketa gehiago kilogramoko

Ecover detergentea gainontzeko garbigailu arruntak
baino kontzentratuagoa da eta hortaz, inguruiroa-
rentzako ez  da kutsagarria eta era berean, bere era-
bilpena ekonomikoagoa da.

Txuntxumelak otsailerako ondoko eskaintzak
luzatzen dizkizue:

. Sojazko esneak + kaltzioa: 2 + 1

. Erregina-jelea: 2 + 1

. Mentazko Txinatar te berdea: 1 + 1

. Kaæamo makarroiak: 2 + 1

. Sojazko lezitina: bi erosita, % 20ko beherapena.

. Behi escena 12+1 

. Arroza zein olo escena 12 + 1

Produktu ekologikoak Hondarribia � 171. zkia � 2005ko otsaila
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Ecover hauts detergentea

E
cover hauts detergenteak garbitzeko ahalmen ezinhobea dauka
eta gainera bai pertsonentzako, bai animalientzako eta baita
ingurugiroarentzako ere, guztiz segurua da.
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Mintza gaitezen.
Errudun egiten gaituen isiltasunaz, nahi baduzu.

Hizkuntza gaitasunean daude
bizitza eta heriotza guztiak.

Mintza gaitezen.

Bakartzen eta aldentzen gaituenaz, nahi baduzu.
Hizkuntza gaitasunean daude

katea eta giltza guztiak.

Exilium vitam est
Aldendentzera, bidean jartzera, 

behartu zituzten noizbait,
gorpuen itzalak eta oinazeen errautsak bakarrik biltzera,

inoiz inora ez iristeko.
Inoiz inora ez iristeko,

begietan uso mezularien esperantzarekin abiatu ziren.
Askatasuna eta aberria bidean galdutako banderak dira.

Zelai gris honetako leihoetan ez da zerurik,
ez urtarorik, ez hodeiertzik

txarrantxa hotzez hesitutako lur antzura
landatutako begi noraezekoentzat.

Lehortzen jarritako emakume-arropa beltzak dira
hemen, aspaldi, uso bakarrak.

Goseak etengabe egiten du zaunka.
Eta auhen eta ainurien oihartzuna beldurgarria den arren

beldurgarriagoa da isiltasuna
bakardadearen oihartzun delako.
Arnasa besterik ez duten hilotzok

agindutako lurrean sinisten dute oraindik,
inoiz inora ez iristeko.

Gizakia da hemen biderik laburrena,
bizitzaren eta heriotzaren artean.

Otzan, zamabereak bailiran,
goleten zur nekatuaren pazientziarekin

ontziratu ziren erbesterantz
helbiderik gabeko helmugen atzetik,

lanabes, soro eta urtaroak,
arbasoen arnasa eta izerdiak,
aitaren etxe hustuan utzita.

Ontziaren bizkarrak langar eta burbuila usaina zuen.
Gela ilunak udazken, izerdi eta arropa zikinarena.

Eta hegazti migratzaileak, 
malenkoniaz hildako olatu zimurrak,
zauri irekiak eta bestelako naufragioak
baretu behar izan zituzten begietan,

paper urdinezko itsasoa
urez orbaindu artean.

Usain zaharrentzat ganbara halatsu da
bakardadea oroimenarentzat:
gabeziak zenbatzeko zokoa.

Itsasgora zapatetan sartzean bakarrik ikasten da
sokak askatuz bizitzen.

MIRARI GARCIA DE CORTAZAR

EXODOAK

EXODOAK

ERBESTE USAINAK

MINTZATU

Satarka Lehiaketan saritutako lana
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ZER BERRI ONGI ETORRI BIDEO KLUBEAN

DVD

GREEN DRAGON

1975. urtean, viet-
nameko inmigrante
ugari EAE-ko ekialdeko
itsasertzean ezkutatu
ziren Ipar eta Hego
Vietnameko gudaz alde
egiteko. 100.000 vietna-
mita baino gehiago
parte hartu zuten
migrazio honetan eta
film honek atzerriko biz-
tanle horiek lurralde eta
garai berri batera egok-
itzeko aurkitu zituzten
zailtasunak azaleratzen
ditu. 

EUROTRIP

Bi Ziberlagunen kasua
kontatzen da, longoaia
arazo bat del aeta nahas-
tu egingo direnak. Pro-
tagonista nagusia nerabe
amerikar bat da. Denbora
darama internet bidez
beste pertsona batekin
kontaktuak mantentzen,
baina ez dago ziur pert-
sona horren sexua zein
den. Berak gizonezkoa
zela uste zuena bap-
atean neska dela ikusiko
du. Orduan ozeanoa
gurutzatu eta Alemaniara
joan beharko du eta izu-
garrizko abenturak biziko
ditu.

DVD 

HASTA QUE LA LEY
NOS SEPARE

Ezkontzen gaien inguru-
an lan egiten duten bi
abokaturen bizitza kon-
tatzen da filme honetan.
Nahiz eta tribunaletan
biek mantentzen duten
erlazioa oso gogorra
den arren, gau batean
izugarrizko mozkorra
harrapatu ondoren, hur-
rengo egunean
esnatzerakoan ezkondu-
ta daudela ikusiko dute.
Ordutik aurrera bere lan
arazoak eta elkarrekiko
bizitza nahastu egingo
dute.

DVD 

EL ALAMO: 
LA LEYENDA

Amerikarren oroimenan
urte askotan iraun duen
istorio bat kontatzen
zaigu pelikula honetan.
Texas estatuko 200
pertsonen kontuak
esaten dira, Mexikoko
ejerzitoak egindako
eraso bati aurre egin
beharko diote, 13
egunetan oso egoera
larriak bizi beharko
dituztelarik. Horrela,
Texasko independentzia
lortu ahal izango dute,
bere izaera eta indarra
erabiltzen dutelarik

DVD 

DIRTY DANCING 2

Kubatar iraultzaren
bornean garatzen da
istorioa. Musika, dantza,
sensualitatea, maitasuna,
kultura desberdinak
uztartzen dira eta horrek
jarraipena izango du
amerikar ikasle bat
bertara joaten denean
bere familiarekin batera.
Irlan beste kultura bat
ezagutuko du, bere biz-
itza erabat aldatuko zaio,
dantza, musika, eta nola
ez, benetazko maitasuna
aurkituko du.DVD 

EL BOSQUE

Ezezagunaren inguruko
beldurra kontatzen duen
ipuina. Herri txiki batean
garatzen da, eta bertako
biztanleek betidanik
sekretuan gorde dute
gai bat.  Baso baten
barnean ez da inor
sartzen, ausardiarik ez
du inorrek bertara
joateko. Gazte batek
beldur hori gainditu
egingo du, eta hortik
aurrera gauzak aldatu
egingo dira, aurreko
belaunaldiek zuten bel-
durra desagertuko
delarik.

DVD 
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NORA JOAN GAITEZKE
ASTE SANTUAN?

- Irteera Hendaiatik
- Joan-etorria TGV-n
- Trembley Hotela

- Alojamendua eta gosaria

- Prezioa: 205 euro

LANZAROTE MARTXOAN

- Irteera Bilbotik
- 219 euro
- 8 egun eta 7 gau
- Azken itzulera martxoaren 20an izango da

BRASIL� SAN SALVADOR DE
BAHIA- NATAL

- Otsaila eta martxoan
- 3 gau San Salvador de Bahian: 
alojamendua eta gosaria

- 4 gau Natal-en: alojamendua eta gosaria
- Prezioa pertsoneko: 799 euro

B I D A I A K

PARIS

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



?
Lehiaketa

Non daude eskilara hauek

B
i pertsonentzako afaria zozketatzen
den atalera iritsi gara. Dakizuen beza-
la, orrialde honetan planteatzen dugun

galdera erantzun egin behar da, eta Udal
Euskara Batzordera bidali. Horren ondoren,
eta datorren alean lehiaketaren irabazlea
zein den jakiten denean, Udal Euskara Ba-
tzorde honekin kontaktuan jarri behar da, eta
hortik aurrera Beko Errota jatetxera joan afari
goxo honetaz gozatzeko. Batzordearen tele-
fonoa 943 111241 da.

Oraingoan luzatzen dizuegun galderak eran-
tzun erreza dauka. Hondarribiaren erdigune-
tik kanpo dagoen ingurune bat da, baina egu-
nero hiritar gehienok bertatik igarotzen gara. 

Erantzunak izandakoan, aipatutako Udal
Euskara Batzordera bidali behar dira martxo-
aren 7a aurretik. Azken alean egin genuen
galderari erantzuna zuzen eman dutenen
artean, bi pertsonentzako afaria irabazi
duena Rufina Bandres Elduayen izan da.

28

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

Hondarribia � 171. zkia � 2005ko otsaila



Guadalupeko Iturria 
XX. mendearen hasieran

Ganbarako kutxa miatzen2005ko otsaila � 171. zkia � Hondarribia 29

B
erriro ere Honda-
rribiko Udaleko
Udal Artxibategira

jo dugu bertan dauden altxor
ikaragarriei irteera bat emateko
asmotan. Oraingo honetan apur
bat aldatzea erabaki dugu, eta
beste ikuspuntu bat erabili nahi
izan dugu, beti eraikinak eta
kaleak argitaratzen baititugu.

Oraingoan, Guadalupeko
Santutegiaren ondean dagoen
iturria gogoratzea dugu helburu.
Ikus daitekeenez, iturriak bere
itxura ez du askorik aldatu,
baina bai bere ondotik agertzen
den jendea. Irudian, Guadalu-
peko Gotorlekua martxan zego-
enean hango Artileriako kide
batzuk agertzen zaizkigu.
Gogoratu, Gotorlekua 1900.
urtean eraiki zela, eta ordutik
aurrera zenbait funtzio desber-
din bete zituela Gerrate Zibila
arte. Beraz, ardua XX. Mende
haserakoa dela esan genezake.

Etxean horrelako altxo-
rrak dituen jendeak, eta gure
aldizkarian argitaratuak ikusi
nahi dituenak, Hondarribiko
Udaleko Udal Euskara Batzor-
dera bidaltzea besterik ez du,
gustora asko argitaratuko ditu-
gu eta.
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Urtarrila2005
Demografia

O T ABENDUAN
2ean: Sofia Estevas-Guilmain 
Gurasoak: Javier eta Marta

3an: Naiara Urtizberea Iridoy
Gurasoak: Iæaki eta Nerea

7an: Alaitz Urtizberea Gaztaæa-
res
Gurasoak: Jaun Ramon eta M“
Angeles

10an: Alejandra Rodriguez Mar-
tinez
Gurasoak: Fernando eta Idoia

12an: Heren Suarez Emazabel
Gurasoak: Jose Ramon eta Violeta

13an: Adrian Gonzalez Perez
Gurasoak: Borja eta Cristina

15ean: Irati Hernandez Elola
Gurasoak: Luis Alberto eta Lierni

25ean: Mikel Martin Montanet
Gurasoak: Pedro eta Belen

26an: Ewen McGill Fortune
Güel. Gurasoak: Ewen eta Caroli-
na

30ean: Ohian Ardanuy
Furundarena
Gurasoak: Rafael eta Izaskun

31ean: Aitana Loinaz Vicente
Gurasoak: Iæaki eta Begoæa

5ean: Gabriela Zubillaga Virto,
76 urtekoa, S. Pedro kalea

5ean: Juan Iridoy Etxaide,
89 urtekoa, Kosta kalea

5an: Benita Goikoetxea Agirre,
87 urtekoa, Madalen karrika

5an: Jose Julian Aginagalde
Lizarraga, 82 urtekoa, Loidi Enea
Berri (Jaizubia)

9an: Ana Galindo Ramirez,
82 urtekoa, Amute auzoa

10ean: Fernando Calvo Quinta-
nilla, 83 urtekoa, Pasaia kalea

13an: Gloria Aseginolaza Aroce-
na, 90 urtekoa, Harategi kalea

16an: Manuel Irastorza Marcial,
75 urtekoa, San Gabriel

19an: Dolores Berasategi 
Goiburu, 82 urtekoa, Loraitz

23an: Consuelo Beunza
Espelosin, 93 urtekoa, S. Gabriel 

24an: Pilar Rodriguez Gonzalez,
97 urtekoa, S. Gabriel Egoitza

24ean: Manuel Nogueras Solera,
90 urtekoa, Denda kalea

24ean: Luis Mateo Martin,
83 urtekoa, Itsas Argi kalea

26an: Rosario Uranga Arburu,
89 urtekoa, Santa Engracia

28an: Fancisca Blanco Ecija,
81 urtekoa,  San Gabriel Egoitza

30ean: Marcelina Araneta 
Urrutia, 86 urtekoa,  Matxin de
Arzu

31ean: Manuela Iæarra Erkizia,
84 urtekoa,  C“ Garaialdeko bidea

�. LENTZERIA ARROPA
. HAURRENTZAT ARROPA

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

JAIOTZAK URTARRILEAN

EZKONTZAK
U RTARRILEAN

HERIOTZAK URTARRILEAN

22an: Juan Luis Silanes Agi-
rre, Hondarribikoa 
eta Beatriz Jacinto Rial,
Panamakoa.
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