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Udal zergak batazbesteko %3,5ean igoko dira 
datorren urterako

Udal Batzarrak urriaren amaie-
ran egindako bilkuran erabaki
zuenez, udal zerga eta tasak

%3.5ean igoko dira, zirkulazio eta
obra txikien kasuetan ezik. Finkatuta-
ko kopurua urtearen bukaeran kontsu-
morako prezioek izan ohi duten igoera
kontuan izanda hartu da.

Igoerarik nabarmenena obra txikieta-

ko zergetan emango da, %4,9an
igoko baita, zirkulazio zerga, %4an
igoko delarik. Bien bitartean, Euskalte-
girako matrikularako aurreikusitako
igoera txikiagoa izango da, %1,8koa
izango delarik.

Datorren hilabetean, ohikoa den beza-
la, Udal Batzarrak 2006 urterako
aurrekontuak onartuko ditu.
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HONDARRIBIAk ez du bere gain
hartzen aldizkarian adierazitako esanen
eta iritzien ondorioak.

TXANDAKO BOTIKAK AZAROAN ETA ABENDUAN TXANDAKO OKINDEGIAK AZAROAN ETA ABENDUAN

20- IRAOLA San Pedro, 5  . . . . . . . . . .943 641027

27- FIZ Sokoan  . . . . . . . . . . . . . . . . .943 644316

4- FIZ Sokoan . . . . . . . . . . . . . . . . . .943 644316

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

8- MAYI MARTINEZ Almirante Alonso   . .943 642191

11- ALMAJANO Mendelu, 26  . . . . . . . .943 640068

20- ARRATIBEL Mendelu auzoa      . . . .943 641975

27- GARMENDIA Portuan                 . . .943 641136

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

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

8- GARMENDIA Portuan                 . . . .943 641136

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

*Euskaltegiko matrikularen igoera %1,9koa izango da
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Hemendik aurrera HONDARRIBIA aldizkaria zure etxean dohainik jaso nahi baduzu,

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

HARPIDETZA TXARTELA

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

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

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

Azaroaren 15ean amaitu da Bordari Satarka 
Lehiaketako lanak aurkezteko epea

Zabalik dago
jadanik XXII.
Bordari eta

Satarka Literatur
Lehiaketa. Urtero Hon-
darribiko Udaleko Eus-
kara Batzordetik anto-
latzen den ipuin eta
olerkien lehiaketa
honetan parte hartu
nahi duenak bi asteko
epea dauka lana
entregatzeko, azaroa-
ren 15eko eguerdiko
hamabietan amaitzen baita.

Bi lehiaketa desberdin daude, Bordarirena ipui-
nei zuzendua eta Satarkarena olerkiei. Lehiake-
ta bakoitzean bi maila desberdintzen dira, hain
zuzen, adin nagusikoak diren eta ez direnentzat.

Hemezortzi urtetik gorakoek A maila osatuko
dute bi lehiaketetan. Kasu hauetan garaileak
800 euroko saria eta oroigarri bat jasoko du.

Bigarren sailkatuak, aldiz, 400 euro eta oroiga-
rria eskuratuko ditu. B mailan parte hartzen
dutenentzat, sariak 400 eta 250 eurokoak izan-
go dira. Hortaz gain, Hondarribiko lan onenari
beste sari bat gordetzen zaio atal bakoitzean.

Aurkeztutako lanek aurretik argitaratu gabeak
izan beharko dute, eta gaia librea. Hortaz gain,

zenbait baldintza bete
behar dira lana baliagarri-
tzat bezala hartua izan
dadin. 

Ipuinen neurriak

Helduen mailan, ipuinak
gutxienez hiru orrialdeko
luzera izango du eta gehie-
nez hamarrekoa. Olerkien
kasuan, gutxienez 50 lerro

izango ditu lanak, eta gehie-
nez 150.

B mailari dagokioenez, ipuinak 2 eta 6 orrialde-
etakoa izan beharko du eta olerkiak ordea, 40
eta 120 lerrotakoa.

Idatzia Euskara Batzordean aurkezterakoan,
beste zenbait baldintza bete beharko ditu egile-
ak. Izenburua, egilearen izenordea eta bertakoa
den edo ez zehaztea. Sobre itxi batean azalean,
aurkezten den lanaren titulua eta egilearen ize-
nordea jarriko da, eta barnean, garrantzizkoak
diren beste zenbait datu gehitu beharko ditu:
izen eta deiturak, helbidea eta telefono zenba-
kia.

Iazko edizioan, Bordari eta Satarka Lehiaketara
43 lan aurkeztu ziren. Aurreko urtean 48 izan
ziren parte hartzaileak. Iazko lanetatik 24 ipui-
nak ziren eta 14 olerkiak.
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Erreginaren baluartearen
proiektua abendurako prest

egongo da

Proiektuaren idazketa, Alberto Uztarroz
eta Manuel Iñiguez arkitektoei eman die-
tena, Aitor Kerejeta zinegotziak esan

zuenaren arabera azaroko azken egunetarako
bukatuta egongo da. Hala ere, birmoldaketaren
lanak hurrengo urtean hasiko dira.

Kerejeta jaunak ekimen honen balio eta
garrantzia azpimarratu zuen, azken urte haue-
tan gozatu ezin izan dugun harresiko funtsezko
elementu baten berreskuraketa delako. Lane-
tan egurra erabiliko da, batez ere. Horretarako,
oinezkoen alderdia egiteko  egurrezko pasagu-
neak jarriko dira.

Azkenik, zinegotziak erakundeen Eusko Jaurla-
ritzak eta Diputazioak eman dioten laguntza
azpimarratu zuen.
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San Nikolaseko kontramina

garbitzen hasi dira

Azken aste hauetan, San Nikolas Baluarte-
ko Kontramina galerian, 80 metroko luze-
ra eta bobeda itxurako pasabide baten

garbiketa eta egoitze lanak hasi berri dira.
Harresien azpiko inguru hau urte askotan itxita
egon da, eta garbitze zein birgaitze lanekin Uda-
laren asmo argi bat dauka buruan. Aurrerantze-
an galeria hau bisitagarria izatea da, bai hirita-
rrentzako, baita Hondarribira hurbiltzen diren
turistentzat ere, puntu turistiko bat bilakatu nahi
delarik.

Udala ekimen honetan Gipuzkoako Foru Aldun-
diaren laguntza izan du. Gainera, harresiko ele-
mentu batzuk berreskuratzeko erakundeen par-
tetik babesa ere izan du. 

Aitor Kerejeta Zerbitzuetako zinegotziak esan
zuenez,  "parte-hartze honekin harresiko osagai
bereizgarri eta xelebre bat berraurkitzen dela,
gutxiegi erabilita dagoena eta gure herriko his-
torian zeresan haundia izan duena".

Pasabidea jendearentzat bisitagarria izango da

Baluartea harresiko gune ezagunenetakoa da 

*Harresipeko pasabide bat bisitagai izango da
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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

Udaletxeak atera duen 600 euroko isuna, abandonatu
katuak elikatzea debekatzen duena, sortu zuen errebolta
hiritar talde batek egin duen ekimenekin bukatuta dagoela

dirudi. Iniziatiba honekin, elkarte baten bidez animalien honen kon-
trola eta atzera egitea egingo dute.
Javier Dorronsoro albaitariak hasten du proposamena Udaletxeak
baietza eman du. Javier Dorronsoro esanetan,  "bilera batzuk izan
dituela baina oraindik ez dago ezer, lehen elkarte batean osatu
behar direlako". "Ideia Udaletxearen partez ondo hartua izan dela,
gainera Artzutik gertu dagoen partuela bat utzi diela katazulo bat
egiteko"
Javier Dorronsoro elkarteak izan duen ideia  behin betiko arazo
honekin bukatzea eskaintzen du. "Puntalean zegoen arazoa kon-
pondu ondoren, bere lehen helburua kai-mutur izango da. Katu
talde gutxi bat utzi nahi dugu, baina hauek esterilizatuak izango dira
beste agertze bat ez sortzeko.
Animaliak elikatzeko dagoen debekua indarrean dago, elkarte
honetako kideak bere elikadura eta garbitasunaren ardura izango
dute. Udaletxetik  Eudel-ek, Euskal Udal Elkartasuna, onartu zuen
proposamenaren aldean katu eta txakurraren ordenantza aldatu
egingo da. Ordenantza honen helburua, animaliak beraien jabeen
partez ondo zainduak eta elikatuak egotea  defendatu nahi da eta
hirritarekin arazoak ez egoteko oreka bat bilatu.

Bestalde, Udalak
esan du Bi Lagunak
enpresa txakurraren
bilketa egingo duela.
Enpresa honek aban-
donatu dauden txaku-
rrak txakurtegira era-
mango ditu. 

Elkarte berria kalean 
abandonatutako animalien

arazoa kontrolatzeko 

Amuteko auzoan inbertsio sendoa egin du Udalak

Udaleko osoko bilkurak
zenbait erabaki hartu ditu

Hondarribiko Udalbatzak urriaren amaieran
ospatu zuen Ohiko Osoko Bilkuran, zenbait
erabaki hartu zituen. Horien artean, Hez-

kuntza alorrean, Satarka ikastetxeko patioa kon-
pontzeko 110.000 euroko dirusaila onartu zen ber-
tan.
Hortaz gain, Arrantzale auzoko arkupeak konpon-
tzeko 200.000 euroko aurrekontu bat prestatu da,
eta hiriko zenbait bide asfaltatu eta hobetzeko
250.000 euro.
Bien bitartean, laguntza solidariorako dirua biltzen
saiatzen den Sport Mundi elkarterako 12.000 euro-
ko kopurua onartu da. 
Azkenik, 3.422.000 euroko dirusaila, Amute auzoko
Komentuaurre urbanizazioan sortutako gastuei
aurre egiteko. Auzo honek denbora asko darama
obretan sartua, eta oraingoan Udalak aurreikusi
duen diru kopuru hau proiektu erraldoi honi azken
bultzada emateko da.

Molla ibilbidean arazoa konponduta, lanak espigoian zentratuko
dira
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AUKERA HAUNDIA BANDERILA
ETA KAXUELETAN

San Pedro, 31 20280 HONDARRIBIA
Tel: 943 642705

Mendiexpo sendotu egin da Pirinioen bi aldeetako 
erreferentziazko mendiko azoka gisa

Urriaren 21etik 23ra Gipuzkoako Erakusta-
zoka den Ficoban Mendiexporen biga-
rren edizioa ospatu zen. Azokak 9.000

bisitari bildu ditu hiru egunetan; profesionalak
zein zaletuak etorri dira Iruna, sektoreko azken
berrikuntzen berri jakitera, Mendiexpo 2005ean
izan diren 67 erakusketarik aurkeztuta.

Jendearen emana bereziki esanguratsua izan
da jarduera paraleloei dagokienez. 3.200 lagu-
nek baino gehiagok parte hartu dute antolatu
diren proiekzioetan, mahai-inguruetan, ikastaro-
etan, erakusketetan eta txapelketetan, helburua
baitzen dibulgazio-izaera handiko azoka bihur-
tzea Mendiexpo.  Bisitariek bereziki balioetsi
dute gertakizuna; izan ere, erakusketa-gune
baino areago irizten diote Azoka honi. 

Ficobako gerente Iñigo Marquetek optimotzat
hartu ditu Mendiexporen bigarren edizio honeta-
ko zenbakiak. Haren iritziz, "bereziki nabarmen-
tzekoa da bisitariek, batez beste, denbora
gehiago igaro izana egonaldian. Datu horrek
agerian uzten du bisitariak arrazoi interesgarriak
aurkitu dituela Azokan".  

Era berean, Iñigo Marquetek azpimarratu nahi
izan du "Mendiexpoko bisitari askok mendizale-
aren profil sendoa erakusten dutela; eroso sen-
titzen direla ikusten dugu eta, era berean, Men-
diexpok eskaintzen dituen proposamenek era-
karri egiten dutela. Ondorioz, uste dugu asmatu
egin dugula azoka-eredu honekin, erakusketa-

gunea eta helburu dibulgatibo eta ludikoak
nahastuta.

"Bestalde geroko edizioetan etor litezkeen era-
kusketariak gonbidatzeko aprobetxatu dugu
Mendiexpo, eta haietako batzuk esan digute
etorriko direla Mendiexpo 2006ra.

Mendiexpo 2005eko edizio honetan 67 erakus-
ketari izan dira. Ficoban orain arte antolatu diren
azoketan lehen aldia izan da erakusketari fran-
tziarren kopurua Bidasoaren alde honetakoen
kopuru bera izan dela, %49, alegia.  Datu honek
sendotu egiten du Ficobak bultzaturiko azoka
guztien mugaz gaindiko izaera. Bere aldetik,
bisitariak nondik datozen aztertuta, agerian
geratu da %25 Gipuzkoatik kanpoko herrietatik
etortzen direla. Nabarmena da bisitari nafarren
kopurua, %9, eta Akitaniakoa, %8.

Bigarren aldiz ospatu da mendiko feria Ficoban
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Udala Jaizkibelgo korridore
intermodalean sartu da

Herrian barrena8

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

Pasaialdeko erakunde arteko batzordeak eta Jaizki-
belgo eta Bidasoa Behereko korridore intermodalak
erabakitako proiektuak burutuko dituen elkartearen

eraketan parte hartzeko proposamena jaso zuen Honda-
rribiko Udalak urte hasieran.
Proposamena aztertu ondoren, duela hilabete batzuk
onartu zuen Hondarribiko Udalak kudeaketa elkarte horre-
tan parte hartzea. Orain elkarte horren kapitalaren %
2,5eko harpidetza sinatu du, zehazki esateko 100.000
eurokoa. 
Gogoan izan behar da elkarte horretako partaide izango
direla Eusko Jaurlaritza eta Gobernu Zentrala, Gipuzkoa-
ko Foru Aldundia eta Donostia, Pasaia, Lezo, Errenteria,
Oiartzun, Irun eta Hondarribiko Udala. 
Aztertuko duten lehen proiektuetako bat Euskotrenen
trenbideak Hondarribiko hirigunera ekartzea izango da.
Pasaiako superportua, Abiadura Haundiko Trena, Gain-
txurizketako errepidearen hobekuntza eta Zubietako
zonaldean enpresa parke bat sortzea dira beste zenbait
proiektu.

Lekuko ontziteria berriro
lanean hasi da

Lekuko ontzi-
teria berriz
hasi da lane-

an atun-garaiare-
kin. Horrela, den-
boradan egon
diren arazoekin,
gasolio erosteko
laguntza eskatze-
ko egin zuten
parorekin,   buka-
tzen du.
Ontziteriak itsaso-
ra berriro itzultzea
erabaki du, nahiz eta
sozialistak gobernua
egin duen gasolio 9, 5 euroko zentimo diru-laguntzaren
ultimatuna gutxiegi ikusi.
Gipuzkoako delegazio batek, Jaime Tejedor Probintzia
kofradiaren presidentearen eskutik eta Norberto Emaza-
balek parte hartuta, Madrilen egon zen bileran itsasaldeko
arrantza sekretarioarekin, Juan Carlos Martín Fraguerio.
Hemen  arazo nagusia  ez dela gasolioren gorakada,
arrainaren lonjan dago prezio baxua baizik planteatu
zuten.
Prezioa hobetu
Tejedorek azaldu zuen bezala, "sektore honek gobernua-
ren laguntza behar du, UVIn bezala dagoelako"  eta "pre-
zioen arazoa konpontzen ez badute, arrantzak ez duela
etorkizunik izango"
Arrainen prezioen beherakada lonjan nabarmena dela ere
azpimarratu zuen  eta adibide bezala atun-garaian gerta-
tu zena jarri zuen. Honetan, harrapaketa ugari egon zen
baina gero kotizazioan jeitsiera izan da.
Gaitza honek hirugarren herrialdeek daukaten inportazio
altua eta zentro komertzialen, arrainez hornitzeko multi-
nazionalekin kontratu egiten dutenak,  eraginetik dator.
Egoera honek lekuko ontziak  arrantza egitera Gibralta-
rrera ez joatea eragin du.Udalarenak ez diren errepideen arazoak  konpontzea da 

elkartearen helburuetako bat

Ontzietako batzuk lana laister amaituko
dute

*Beste zenbait erakunderekin batera hartuko du
parte elkartean



Udaletxeko Areto Nagusian Hondarribiko histo-
riari buruzko bibliografia osatzera datorren libu-
ru berri bat aurkeztu zen azaroaren 10ean.

'Gerra Ilustratua Hondarribian. Hiriaren Setioa 1719an'
izenpean, Juan Carlos Mora, Larraitz Arretxea eta
Carlos Rilovak idatzia, duela ia hirurehun urte hiriak
jasan zuen asedioa eta haren ondorioak kontatzen
dira.

Aurkezpenean hiru historialariak izan ziren, bakoitzak
bere atala azaldu zuelarik. Liburuak hiru atal nagusi
ditu. Lehenenean, Carlos Rilovak 1719ko asedio hura
nolakoa izan zen aipatzen du, zergatik suertatu zen,
zein zen nazioarteko egoera hura gertatu zedin, eta
XVIII. mendeko gerrek, berak gerra ilustratua deitzen
duena, zer nolako ezaugarriak zituzten.

Bigarren zatian, Larraitz Arretxea Aranzadi Zientzia
Elkarteko historialariak, asedio hark Alde Zaharreko
zenbait tokitan utzi zituen aztarnak azaltzen ditu, batez
ere Juan Laborda
kaleko 12 eta 14
zenbakietan egin-
dako indusketetan
lortutako datuak
aintzat hartuz.

Azkenik, Juan
Carlos Morak
XVIIII. mendeko
zenbait dokumen-
turen transkripzioa
egin du, edozein
irakurlek eskura-
gai izan dezan ar-
txiboetara jo gabe.
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INMOBILIARIETAN ADITUAK

www.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

OPTIKA ETA OPTOMETRIAN DIPLOMATUA

OPTOMETRIA KLINIKOAN MASTERDUNA

KONTAKTUKO LENTEAK

1719ko setioari buruzko 
liburu bat argitaratu du Udalak

Liburu berriaren
azala

Santano jauna Partzuergoaren
lehendakari berria

Azaroaren 10ean
Udaletxeko Areto
Nagusian kontsei-

lu orokor bat ospatu
zuen  Bidasoa-Txingudi
Mugaz Gaindiko Par-
tzuergoak. Hiru alkateak
egon ziren, egun hori
arte lehendakari zen
Borja Jauregi, berria den
Jose Antonio Santano
eta Hendaiako alkate
den Kotte Ezenarro,
baita Partzuergoko
kargu batzuk eta zine-
gotziak ere.
Gai guztiak aho batez
onartu ziren. Horietako
lehena uztailaren 28an
leku berberan ospatu zen aktaren irakurketa eta onar-
keta izan zen.
Gero, bigarren gaian, Partzuegoko Kontseilu Nagusian
Irungo Udaleko ordezkari bat izendatu zen, Juana de
Bengoechea izan zelarik hautatua.
Hirugarrenean, Partzuergoko 2005eko aurrekontuak,
449.000 eurokoa, aho batez onartu ziren.
Laugarren gaian, kreditu gehigarri baten txostena
baietsi zuten. Ondorioz, kostuetan 150.000 euroko
gorakada egongo da Txingudiko Badia eta hiru herrie-
tako baliabide natural, historiko eta ingurugiroetan sei-
naletika diseinua egiteko, baita egingo den Mugikorta-
sun Plana bidariak aztertzeko ere.
Bilera 2006eko Partzuergoko lehendakari berria eta bi
lehendakariordeen izendapenekin bukatu zen.

Santanoren irudi bat



. Sukaldaritza tradizionala

. Eguneko menua

. Karta

San Pedro kalea 63
Tel. 943 64 70 75

20280 HONDARRIBIA
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Euskara Batzordeak Neguko 
Jardunaldiak antolatu ditu

Duela hamabost urte pasatxo hasi zen Hondarribi-
ko Udala Neguko Jardunaldiak antolatzen. Hase-
ra batean bere iraupena aste betekoa izaten zen,

eta "Euskal Astea" bezala ezagutzen zen. Denbora pasa
ahala, iraupena luzatzeko beharra ikusi zen eta egun
hilabete osoa irauten dute jardunaldiek.

Aurten toki berezi bat eskaini zaio Juan San Martini.
Duela hilabete gutxi gure artetik joan zitzaigun, eta
berak EGAN aldizkarian argitaratutako lanen bilduma
bat aurkeztuko da azaroaren 25ean. Ondoren bere ome-
nezko erakusketa bat zabalduko da Zuloaga Etxean.

*Azaroaren 25ean hasiko dira eta abenduaren 21ean bukatu

Azaroak 25: GARI, MONTXO ETA JOSE LONTXO 
Ostirala pailazoak

Lekua: Hondartza Kiroldegia
Ordua: 18:00ak
Sarrera: 3 ,00 €

Azaroak 25: Juan San  Martinen liburuaren 
Ostirala aurkezpena eta erakusketa zabaltzea

Lekua: Udaletxeko aretoa
Ordua: 20:00ak

Azaroak25etik-
abenduaren 12ra Juan  San Martini buruzko erakusketa

Lekua: Zuloaga Etxea
Ordua: 10:00etatik 13:00etara eta 16:00etatik

20:00etara

Azaroak 26:          "GREBAN GAUDE" antzerkia, LAKRIKUN  
Larunbata taldea 

Lekua: Zuloaga Etxea 
Ordua: 20:00ak

Azaroak 27 HONDARRIBIA EUSKARAZ (txirrinda
Igandea martxa haur eta helduentzat)

Ordua: 9:30ak
Irteera: Hondartza Kiroldegia
Helmuga: Santiago kalea
11:00etatik 13:30etara: KULKI (herri 
kirolak eta baserriko jolasak haurrentzat) 
Lekua: Santiago kalea

Azaroak 30 Ipuin Kontalaria (6-10  haurrentzat)
Asteazkena Lekua: Zuloaga etxea

Ordua: 18:00ak

Abenduak 2-
abenduak 6 Euska Liburu eta Disko Azoka  

Lekua: San Pedro kalea

Abenduak 2 Hondarribiko eta Irungo euskarari 
Ostirala buruzko liburuaren aurkezpena (Txomin  

Sagarzazuk egindakoa)
Lekua: Udaletxeko Aretoa
Ordua:  20:00ak

Abenduak 4 KALEAN KANTUZ (Herri Kantak, nahi duen 
Igandea guztiak parte hartzeko)

Lekua: San Pedro Kalea
Ordua: 12:00ak

Abenduak 17 Literatur Lehiaketako  sari banaketa 
Larunbata Lekua: Udaletxeko Aretoa

Ordua:  12:00ak

Abenduak 21 Erromeria (Dantza herrikoiak, fandangoa, 
Asteazkena arin-arin, mutxikoak...)

Lekua: San Pedro kalea
Ordua: 20:00ak

Hauxe da aurtengo Neguko Jardunaldietako egitaraua
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AEROBIC, SPININ, FUNKY, HIP-HOP,
BODY BULDING, BODY COMBAT,

MUSKULAZIOA, MANTENIMENDUA,
MASAJEAK, SAUNA, PIRAGUEN ALOKAI-

RUA ETA GORDELEKUA…

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

“ZURE GIMNASIOA HERRIAN BERTAN”!!!

HONDARRIBIKO

GIMNASIOA

Abenduaren 3an arraunlariei omenaldia egingo zaie

Arraun denboraldia hastear dago, eta arraunla-
riek aurten jaso dituzten omenaldiei beste bat
gehituko zaie laister. Udalak irailak 11an egin

ziena, Irungoak eta Elgetakoak egindakoak ere kon-
tuan izanik, beste bat falta zitzaien Ama Guadalupe-
koako arraunlariei, bere herriak eskainiko diena.

37 urte pasa eta gero Kontxako bandera irabazi
ondoren, merezia dute bai kirolariek ezagupen hau
jasotzea. Hori dela eta, herritar talde bat elkartu egin
da egun eder bat prestatzeko. Ekitaldiak goizeko
9etan hasiko dira, Madalen karrikan elkartu eta Gua-
dalupera oinezko igoera bat egiteko. Han, Amabir-
jiñari eskerrak emango zaizkio Kontxako bandera-
rengatik.

Ondoren San Pedro kalean Arraun Elkarteak ekitaldi
xume eta deigarri bat egingo du, bandera preziatua-
rekin argazkia ateratzeko aukera eskainiko delarik.

Ondoren bazkari herrikoia egingo da Bentan eta
kafea hartuta, arraunlariei omenaldia egingo zaie.
Festak 20.30ak arte jarraituko du eta gero San Pedro
kalean kontzertua egongo da Luhartz taldearen
eskutik.

Arraunlari zaharrak

Antolatzaileen asmoa, Kontxa irabazi duten eta
oraindik gure artean dauden arraunlariak omenaldi
hauetan parte hartzea da, eta horregatik 656 704 894
telefonoan bere presentzia konfirmatzea eskatzen
die.

Egitaraua:

-Dultzaineroak herriko kaleetatik ibiliko dira
-Goizeko 9.00etan igoera oinez Madalen karrikatik
Guadalupeko Santutegira
-Goizeko 10.00etan, Kontxako Banderarengatik
eskertza Guadalupen
-Eguerdiko 11.30etan, San Pedro kalean, Hondarri-
bia Arraun Elkarteak antolatuta, salda banatuko da
eta argazki sesioa banderarekin. Trikitixak eta Izuga-
rria Hondarribiko Erraldoiak kalez kale arituko dira.
-14.30etan: Bazkari popularra, Benta berrian. Menua:
20 euro. Sarrerak erosteko Mapfre Aseguruak, Pas-
telería Hawaii, Arraun Elkartea, Arrantzaleen Kofra-
dia Jatetxea, Farmacia Erauskin, Kai Alde Pasteleria.
-17.30etan: Kontxako bandera irabazi dutenei ome-
naldia Bentan. Abiyuan txaranga eta musika 20.30ak
arte.
-21.00etatik 22.00tara: Kontzertua San Pedro kalean,
Luhartz taldearekin. 
-Zezen Suzkoa

Omenaldia hiritar guztientzat zabaldua dago
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Non dago kokatua zuen elkartearen
egoitza? Noizkoa da?
Hondarribiko odol-emaileok ez daukagu
bulego jakinik, Kasino Zaharrean biltzen
gara, udaletxeak eta jubilatuek utzi ziguten
beheko lokalean. Odol-ateratzeak hilabete-
an behin egiten ditugu, hilabeteko lehenen-
go ostegunean, eta 30 urte edo gehixeago
izango dira elkartea sortu zenetik. Gipuzkoa
mailan herri bakoitzak bere ordezkaritza du
eta hasiera batean Irunen jasotzen zen
odola, baina denborarekin eta Alfredo Lain-
sak bultzaturik, Hondarribian sortu zen
ordezkaritza.

Zenbatek ematen dute odola ?
Normalean emaileak 50-60 lagun inguru
izaten dira eta esan bezala, odola hilabete-
ko lehen ostegunean jasotzen dugu, arra-
tsaldeko sei eta erdietatik gaueko bedera-
tziak arte.

Jasotako odolarekin zer egiten da?
Odola Donostiako odol-bankura bidaltzen

dugu eta gero handik behar den lekuetara
banatzen dute. Odol behar handia dago;
erreserbak badaude eta hori gauza ona da,
baina gertatzen diren istripuak gero eta
gehiago dira, berdin gertatzen da ebakun-
tzekin ere, eta odola ez da sekula soberan
izaten; lortzen den guztia ona eta probetxu-
garria da. Urte osoan dugu odolaren beha-
rra, baina udan jendea  oporretara joaten
eta odol-ematea errazago ahatz daiteke,
beraz, udan ere odola emateko deia luza-
tzen dugu.

Zein dira odola emateko bete beharreko
baldintzak?
18 eta 65 urte bitarteko jendeak eman deza-
ke odola; 65 urteko muga ez dugu ezer
bereziagatik jartzen, baizik eta mugaren bat
jarri behar dugulako, hainbat urtetan odola
eman duen jendeak nahikoa emana duela-
ko, eta bestela, askok eta askok ematen
jarraituko luketeelako. Adina alde batera
utzita, odol-emaileek 50 kilotik gora pisatu
behar dute odola eman ahal izateko  eta

G utxitan konturatzen gara gauza txikiek duten balio handiaz eta
baita une jakin batean eskuzabala izateak dakartzen onurez.
Odola denok behar dugun eguneroko gasolina da, bizitzaren

erregaia, baina diruz erosten ez dena, batzuen borondate onaren bidez
baino ez baita lortzen. Gipuzkoako Odol-Emaileen Elkarteak ahalegin
handiko lana egiten du gai honen inguruan eta elkarte honek Honda-
rribian duen ordezkaritzak, zer esanik ez. Ane Aginagaldek daki horren
berri ongien, bera baita Hondarribiko Odol-Emaileen Elkarteko ordez-
karia, eta hona jarraian beregandik jasotakoak.

ANE AGINAGALDE
Hondarribiko Odol-Emaileen Elkartea
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osasuntsu egotea ere bete beharreko beste
baldintza da. Horregatik, odola atera baino
lehen, emaileari tentsioa hartzen zaio eta sen-
dagileak zenbait galdera egiten dizkio (izan
dituen eritasunei buruz, botikaren bat hartzen
ari denetz,…). Hartzen diren neurriak oso
zorrotzak dira.

Pertsona bakoitzak zenbat odol
eman dezake? Gazteek eta adine-
koek kopuru bera ematen al
dute?
Emaile bakoitzak 400 zm3 odol
eman dezake asko jota, adinak,
berriz, ez du zerikusirik odolaren
kalitatearekin. 20 urteko gazte
baten odola ez da 50 urteko gizon
edo emakume batena baino hobea;
kontua sano egotea da. Odol-emai-
leak anemia edo bestelakorik eduki-
ko balu, ordea, ez zaio odolik ate-
ratzen eta hurrengo hilabeterako
uzten da odol-ateratzea.

Laguntzarik jasotzen al duzue nor-
baitengandik?
Bai, zenbait bazkidek laguntzen digute eta uda-
letxeak ere laguntza handia eman izan digu.
Hasieran, Itsas-Etxean biltzen ginen, baina
sengaileak arratsaldez ere egoten direnez,
lekurik gabe gelditu ginen.

Zein da zure egitekoa?
3 lagunen artean daramagu aurrera hemengo

zeregina eta odol-ateratze-
ak koordinatzen ditugu
nagusiki. Jendeari etxera
deitu, odol-ateratzea egin
ondoren merienda eman,...
Gure lanarengatik ez dugu
kobratzen. Odola atera-

tzea, berriz, profesiona-
len lana da, sendagile
eta erizainena.

Ustekabekoren bat ger-
tatu al zaizue inoiz?
Tarteka baten bat zora-
biatu izan da odola ate-
ratzerakoan, baina gai-
nerakoan ezer berezirik
ez zaigu gertatu izan.

Hondarribiko Odol-
Emaileen Elkarteko
ordezkari zaren aldetik,
ze mezu bidaliko zenio-
ke jendeari?
Odola ematen duten
lagunei odola emateari

ez uzteko esan nahi nieke eta gainerakoei, ani-
matzeko. Dauzkagun odol-emaileekin oso
pozik gaude, baina berriak behar ditugu eta
zenbat eta gehiago, orduan eta hobe.

Ane Aginagalderen azken mezu honek ez du
gehigarri gehiagoren beharrik. Interesa duen
orok badaki nora jo.

Ainara Elizondo

CONTABLE,
FISCAL,

LABORAL
* SEGUROS

GESTIÓN:

* KONTUHARTZAILEATZA, FISKALA 
ETA LANAREKIN LOTUTAKOA

* ASEGUROAK

GESTIOA:

Ane Aginagalderen irudi bat
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Konpostatzearen aldeko kanpaina abian da

Txingudiko Zerbitzuak konpostatzearen
aldeko kanpaina aurkeztu zuen urria-
ren azken astean. Irun eta Hondarribi-

ko alkateak, Miguel Angel Muñagorri eta
Luis Mari Oiarbide Foru Aldundiaren gaiaren
inguruko erantzule nagusia izan ziren ber-
tan.

Ekitaldian, konposta-
tzearen alde erakunde-
ak antolatu duen kan-
painaren berri eman
zen. Azaroaren 9 arte
iraungo du, eta ondo-
ren ekimenean izen
ematen dutenekin kon-
postatzeari buruzko
informazio emate pro-
zesua hasiko da. Etxe-
bizitzetan espazio ber-
dea dutenei dei egiten zaie, baita baratza
duten haiei ere. Denetara, Txingudiko Zer-
bitzuak erakundeak 500 pertsonen laguntza
lortu nahi du, uste baina garrantzi haundia-
go duen ekimen hau eraginkorra izan dadin.

Baina zer da konpostatzea? Konposta lor-
tzeko materia organikoa (adarrak, hostoak,

janari-hondarrak...) eraldatzea. Konposta
materia organikoa naturalki deskonposatu
ostean lortzen da. Horretarako, mikroorga-
nismoek (bakterioek, onddoek...) eta orga-
nismo txikiek (zizareek eta kakalardoek)
beren lana egiten dute.

Materia organikoa kon-
post bihurtzeko konpos-
tagailua erabil daiteke,
mekanismorik eta moto-
rrik erabili gabe eta man-
tentze-gasturik gabe.
Egunean sortzen den
zaborraren %33 materia
organikoa da eta birzikla
daiteke. Ondoren, lurre-
ra itzuliko da landareen-

tzako edo laboreentzako
konpost moduan. Gaine-

ra, bide horri eutsiz, hondakin gutxiago iritsi-
ko dira zabortegira edo balioa emateko
plantetara.

Konpostatu ostean, materia organikoaren
bolumena %80 murrizten da, hau da, kon-
postagailuan sartutako materia organikoa-
ren 100 kg-ko 20-25 kg konpost lortzen dira.

Hemen zure opariak eros
ditzakezu; PSP, PS2, 

filmeetako pertsonaiak...

Puntuak opariengatik
aldatu, Orange 

txartelarekin

Etxez-etxeko zerbitzua duen zure bideo kluba
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HONDARRIBIAR BAT AZTI FUNDAZIOAREKIN ANTXOA IKERTZEN

AA zti Fundazioa, arrantza eta elikadu-
ra-sektoreen gizarte eta ekonomia-
garapenean diharduen asmorik

gabeko fundazioa da, jakingo duzuen
bezala. Hortaz gain, bai eta itsas ingurune-
aren eta natur baliabideen babes-lanean
dabil ere.

1981az geroztik 2.000 proiektutik gora
egin dira enpresa, erakunde eta adminis-
trazio publikoekin, eta 10.000tik gora labo-
rategi eta teknologia-zerbitzu. 

Oraingo honetan, irailaren 12tik urriak 6
arte Bizkaiko Golkoko uretan egindako
antxoari buruzko ikerketa bat burutu du
Fundazioak. Ikerketa horretan parte hartu

duenetako bat Luis Naval hondarribiarra
izan da. Berarekin egon ginen ikerketa

honi buruzko
zerbait gehia-
go jakin ahal
izateko.

N o l a t a n
sartu zinen
p r o i e k t u
honetan?

Enteratu nin-
tzen antxoari buruzko prospekzio bat egin
behar zutela, eta itsasoan ibilitako jendea
behar zutela, muestradore bat deitzen
dena. Galdetu egin nuen eta horrela sartu
nintzen. Jaiak pasata irten ginen, eta urriak
6 arte. Bi itsasontzi atera ginen, bat Geta-
riako 'Mater II' eta Donostiako 'Aita Joxe'.
Ni Getariakoan joan nintzen.

Zer da egin duzutena?

Aurretik AZTIk prestatu koordenada ba-
tzuk jarraitu genituen, Hondarribitik Gijon
gainera bat, eta beste bat Hondarribitik
Lorient (Frantziako Bretaña) aldera beste
bat. Sarea bota, antxoa hartu eta horietako
batzuk kongelatu egiten genituen, gero
azterketak egin ahal izateko, eta antxoak
bizi duen egoera nolakoa zen ikusteko.
Egindako ibilbideak neurtu egiten dira, eta
dena informatizatu.

Zein da proiektuaren helburua?

Datorren udaberrirako antxoaren
populazioa nolakoa den jakitea.
Asko hitz egin da ia desagertzear
dagoela, debeku bat jarriko dela…
Orduan, azterketa sakon bat egin
du AZTIk, eta gero Gabonetan
Europako herrialde desberdineta-
ko ordezkariek bilerak egingo
dituzte, eta bere ondorioak atera.
Gure lana azterketak eta ondorio-
ak ateratzea da, gero azken era-
bakia Bruselasen hartuko da.

Ze ondorio atera dira?

Aurkitu dugun antxoak tamainu txikia
dauka, arraina berandu jaio da. Udaberri-
rako oso txikia egongo dela uste dut. Hala
ere, guk hartutako muestrak aztertzen ari
dira, eta ondorio definitiboak ezin dira
jakin. 

Nolako da 'Mater II' itsasontzia?

Oso ederra da. Itsasontzien artean moder-
noenetakoa da, oso ondo prestatutakoa
da. Guk egin duguna antxoa hartu eta gor-
detzea izan da, eta 'Aita Joxe' ontzikoek
gehiago eraman dute informatizazioa, eta
interesgarriena iruditu zaiena bideoz gra-
batzea.

Egunero arrantzatzen dena kontrola-
tzen al duzute?

Bai. Egunero Bentara iristen dena kontro-
latzen dugu. Hartzen dena tailatu egiten
dugu,  eta muestrak hartu. Horrela itsaso-
an egin genuen lanari jarraipena ematen
diogu.

“Mater Bi” ontzian egin dira ikerketak. Argazkia: AZTI



2005ko azaroa • 180. zkia • Hondarribia Arrantza 17

HONDARRIBIAR BAT AZTI FUNDAZIOAREKIN ANTXOA IKERTZEN

AA zti Fundazioa, arrantza eta elikadu-
ra-sektoreen gizarte eta ekonomia-
garapenean diharduen asmorik

gabeko fundazioa da, jakingo duzuen
bezala. Hortaz gain, bai eta itsas ingurune-
aren eta natur baliabideen babes-lanean
dabil ere.

1981az geroztik 2.000 proiektutik gora
egin dira enpresa, erakunde eta adminis-
trazio publikoekin, eta 10.000tik gora labo-
rategi eta teknologia-zerbitzu. 

Oraingo honetan, irailaren 12tik urriak 6
arte Bizkaiko Golkoko uretan egindako
antxoari buruzko ikerketa bat burutu du
Fundazioak. Ikerketa horretan parte hartu

duenetako bat Luis Naval hondarribiarra
izan da. Berarekin egon ginen ikerketa

honi buruzko
zerbait gehia-
go jakin ahal
izateko.

N o l a t a n
sartu zinen
p r o i e k t u
honetan?

Enteratu nin-
tzen antxoari buruzko prospekzio bat egin
behar zutela, eta itsasoan ibilitako jendea
behar zutela, muestradore bat deitzen
dena. Galdetu egin nuen eta horrela sartu
nintzen. Jaiak pasata irten ginen, eta urriak
6 arte. Bi itsasontzi atera ginen, bat Geta-
riako 'Mater II' eta Donostiako 'Aita Joxe'.
Ni Getariakoan joan nintzen.

Zer da egin duzutena?

Aurretik AZTIk prestatu koordenada ba-
tzuk jarraitu genituen, Hondarribitik Gijon
gainera bat, eta beste bat Hondarribitik
Lorient (Frantziako Bretaña) aldera beste
bat. Sarea bota, antxoa hartu eta horietako
batzuk kongelatu egiten genituen, gero
azterketak egin ahal izateko, eta antxoak
bizi duen egoera nolakoa zen ikusteko.
Egindako ibilbideak neurtu egiten dira, eta
dena informatizatu.

Zein da proiektuaren helburua?

Datorren udaberrirako antxoaren
populazioa nolakoa den jakitea.
Asko hitz egin da ia desagertzear
dagoela, debeku bat jarriko dela…
Orduan, azterketa sakon bat egin
du AZTIk, eta gero Gabonetan
Europako herrialde desberdineta-
ko ordezkariek bilerak egingo
dituzte, eta bere ondorioak atera.
Gure lana azterketak eta ondorio-
ak ateratzea da, gero azken era-
bakia Bruselasen hartuko da.

Ze ondorio atera dira?

Aurkitu dugun antxoak tamainu txikia
dauka, arraina berandu jaio da. Udaberri-
rako oso txikia egongo dela uste dut. Hala
ere, guk hartutako muestrak aztertzen ari
dira, eta ondorio definitiboak ezin dira
jakin. 

Nolako da 'Mater II' itsasontzia?

Oso ederra da. Itsasontzien artean moder-
noenetakoa da, oso ondo prestatutakoa
da. Guk egin duguna antxoa hartu eta gor-
detzea izan da, eta 'Aita Joxe' ontzikoek
gehiago eraman dute informatizazioa, eta
interesgarriena iruditu zaiena bideoz gra-
batzea.

Egunero arrantzatzen dena kontrola-
tzen al duzute?

Bai. Egunero Bentara iristen dena kontro-
latzen dugu. Hartzen dena tailatu egiten
dugu,  eta muestrak hartu. Horrela itsaso-
an egin genuen lanari jarraipena ematen
diogu.

Luis Naval AZTIren itsasontzian egon da antxoa ikertzen
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Txingudiko Mankomunitateak prentsa
adierazpen baten bidez adierazi due-
nez, EAEko Justizia Auzitegiak "hiri-

gintza-tramiteak gelditzeko eskaerari uko
egin" dio. Proiektua Lakuako Ingurumen Sai-
laren txostenaren eta Ingurumen Baimen
Integralaren zain dago, "ingurumen betebe-
harrak betetzea ziurtatzen baitute bi horiek". 

Tramiteak gelditzeko eskaera hura Jaitzubia-
ko zenbait bizilagunek aurkeztu zuten. Txin-
gudiko Zerbitzuak Mankomunitatetik "hirita-
rrei lasai egoteko deia zabaltzen zaie,
erraustegia legedia jarraituaz egingo delako,
Europa, Espainia eta Autonomia Erkidegoko
normatibak bete egingo dituelako".

Mankomunitatetik argi uzten dute "bere kon-
promezua Bidasoa bailaran zaborrekin
dagoen arazo larria konpontzea dela, eta
hortan dabilela burubelarri".

Bien bitartean, errausteko planten aurkako
eragileek "Europako arauak betetzeko eska-
tu dute", eta ados agertu dira Iñigo Lamarka
Arartekoak aurkeztutako txostenarekin,
"aspaldidanik aldarrikatzen" dutena biltzen
baita bertan. Horrela, administrazioek egin
dieten "bazterketa" salatu eta gizarte-ezta-
baida bideratzea ezinbestekoa dela nabar-
mendu dute.

EAE-KO JUSTIZIA AUZITEGIAK ERRAUSTEGIAREN 

HIRIGINTZA-TRAMITEAK GELDITZEKO ESKAERARI UKO EGIN DIO

Txingudi Bizirik plataformako kideak ez daude ados Justizia Auzitegiak hartutako erabakiarekin.
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eukeni optika

Arraun Elkarteak arraunlarien kopurua
handiagotzeko kanpaina bat hasi du. Ikas-
leen artean urte guztian zehar arrauna
jakinarazi eta sustatuz gain, Ama Guada-
lupekoan arraunean aritu nahi duten 18
eta 25 urte bitarteko gazteentzat kanpaina
bat hasi berri du Elkarteak. Kasu honetan
ez da eskatzen arraunaren ezaguera edu-
kitzea. Elkarteak duen helburua hastapen
talde bat edukitzea da, horrela etorkizune-
an Ama Guadalupekoan arrauna egiteko
aukera izango
dutelarik.
Gaur egungo
e s k i f a i a n ,
berandu hasi
zirenak, hala
esaterik bada-
go, Joseba Eli-
zazu, Ramon
Olaskoaga eta
Gonzalo Carrion
dira. Hirukote
hauek bere
garaian egin
zuten bezala

egin nahi duenak Arraun Elkartearen ins-
talazioetatik, Molla Ibilbidetik pasatzea
besterik ez du, edota telefono honetara
deitu: 616904494

Denboraldi berria
Hurrengo denboraldirako Arraun Elkarteak
aurpegi berri bati ongietorria emango dio.
Ander Otero da, arraunlari honek bere
aurreko elkartearekin, Koxtape, 1999an
Kontxako bandera irabazi zuen. Baina hau

ez da egon den alda-
keta bakarra, Igor
Kanpandegiren itzu-
lera baieztatu baita
eta Xamu kanpande-
gi eta Josean Olas-
koaga Aizperroren
baja.
Gogoratu behar da
aurtengo denboraldi
bikainaren ondoren,
Ama Guadalupeko
arraunlariek omenal-

dia izan dute. Azkena
Elgetan izan zen.

Arraun Elkarteak arraunlariak bilatzeko 
kanpaina bat hasi du

Deialdia 18 eta 25 urtekoei zuzentzen zaie.

*18 eta 25 urte bitarteko gazteentzat 
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Industria tresneria
Elektrizitatea

Giltzen kopiak
Torlojugintza inoxidablea

Burdindegia

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

20280 HONDARRIBIA

GURE ARRANTZALEAK 
TERNUAN (eta II)

Azken alean esandakoari jarraiki, euskal
arrantzaleek (horien artean noski, honda-
rribiarrek) Ternuan egindako lana eta izan-

dako garrantziari buruz arituko gara oraingoan.
Orduan esan bezala, arrantzale euskaldunek his-
torikoki lotura haundia izan dute Ternuarekin,
Kanadako ekialdean dagoen
lurralde mitikoarekin. XVI. mende-
an Ternuan eta Labradorren hasi
ziren harrapatzen, zortzi hilabete-
tako kanpainak eginaz, udaberrian
hasi eta urtarrilean amaitzen zire-
larik. 

Urriko alean esan genuenez, bi
aldi nagusi desberdintzen dira
euskal arrantzaleek bakailaoaren
arrantzan izandako historia gogo-
rrean. Lehena 1926tik 1936ra
dihoana da, eta bigarrena aldiz,
1936tik 1976ra. Bi epe hauen arte-
an Espainiako Gerrate Zibila dago, eta artikulu
hura irakurri zenutek, jakingo duzue bakailaoaren
arrantzan ibiltzen ziren zenbait untzi orduko eus-
kal gobernuak gerraontzi bezala erabili zituela
Bando Nazionalaren aurka burrukan aritzeko.
Hala ere, ez gara hortan gehiago luzatuko, eta
gerra ostean Ternuara joaten ziren euskal zein
gure herritar arrantzaleengan zentratuko gara.
40. hamarkadaren inguruan emango den lehen

aldaketa ontziena izango da, ordurarte baporez-
ko ontziak erabiltzen baziren, gero eta gehiago
hasiko dira ugaritzen diesel motorra zutenak.
Aldaketa nagusiena, baporezkoek gehienez jota
itsasoan 35 egunez egoteko autonomia zutela
eta dieselekoek aldiz, 90ekoa. Horrek arrantza

denboraldi oparoa-
goak egiteko auke-
ra ematen zien
arrantzaleei.

1950 arte bakailao
harrapaketak ez
dira hain aberatsak
izango, baina data
horretatik aurrera,
urtero goraka egi-
ten dute. Ternuako
garai onenetan
murgiltzen gara.
Flota handitzen ari

da, 1951n 22 itsasontzi daude Ternuan, gainera
Frankoren erregimenak laguntzak eskain- tzen
ditu arrantzaleentzat. Bi enpresa berri sortuko
dira aurretik dagoen PYSBErekin batera lan egi-
teko, PEBSA (Pesquerías del Bacalao S.A.) eta
COPIBA (Compañía de Pesca e Industrias del
Bacalao). Egoítza Vigon zeukaten.
Hala ere, Ternuan egiten diren harrapaketak eta
horrek dakarren aberastasuna azkar zabaltzen

Koldo Ortega

“Narcea Ibaia” ontzia, Luzio Sunsundegi kapitaina zuela.



da Europan zehar. Itsasotzi frantziar eta errusia-
rrak berehala dira han, eta zenbait urtetan urrez-
ko garaia bizitzen bada, denborarekin ikusiko da
beheruntz egiten hasiko direla. Horrela arrantza-
leak norabide berriak bilatzen hasiko dira, Norbe-
gia eta Groenlandia kasu. Han ere, frantziarrak
eta errusiarrak ugariak dira.

Lan baldintza ikaragarriak

Ternuara joaten ziren arrantzaleek bizitzen zuten
egoera oso gogorra zela entzun izan dugu beti.
Baina zer esan nahi da baldintza gogorrak diogu-
nean? Eguraldia, hotza, izozteak, eta ekaitzak
alde batera utzita, lan ordutegiei buruz zerbait
esan behar da. Puentean sei ordutako txandak
egiten ziren. Batean kapitaina eta bigarren ofizia-
la zeuden, eta bestean lehen ofiziala eta nautika-

ko ikaslea,
praktikak egi-
ten ari zena.
Hombres de
Te r r a n o v a
liburuan esa-
ten denez,
mariñelek 18
orduz egiten
zuten lan, eta
sei ordu zituz-
ten atseden
hartzeko.

Soldata kobratzerako orduan gauzak aldatzen
ziren. Lehenik oinarrizko soldata bat zuten
arrantzaleek, eta gero 'prima de pesca' bezala
ezagutzen zena existi- tzen zen. Deskargatutako

a r r a i n a r e n
kalitatea eta
pisua aztertu-
ta kapitainak
erabak i tzen
zuen zenbate-
koa izango
zen kopuru
hau. Hala ere,
Gerrate Zibila
amaitu ostean
Espainiak bizi
zuen egoera
negargarria ikusita, asko izan ziren arrantza mota
honetan sartu zirenak, gutxienez soldata bat zeu-
katelako, nahiz eta arrantza egoerak ikaragarri
gogorrak izan. 1946. urtean, hilero mariñel batek
zuen oinarrizko soldata hilero 600 pezetetakoa
zen. Ternuara joaten ez ziren arrantzaleen solda-
ta 200 pezetetakoa zen. Hori dela eta asko izan
ziren abentura gogor honetan murgildu ziren
arrantzaleak.

70. hamarkadan sartu bezain laister, Ternuako
arrantza urte onenak igaro dira, eta bizimodu
honen amaiera hurbil ikusten da. Ontziak urtee-
tan aurrera doaz, eta inbertsio oso haundiak egin
behar dira flota berritzeko. Harrapaketa kopuruak
behera egiten du eta oso apostu arriskutsua da.
Gainera, nazioarteko lege bat onartzen da, Kana-
datik 200 itsas milietara egin daitekeela arrantza.
1977an onartzen da lege hau, eta ordutik aurrera
desagertu egiten da hainbat hamarkadatan iraun
duen epe historiko hau.
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Tel.mobila: 609 414145

Zutik, erdian, Trinio Zubillaga.

Zubillaga, Ternuan bi lagunekin.
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BOTTIKAKO JOXE OLAZABAL
Gor txiki gar handikoari, gorazarrez

Aurtengo azaroaren bian, Arimen Egunean doi-
doi, hil zitzaigun Bottika baserriko Joxe, Hon-
darribian. Gutxien espero denean, Herio alda-

menean. Hirurogeita hamaika urte izanagatik, sasoi
beteko zegoena, ustekabean osasuna hautsi eta, bi
egunetan beretu zuen gaitzak. Arratsean zendu zen,
nonbait; gauen gauerdian hasten delako eternitatea.
Hamabi urte zituela, beste gaitz bat medio (meningi-
tisa omen), gorraireak jota bizi izan zen. Halere,
horratik, ez zuen ezertan egundo etsi; gogotik eman
zion aurre bizitze lanari kokildu gabe. Zailean zuen
dohain aparta, baina azken orduan ez zaio baliatu:
bere kasa medikutara joan, ospitaleratuarazi, eta
hara biharamunean hil! Lazkao Txiki bezalatsu. 

Hemen motor bat, aitzur bi, hiru dozena bertso-liburu
eta hamaika hutsune utzita joan zaigu: eman digu
bosti negarra begira Joxe zenak. Hutsunerik handie-
na Botika baserrian bertan utzirik izango du noski.
"Oi, baserritxo, artuko dezu biotz barrenetikan min",
Joxemiel Iztuetarena.

Kemen handiko eta esku oneko langile fina baitzen
baserriko egitekoetan. Arrokero abila, inondik ere,
gainera: lanpernatan ikustekoak omen ziren Joxe
bera eta anaia Domingo zena. Itsasoan ere arran-
tzan urte askoan ibilia, inor Kantabriako kostan ez
omen zen hari kaiela gainean txopatik brankara
korrika eramango zionik; kaioa bezain iaioa omen
zen horretan, halakoxe zain bixkor bizikoa genuen,
izan ere eta. Umila, atsegina, irri-bihurri pikaroa,
soin mehe gihartsu ttenttekoa… Haren ona! Laz-
kao Txiki  bezalaxe. 

"Hi, Jexuxmai" esaten zidan, nire hankako ajearen
berri jakinki. "Zer moduz belauna?". Eta "Belauna,
ondo; bee launa gaizki", ezpainetan silabak marka-
tuz erantzuten nionean, haren barreak! Joxemielen
ateraldi xelebre ezaguna da hori, jakina, eta gure
Joxe zenak estimarik handienean zeukan bertsola-
ri txiki handia. Biak ala biak, dauden tokian daude-
la, ez dira elkarrengandik aparte izango noski. Guk,
behintzat, hurrengo San Isidrotan mira iritziko

diegu Joxeri eta Joxemieli Guadalupeko kantina
aurrean.

Artzuk eta Justizek eta Kanpinak eta abarrek ere
ondotxo dakite Joxe Olazabalen umorearen eta pres-
tutasunaren berri. Beti ere edozeini laguntzeko gogo
onez gizon hura... Horren haritik badira bi pasadizo:
mintsua bata, barregarria bestea; batek min egin
baitzion, min; bestearekin, berriz, barrez lehertu
beharrean jartzen baitzen kontatzen zuen aldiro. 

Behin, beste askotan moduan, auzokoren bati
laguntzera, esku bat botatzera joan eta, motozerraz
lanean gogotik ari zirela, makina hortz-zorrotzak ez
zion ba ihes egin eta eskumuturrera saltatu! Ia era-
man zion eskua oso-osorik; ez zion badaezpadako
ebakia eta odolustua eragin motozerra madarika-
tuak.

Beste batean, berriz, Postiguko jauna lagun handia
izaki-ta, harenera joan omen zen mendiko lanetan
laguntza ematera. Postigukoak betizuak omen zeuz-
kan Jaizkibelen libre, eta txertatu egin behar ba. Joan
dire biak mendira, bildu dituzte betizu horiek, sarra-
razi dituzte metro eta erdi alturako itxitura egurrezko



batera. Joxe hesiz kanpotik eusten, eta Postigukoa
hesi barrenetikan txertoak jartzen, ekin diote lanari,
indarka baina soseguz. Betizu bakoitzak, txertoa
hartu eta askatzen zuten instanteko,
egundalako marruak eta saltoak
egiten omen zituen; gero, endana
berean, ospa zelai zabalera… Hala-
ko batean, ordea, betizu deabru
zakil batek gure Joxe begitan hartu,
nonbait, eta zer egin du? Jaregin
dioten momentuko, eta Bottikakoa
kanpoko aldetik hurrengo animaliari
eusteko esperoan zegoenean, egu-
rrezko itxituraren bueltan-bueltan
etorri, Joxeren atzean jarri eta…
adar-gainekin ipurdian danba! jo
eta… airean iiiuuuf! bidalirik izango
zuen gizona, itxituraren langaren
gainetik, barruko partera, beste beti-
zuen hankapetara, plaxta! Komeriak
omen ziren han, zera! Batetik, Joxe-
ren mamiak eta hezurrak minbera, eta ondo altxa
ezin; betizu amorratuak, bestetik, adarrak luuuze-
luuuze, eta begi zitalak, berriz, beeegira-beeegira…
Apenas, dena den, hortik aurrera ezer okerrik izan
zuten bi adiskideek; eta graziak.

Hauen moduko gertaerak eta xelebrekeriak hamaika
tokatuko zitzaizkion noski ezagutzea. (Inork niri
esango balizkit, nik hementxe pozarren kontatuko
nituzke hurrenagoko batean; nahi izatera, behintzat).
Baina denetan pasadizorik gogoangarriena, ziurre-
nik, hileta elizkizunekoa eramango zuen berarekin
gure Joxe kuttunak. Ikustekoa eta entzutekoa izan
baitzen eliza nagusiko funtzio hura, ikustekoa eta
entzutekoa izan zenez! Kale nagusiko eliza jendez
lepo, arrantzaleak eta baserritarrak eta kaletarrak,
denak nahasian, asko eta asko nahita zutik, tente
arraio… Hileta-mezaren akaberan den-denak "Agur,

Jesusen Ama…" kantuari kartsuki ekin zioten, ezpai-
nez Ama Birjinari noski, baina bihotzez Joxe lagun-
zaharrari, agur eta agur eginez bihotzaren mamiene-

tik. Hango kanta-
marruen hots eder eliza
betekoa! Hango zinez-
ko sentimendu minaren
oihartzun beroa! Don
Martin Iturbe apaizak
aldaretik dotore asko
esan zuen bezala:
"Dagoen tokitik dagoe-
la, gure agur hau ent-
zungo zuen, bai, Botti-
kako Joxe Olazabalek".

Penaren penaz eta
damurik, atzera berriz
ez dugu Joxe bere
motorrean ttentte, bere
kasko azpiko sudur-

kako eta guzti, hondartza aldera edo Guadalupera
bidean ikusiko. Zerbait galdu du Hondarribiko pai-
saiak, nire irudikotz. Gogoratzen al duzu estanpa…?
Xuxen bezain lerden gizona, motorrean nahiz oinez-
ko, hara eta hona, Bottikako eginbeharrak tarteren
bat lajatzen zionero. Bide-bazterretik beti; bide baz-
terretik, legera. Eta joan ere halaxe egin zaigu gizon
jatorra, bide-bazterretik noski, inori traba izpirik egin
gabe, inori errukirik ere galdetu gabe; umilik, isilik,
jentilik… Bizpahiru eskela utzi ditu azken pausoan:
horiexek dira Joxe Bottikakoaren hondarreko seina-
leak. Eta halako gizon txikiak direlako niretzat han-
dienak (alegia, bizian dena eman, eta hilean deus ere
eskatzen ez dutenak), bihoazkio hemendik Joxe
zenari nire gorazarrerik sutsuenak, eta haren familia-
ri nire doluminik bihozkorrenak.
Bottikako Joxe Olazabal Mendizabal: agur eta ohore!
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· GOZOTEGI
· OKINDEGI ARTESANALA
· TERRAZADUN 

KAFETEGIA
· HAUR FESTAK

Barazki, fruta eta
horrelakoetan aukera handia

OTXOA
J A N A R I D E N D A

San Pedro 43
Tel. 943 64 16 84

20280 HONDARRIBIA
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EUSKAL LIBURUAK EROSTEKO AUKERA
OLEARSO LIBURUDENDAN

ADIO
Bitoriano Gandiagaren
heriotzatik urte batzuk
igaro direnean dator
euskal letren plazara
liburu hau, Gandiagak
berak bukatua eta argi-
taratzeko prestatua utzi
zuena. Adio du izena
eta bera hil eta hiru, ia
lau urtera plazaratzen
da, baina egileak berak
utzi zuen argitaratzeko
prest, poemak sailkatuta
eta atalentzako sarrerak
idatzita. Joxe Azur-
mendik egin du hitzaur-
rea

APOLOGIA
Hiru istorioz osaturiko
triptikoa da Apologia,
gizartearen kontrako kriti-
ka garratza eta parodia
elkartzen dituena. Auto-
mobilgintzan oinarrituriko
zibilizazioa saboteatu
nahi duen terrorista
nihilista bat, bere ikasle
astakirtenei pentsatzen
irakatsi nahi dien irakasle
ziniko erdi etsitu bat…
Augustin Zubikarai
nobela laburren saria
irabazi duen lan hau
Markos Zapiainen hitzau-
rrearekin kaleratu da.

LABARTZARI AGUR
Antton Ihartzegarai, 17
urtez espetxean egon
ondoren, irten da
azkenik Valcorneja de
Cepedillako presondegit-
ik eta sorterrira dator,
Labartzara, bere arreba
Ixaskunekin batean. Ez
du lehenari loturik egon
nahi, baina ez du aurrera
begirako asmo berezirik
ere. "Bidaia kontra-kro-
nologiko" baterako plana
egin zuen barruan: aur-
retik ezagututako leku,
jende eta esperientziak
berriz bizitzea, tokiak
bisitatuz, uneak oroituz.

FESTA
Juan Antonio Urbeltz eta
Santi Yaniz, bi aditu, nor
bere alorrean, elkartu
egin dira, tesi iraultzaile
baten bidez eta argazki
eder eta zirraragarri
batzuen bidez, euskal
festen ikuspegi guztiz
bizi eta interesgarri bat
emateko

ODOLEAN NERAMAN
Futbolaren munduan giro-
tutako nobela umoretsu
eta kritikazkoa idatzi du
Joan Mari Irigoienek.
Eneko Ortegak txikitatik
eduki du garbi futbolaria
izan nahi zuela, bazituen
dohainak eta horretara
bultzatzen zuen inguruak
ere. Arrakasta lortuko du:
Reala eta Bartzelona,
Euskadiko zein Espaini-
ako selekzioaren
elastikoak jantziko ditu;
diruarekin batera ospea,
emakumeak eta beste lor-
tuko ditu, baina baita
arrakastaren zama
ezagutu ere.

OLEARSO LIBURUDENDAN ESKURAGAI DITUZU 
EUSKARAZKO LIBURU UGARI

ETETOR ZAITEZ ETOR ZAITEZ ETAA GALDETU! GALDETU! 



Kosmetika natural honetako ezaugarriak
hauek dira:
-Leuntasuna
Produktu guztiek kontrol dermatologikoa

dute.Garapena, fabrikazio eta osa-
gaien proba        (animalietan
probatu ez direnak) laborategi-
ko zorrotz kontrol zorrotzaren
menpean egiten dira.
-Berrikuntza naturala
Produktu hauek berrikuntzak

dira eta inola ere ez agresibo-
ak. Bere berezko garapenean
esperientzia handia daukatela-
ko, larruazal guztientzako zuzen-
duta dagoen kosmetika bat lortu
dute.

-Osagai naturalak
Santeko koloreko linea  biologiko kultibotik

etorritako kamamila eta jojobako olioa dauzka.
Oliba-olio naturala, kariteko koipe eta carnau-

ba bere osaketa burutzen dute. 

-Koloreko gama zabala
Aurpegi, ilea, ezpainak eta azazka-
lentzarako kolore ugari ditu.

-Programa betea
Natur edertasuna hobetzeko

denetatik dago.

Aurpegiarako
Aurpegiko azala zuzenduta, jojo-

ba olio eta kamamolilarekin eginak
dauden produktuak. Natural eta mine-

ralekin pigmentu ere eginak daude. Zuzen- tze
arkatzak betzuloak eta larruazalaren inperfekzio-
ak kentzen ditu. Kremako makillajeak zure larrua-
zalari edertasuna ematen dio. Konpaktu aurpegi-
rako hautsak makillajea ñarbarten du.Kolorete
aurpegiko larruazalari argitasuna ematen dio.
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. Soja esnea:  2 + 1 Dohainik

. Abena esnea: 12+1  Dohainik

. Arrozeko esnea: 5+1 Dohainik

. Pate begetala: 3+1 Dohainik

. Espageti biocop: 2+1 Dohainik

. Erregina-jele : 2+1 Dohainik

. Eguzkirako kremak: 3+1 Dohainik

. Fruitu zukuak: 2+1 Dohainik

.%10 eta 20ko deskontua produktu batzuetan.

Sante, kosmetika naturala

Kosmetika naturala Santek larruazal guztientzako balio du, 

finak direlako batez ere.

Produktuak:
Elikagai biologikoak, frutak eta barazkiak, eguneko
ogia, gozokiak, tofu-a, seitan-a, hanburgesak, oliba-
olioa, sesamo-a, ekilorea, txekor haragia, oliaskoa,
txerria, arkumea, txerrikiak eta estebete begetalak.
Edariak, zukuak, ardoak, caba, garagardoa. “Bir-
kenstock” betulazeo zapatak. Umetxo biologiko eta
emakume haurdunentzako produktuak.
Fitoterapia, belardenda, Bach loreak, kosmetika
(Logona, Sante-a eta Aloe Pura).

ETXEBIZITZETARA ERAMATEN DUGU
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ZER BERRI ONGI ETORRI BIDEO KLUBEAN

EL GRAN GOLPE
Filme hau Max eta bere
konplize ederra den
Lola ihesiarekin hasten
da. Aurretik bere azken
lana egin ondoren, hau
da, Napoleonen hiru
diamanteak lapurtzea.
Baina FBIko agente bat
ez da egoera honetaz
fidatzen eta beste dia-
mante bat lapurtzeko
asmoa dutela
pentsatzen du. Hortik
aurrera hasiko da filme
entretenigarri honen
ildoa.

EL SECRETO DE LOS
HERMANOS GRIM
Will eta Jake Grim anai
ospetsu hauek Frantzia
Napoleonikoaren garai-
etan, fikziozko musntro
eta deabru suntsitzen
dute, beti ere diru kopuru
handialortzen dutelarik
trukean. Baina Frantziako
agintariek maldizio
batekin borroka egitea
behartzen dutenean
sorgindutako baso batean
sartu behar dira eta han
dontzeilak askatu.DVD DVD 

LILA DICE
Lila aingeru aurpegi
daukan nerabe bat da.
Bere lilurarekin asko
jolastea gustatzen zaio.
Auzoko mutil guztiak
bere atzetik dabiltza.
Horietako batekin,
Chimo izeneko mutil
dotore eta atsegina,
sekretuan mantendu
nahiko duten erlazio bat
hasten du. Baina Chi-
moren lagun mina horre-
taz konturatzen da eta
Lilari bere partea
eskatzen dio.  

DVD 

EL LEON DE INVIER-
NO
1183an Enrique II
erregea azkar eta
anbizio handiko senidez
inguraturik dago. Hauek
politika eta pertsonal
mailan sariak lortu nahi
dituzte.
Gabonak heltzerakoan
erregeak oinordekoa
nor izango den esango
du. Bere emaztea,
Eleonor de Aquitania,
kartzelan dagoena,
gonbidatzen du. Hortaz
gain, bere maitale eta
Frantziako Felipe II ere
joango dira.

DVD 

EL ARCHIVO CORSO
Remi Francois, Jack
Palmer bezala ere
ezagutua, paristar detek-
tibe pribatu bat da. Bere
lanetan jakituna da eta
emakumeekin liluragarria
izateko dohaia dauka.
Probintziako notario
batek ematen dion lana
onartzen du Ange Leoni,
diru kantitate ugari
jarauntsi duenak
bilatzeko. Baina “Isla de
la Belleza” ailegatzen den
bezain laster dena amets-
gaizto batean bihurtzen
da eta hortik aurrera dena
gaizki aterako zaio. 

DVD 

STAR WARS III
Anaki SkyWalkerek Jediei
bizkarra ematea erabak-
itzen du. Horrela ilun
aldera bere bidaia  hasiko
du eta Darth Vader-en
transfromazioa bukatzen
du. Historiaz eta ospa
haundiz beteriko filmea,
trilogia batean bilakatu
dena. Mnde laurden igaro
da lehena egin zenetik,
eta gaur egun ere milaka
jarraitzaile ditu. Filme
honek ez du inor uzten
eritzirik eman gabe.DVD 
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Zer egin dezaket?

AZAROAK 25:
18,00etan
Gari, Montxo eta Jose-
lontxo pailazoak Hon-
dartza kiroldegian!
AZAROAK 27
Hondarribian Euskeraz
-Txirrinda martxa
-Herri kirolak eta jolasak
AZAROAK 30: 
18,00etan Ipuin kontalari
Zuloaga Etxean.

ABENDUAREN 2tik
6a arte:
Euskal liburu eta disko
azoka San Pedro Kalean.

AZAROAK 26-27:
IX. Jaizkibelgo 
Udazkeneko 
Igoera
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?
Lehiaketa

NON DAGO ESKULTURA HAU

Iritsi 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 egokia ematen dutela ere.
Ikusten da jendeak parte hartzen duela, baita Beko
Errota jatetxean ere otordu onak ematen dituztela.

Azken alean egin genizuen galderari irakurle gehie-
nek egoki erantzun dute. Armarri hura Etxenagusia
Margolaria kalean dago, justu Harategi kalearekin
gurutzatzen den puntuan. Hala ere, denen artean
bat hautatu behar, eta zozketaren irabazlea Lupe Iri-
doy Izaguirre izan da. Berari dagokio beraz bi per-
tsonentzako afaria Beko Errota jatetxean.

Oraingoa, gure herrian dagoen tokirik ederrenetako
batez galdetzen dizuegu. Duela urte batzuk, mende
laurden pasatxo, eskultura bat eraiki zen bertan.
Hala ere, gune honek badauka bere izena, eta hori
da galdetzen dizueguna. Alde Zaharrean dagoela
esan dezakegu, baina gehiagorik ez. Bertara joan
eta begiratu egin behar, edo dakitenei galdetu.
Erantzunak izandakoan, abenduaren 9 baino lehen.
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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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HONDARRIBIAR B ATZUK 1967KO KONTXAKO
BANDERAN
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Hondarribiaren historia-
ren lekuko diren irudiak argita-
ratzen ditugun atalera iritsi gara
berriz. Udal Artxibategiak dau-
kan altxor haundiari etekina
ateratzea da atal honen helbu-
ruetako bat, baina hilero ez da
zertan argazki berdinak atera
behar.

Oraingo honetan gure
irakurle batek bidalitako irudi
bat argitaratzen dugu. 1967.
urtean Hondarribitik Donostira

Kontxako Bandera ikustera joandako gazte talde bat daukagu iruditan. Nahiz eta bat edo
beste jadanik gure artean ez dagoen, interesgarria iruditu zaigu argitaratzea.

Urte hartan, baita aurreko bietan eta hurrengoan ere, Ama Guadalupekoak Kon-
txako Bandera irabazi zuen, Lujambio patroi zelarik .

Era honetako argazkiak dituzuenok eta Hondarribia aldizkarian argitaratzea nahi
duzuenok, Udal Euskara Batzordera eramatea besterik ez duzue.



2an: HAIZEA Gomez Olaskoaga, Lesakako Jesus Maria eta Honda-

rribiko Maria Jesus del Maren semea.

6an: CARLOS Iridoi Aller, Hondarribiko Iñigo eta Donostiako Maria

Isabelen semea.

6an: DIEGO Vallejo Naval, Tudelako Javier eta Hondarribiko Monica-

ren semea.

9an: JULEN Martinez Rodriguez, Hondarribiko Antonio eta Hondarri-

biko Maideren semea.

10ean: ANDER Vazquez Moreno, Malagako Juan Ignacio eta Donos-

tiako Idoiaren semea.

11n: MADDI Ramajo Etxepare, Hondarribiko Pedro Maria eta Irungo

Maria Isabelen alaba.

14an: MARTXEL Cortijo Gimeno, Oviedoko Javier eta Irungo Olatzen

semea.

25ean: UXUE Lopetegi Garaialde, Irungo Manuel eta Donostiako

Miren Itziaren alaba.

26an: ALEX Amunarriz Muriel, Donostiako Juan eta Donostiako San-

draren semea.

29an: IORITZ Enparan Etxaide, Hondarribiko Asier eta Hondarribiko

Iruneren semea.

29an: MARKEL Txabarri Amunarriz, Irungo Jose Antonio eta Honda-

rribiko Maria Jesusen semea.

30ean: MARTIN Basterretxea Garmendia, Madrileko Javier Francis-

co eta Eibarko Maialen Sorkunderen semea.

Hondarribia • 180. zkia • 2005ko azaroa
30

Urria2005
Demografia

•. LENTZERIA ARROPA
. HAURRENTZAT ARROPA

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

JAIOTZAK URRIAN

EZKONTZAK URRIAN

FERMIN OLASKOAGAk jasotako datuak:

1ean: IÑIGO Olaizola Esquina, Hondarribikoa, eta BEA-
TRIZ JAQUELINE Garcia Manrique, Walsrode-koa (Ale-
mania).

8an: BERTOL Lekuona Gonzalez, Hondarribikoa, eta
MAIDER Aizpurua Velez, Irungoa.

8an: JESUS FRANCISCO Aldariz Lopez, Irungoa, eta
AMAIA Iza Rekarte, Hondarribikoa.

15ean: DAVID Perez Cáceres, Irungoa, eta IRUNE
Dager Malles, Hondarribikoa.

15ean: JOSE ANTONIO Arrieta Ugarte, Hondarribikoa,
eta MARIA IZASKUN Urtizberea Kanpandegi, Irungoa.

15ean: RUBEN Carrasco Carbonell, Donostiakoa, eta
ALMUDENA Azpiazu Aranberri, Donostiakoa.

22an: IGOR Ezkamendi Huegun, Hondarribikoa, eta
LEIRE Amunarriz Ezeiza, Hondarribikoa.

22an: GORKA Leal Irastorza, Irungoa, eta MARIA
ANGELES Rioseco Fariñas, Errenteriakoa.

22an: FRANCISCO JAVIER Pulido Martiarena, Irun-
goa, eta MARIA LARA Marques Conejero, Irungoa.

22an: JON IMANOL Garcia Igiñiz, Irungoa, eta MIREN
ITSASO Goikoetxea Echeverria, Hondarribikoa.

22an: IOSU Zuzaia Estevez, Hondarribikoa, eta AIN-
HOA Zeberio Loinaz, Hondarribikoa.

22an: IOSU MIREN Barandiaran Bengoetxea, Altsasu-
koa, eta MIREN NEKANE Anda Landa, Bilbaokoa.

22an: IGNACIO Otero Villanueva, Hondarribikoa, eta
MARIA CARMEN Mariezkurrena Goizueta, Errenteriakoa.
Errenterian ezkonduak.

29an: MARCIN-PAWEL Tyburski, Brodnica-koa (Polo-
nia), eta LOREA Boubeta Juanikorena, Donostiakoa.

29an: BERNARDO Esuain Martiarena, Hondarribikoa,
eta IDOIA Calvo Elizazu, Donostiakoa.

29an: IGNACIO Zelaia Segurola, Irungoa, eta MARIA
ARGIA Amunarriz Indo, Hondarribikoa.

29an: FERNANDO Hernandez Azabal, Hernanikoa, eta
YOLANDA Anaut Leon, Donostiakoa.

29an: ALEJANDRO Minguez Lucas, Badalonakoa
(Bartzelona) , eta NOEMI Rojo Lopez de Pariza, Irungoa.
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11n: PASCUAL Olazabal Emparan, Hondarribikoa, 87 urte, Baserritar etorbidean.
17an: LAZARO Errazkin Olaziregi, Hondarribikoa, 74 urte, Irunen hila.

18an: FAUSTINO Gonzalez Kamio, Hondarribikoa, 80 urte, Akartegiko Miñunea baserrian.
28an: FAUSTO Zubillaga Perez, Hondarribikoa, 100 urte, Zuloaga kalean.

28an: JOSE LUIS Ormabera Salaberria, Errenteriakoa, 44 urte, Markos Deunaren enparantzan.

HERIOTZAK URRIAN

HERRIKO BIZILAGUNEN GORA-BEHERAK
Altak: Jaiotzak: 12, eta kanpotik etorriak: 59
Bajak: Hildakoak: 4, eta herritik joanak: 41
Biztanle kopuru orokorra: 16.196 bizilagun.

ARRANTZALE KOFRANDIAN URRIAN SALDUTAKO ARRAN-
TZA KOPURUAK:

Hegaluzea (Thunnus thynnus): 166.083 kilo.
Hegalaburra (Thunnus alalunga): 404.917 kilo.
Moja (Thunnus obesus): 967 kilo.
Txitxarroa (Trachurus trachurus): 20.239 kilo.
Makarela (Scomber japonicus): 13.365 kilo.
Berdela (Scomber scombrus): 887 kilo.
Sardina (Sardina Pilchardus): 7.820 kilo.
Bestelakoak: 967 kilo.

URRIAKO EGURALDIAREN DATUAK.
(Hondarribiko aireportutik jasoak).

Tenperatura guztiz gorena:27,2º C, hilaren 27an.
Tenperatura guztiz beherena:8,5º C, hilaren 4an.
Bataz besteko tenperatura:18,3º C.
Bataz besteko hezetasuna:% 69
Euri-litroen kopurua:89,4 litro.

Egun euritsuena:hilaren 12an 17,2 litro.
Euri indartsuen unea:hilaren 22ko 17,35etan, 18,6 litro.
Egun euritsuak:15 egun.
Egun trumoitsuak:egun 1
Behe-lainotsu egunak:0 egun
Ihintz egunak:9 egun
Bataz besteko presioa:761,7 milibar
Presio guztiz gorena:1015 milibar, hilaren 3an
Presio guztiz beherena:1005,7 milibar, hilaren 22an
Ordu eguzkitsuen kopurua:144,9 ordu.

URRIAKO UDAL LIBURUTEGIKO DATUAK.

Mailegatutako liburuak: 105 euskaraz, 619 gaztelaniaz eta 97 bestelako-
ak. Guztira: 821 liburu.
Ekarri diren liburu berriak: 10 euskaraz, 49 gaztelaniaz eta 11 bestelako-
ak. Guztira: 73 liburu.
Bazkide berriak: 24 gizon eta 25 emakume. Horietatik 29 heldu eta 18
haur. Guztira 47.
Gehien mailegatutako liburuak:
Haurrak: Euskeraz: DEVERELL, Richard.- Ireki oihana.       
Gaztelaniaz: IBAÑEZ.- Mortadelo y Filemon.
Helduak:Euskeraz: ATXAGA, Bernardo.- Soinujolearen semea.
Gaztelaniaz: RUIZ ZAFON.- La sombra del viento.

2005-2006 IKASTURTEKO IKASLEEN ZENTSUA

D eredua B eredua Neskak       Mutilak




