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HONDARRIBIAk ez du bere gain
hartzen aldizkarian adierazitako esanen
eta iritzien ondorioak.

TXANDAKO BOTIKAK IRAILEAN ETA URRIAN TXANDAKO OKINDEGIAK IRAILEAN ETA URRIAN

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

1- SAGRARIO FIZ Sokoa merkatalgunea . . . . .943 644316

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

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

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

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

29- MAYI MARTINEZ Alonso   . . . . . . . . . . . .943 642191

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

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

8- ARRATIBEL Mendelu auzoa      . . . . . . . . .943 641975

12- GARMENDIA Portuan                 . . . . . . .943 641136

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

22- ARRATIBEL Mendelu auzoa      . . . . . . . .943 641975

29- GARMENDIA Portuan                 . . . . . . .943 641136

Euskararen alde lanean

EEuskararen alde lan egiten duten guztien
erronka nagusia euskararen presentzia
bermatzea, laguntzea, eta bultzatzea da.

Asmo eta elkarlan horretan dabiltza hainbat era-
kunde, elkarte, enpresa edo pertsona, eta denok
dakigu bidea estua eta luzea dela.

Orokorki euskararen ezagupena aurreratu bada
ere,  erabileraren maila eskasa da kezka larriena
gaur egun. Beraz arlo guztietan euskara
erabiltzeko aukera emateko ahaleginak egin
behar ditugu. Ahalegin horretan, Euskara
Zerbitzua saiatzen da hainbat aukera ematen
urtean zehar, eta orain hasiko dira beste bi auke-
ra berri: 

Lehendabizikoa, euskal literatura tailer berria
antolatzen da aurten udal liburutegian : joan den
urtean  gaztelerazko tailerrak arrakasta handia

izan zuen, eta kurtso honetan euskaraz ere pro-
posatzen du Udalak. Hasierako hiruhilekoan
eskaintzen den programan liburu hauek landuko
dira : "Mattin, ene gizona" (M.Treku) eta
"Txantxangorria" (S.Zapirain). Informazio gehia-
go 11.orrian.

Bigarrena, Mintza laguna programa, Euskalte-
giko ikasleei zuzendua. Herriko euskaldun
bolondres batzuekin elkartzeko eta euskaraz hitz
egiteko aukera izango dute ikasleek, klaseetan
ikasi dutena praktikan jartzeko. 

Astean behin edo bitan elkarrekin egon eta hain-
bat gairi buruz  hitz egin, euskaldun berriak eus-
karaz mintzatzeko gune bat izan dezan, hau da
asmoa. Hori lortzeko, euskaldun batzuen boron-
date onarekin kontatzen dugu, beren denboraren
zati bat gai baliotsu horri  bat emanaz.
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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: ..........................................................................................................................

Balkoi loredunen lehiaketaren
irabazlea ezagutzen da

Udalak jaiak igaro bezain laster ospatzen du lorez
apaindutako balkoien lehiaketa.  Aurten, epaimahaia
Liborio Aramburuk eta Jose Ángel Lacallek osatu

dute. Sariak aurkitzeko  epaimahaikideak kalez kale ibili
dira. 

Irabazleak hauexek dira:
Lehen saria, Butron pasealekuan- Vª Alta, 2 - 2C Mª Igna-
cia Sagarzazu Otegui daukan balkoiari egokitu zaio. Biga-
rren saria, Mª Dolores Aliaga Urruchi, Gipuzkoa Plazan, 4 -
1. D dagoen balkoiari. Azkenik Mª Carmen Lasa Tonelek,
Gibeletan, 7- 2. D hirugarren saria jaso du.

Ostalaritzak eta merkataritzak atal berezi bat izan du beti
bezala. Oraingo honetan Bar Azken Portu, San Pedro Kale-
an, 73.zkian irabazlea suertatu da.

Lehen saria Butroi pasealekuan dagoen etxebizitza 
honek jaso du

Jai Nagusiak igarota, hiria normaltasunera bueltatzen
da. Lasaitasuna, ixiltasuna, eta aurten eguraldi txarra
etorri dira irailak 11tik aurrera. Jaiei buruz hitzegiteko

Xabier Gezala Kultur Zinegotziarekin izan ginen, guztiok
argi ikusi dugun arrakasta eta giro ona azpimarratu zitue-
larik.

"Oso pozik gaude jaiak nola joan diren ikusita. Dena oso
ongi atera da, irailaren 11n egindako euriak sortutako ara-
zoak izan ezik. Klimatologia kontrola ezin dezakegun fak-
tore bat da, baina gainontzekoa, gure esku dagoena
behintzat, ahal den ongien burutzen saiatu gara" esan
zuen Gezalak.

"Jende asko bildu da egunero, ez nintzateke egun berezi
bat aipatzen ausartuko. Kontzertuak, batukada, mexikar
edo argentinarren erakustaldiak… Ikaragarria izan da
zenbat jende bildu zen eta jendeak zer nolako jai-giroa
zegoen ere" zioen zinegotziak.

Hala eta guztiz ere, "ziur gaizki egin dugun gauzarik ere
badela, eta ondorioz, apuntatu dugu gaizki egindakoa
datorren urtean berriz ere gerta ez dadin, edota gure esku
badago, konpondu ahal izateko" amaitu zuen Xabier
Gezalak.

Xabier Gezala Kultur zinegotzia

Jai arrakastatsuak 
amaitu dira
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Euskal Herriko I.Pintxo lehiaketa
Hondarribian ospatuko da

Euskal Herriko I.Pintxo lehiaketa, Hondarribiko Osta-
laritza elkarteak antolatua, Bacaladerak eta Rioja
Marqués de Arienzo upeltegiak babestua eta Hon-

darribiko udalaren laguntzaz, bere azken fasea irailaren
29tik urriaren 8ra ospatuko da. 

Lehiaketak diru -saritan kopuru garrantsitzua du. Txapel-
dunak 3000 euroko saria izango du, eta 2.000 eta 1000
euro bigarren eta hirugarrenarentzat. Era berean, gelditu-
ko diren hamar finalistek  Hondarribian hiru egun pasatze-
ko saria jasoko dituzte bi pertsona, trofeo eta finalistak
izan diren akreditazioez gain.

Bi fasetan banatuko da proba. Irailaren 25 etik 28ra lehen
sailkapena izango da. Epaimahaiak gastronomikoa balo-
re, produktoaren prestaketa eta estetika baloratuko ditu.
Irailaren 28an lehiaketa honetako hamar finalistak izenda-
tuko dira. Hondarribiko hamar establezimendutan urriaren
8arte finalisten proposamenak izango dituzte. Irailaren
29tik urriaren 1arte herritar botazioa egingo da. 

Azkenik, urriaren 4an lehiaketaren irabazlea hautatuko da
eta pintxo irabazlea Hondarribiko hamar establezimendu-
tan egongo da urriaren 8arte edonork dastatzeko. 

Irailaren 29tik urriaren 8ra ospatuko da

Hondarribiko jaiek garbiketarako langile kopuruan 
eragin dute

Jaietan 150.000 kilo zabor
jaso dira

Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitateak garbiketa
lan bereziak hasi zituen jaiak amaitu eta berehala,
auzo guztiak normaltasunera bueltatzeko asmoz.

Mankomunitateak 11 langile erabili ditu auzoz auzo egin
eta oraindik zenbait egun iraungo duten lan hauek
burutzeko.

Bestalde, irailaren 6tik 11ra, 149.740 kilo hondakin jaso
zituzten garbiketa eta bilketa zerbitzuek, iazko 111.180
kiloak baino %34 gehiago. Mankomunitateak igorritako
prentsa agiriaren arabera, "hiritarrak jaietan gehiago parte
hartzera bultzatu dituen eguraldi onari" egotzi behar zaio
handitze nabarmen hau. Hondakin gehien jaso ziren egu-
nak irailaren 7a eta 11a izan ziren, 26.240 eta 25.500 kilo-
rekin, hurrenez hurren.

Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitateak eskerrak eman
nahi izan dizkie "jaietan parte hartu duten hiritar guztiei,
orokorrean egokia izan den beren portaeragatik eta hiria-
ren mantenuari begira egun hauetan eman duten
laguntzarengatik.

San Pedro, 1. 20280 HONDARRIBIA
Tel. 943 64 25 56 - 943 64 70 99

Faxa. 943 64 71 16
email: galeriasusperregi@euskalnet.net
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ERRENTERIA
Larzabal 14 • 943 34 01 82

DONOSTIA
Zabaleta 54 • 943 28 65 72

HONDARRIBIA
J. Alonso 7 • 943 64 27 77
Mendelu 17 • 943 64 70 58

ARRETXE

Interpretatze gune eta Turismo bulegoa kokatuko diren
eraikina 

Arma Plazako Interpretazio
Guneko lanak hasi dira

Irailaren erdialdera hasi ziren Arma Plazako 9. zenba-
kian egingo den Interpretazio Gunearen eraberrritze
lanak. Urte bete iraungo duten lan hauen ondorioz,

Turismo Bulego berria eta Hiriko Historiaren Interpretazio
Gune bat edukiko du Hondarribiak.

Eraikuntza egokitzearen proiektua ABR Arquitectos
enpresak burutua da, eta enpresa eraikitzailea, ordea,
Fonorte S.A. izango da. Azkenik, eraikinaren barnean
joango diren edukinen diseinuaren ardura Lord Cultura
enpresak hartuko du. 

Eraikinaren beheko aldean Turismo Bulego berria eraiki-
ko da, bisitari eta turistak behar den moduan jaso ahal
izateko. Lehengo eta bigarren solairuan hiriak dituen
ondare balioak erakusteko museo edo interpretazio
gunea eraikiko da, eta handik bideratuko dira hiriko gune
desberdinetatik burutuko diren ibilbideak abiatuko dira,
Alde Zaharretik hasita.

Hondarribiko ikastetxeek  
izenemate kopuruari

eutsi diote

Uda pasa ondoren, ikasturtea hasi da berriro. Aurten
aldaketa batekin: %1 gorakada egon da jaiotza
tasaren igoeraren ondorioz. Ikasturte honetan 2.278

ikasle hasi dira, joan den urtean baino 20 gehiago. 

Berriro nabaritu da matrikularen igoera ahul hau, inmigra-
zioaren eraginez,  baina ez da hau faktore bakarra, haur
hauen guraso asko 60. hamarkadoak dira eta, eta urte
haietan historian hain ezagun bilakatu den “baby-boom”
fenomenoa sortu zen eta. 

Igoera hau Hondarribiko hiru ikastetxeetan nabaritu da.
Talaia da ikasle gehien dituen zentroa, 836rekin. Biteri zen-
troan, joan den urtean itxita egon zena, 477 ikaslek izena
eman dute Lehen Hezkuntzako sei zikloetarako. Talaiak
kurtso honetarako nobedade bat du: Bordari zentroan
(lehen Pedro Aginagalde zena) datozen bi urteetan
berritze lanak egingo dira. 

Joan den urtean baino 20 matrikula gehiago daude
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AUKERA HAUNDIA BANDERILA
ETA KAXUELETAN

San Pedro, 31 20280 HONDARRIBIA
Tel: 943 642705

Udako turismoaren balorazioa oso positiboa da

Ikasturte berria hasita badirudi dena amaitu dela, udako
egun ederrak igaro direla, jaiak, oporrak… Hori dela eta,
udako hilabete hauek eman digutenaren balantzea egi-

teko parada egokia da hau, gure hirian turismoak duen era-
gina aztertzeko ordua. Iazko datuekin parekatuz, aurtengo
datuak hobeak direla esan dezakegu, eta horregatik Turis-
mo Bulegokoak "oso balorazio positiboa" egin du.

Kontsultak

Hondarribiko Turismo Bulegoan jasotako datuek diotenez,
ekainetik abuztuaren 31 arte 10626 kontsulta burutu dira,

2005ean baino 500 gehiago. Bien bitartean, internet bidez,
36.326 kontsulta burutu dira, iaz baina 22.000 gehiago.

Kontsultak egiterako orduan gehiena galdetu dena informa-
zio orokorra izan da, hau da, planoak, ibilbideak, bisitatze-
ko guneak, eta baita kultur agenda edota jatetxeen zerren-
da ere.

Bisitarien jatorria aztertzerakoan, gehienak Espainiar Esta-
tukoak izan dira, gehienbat Katalunia, Madril, Valentzia,
Murtzia, Gaztela Leoi, Aragoi eta Andaluzia. Atzerritarrei
dagokienez, gehienak Frantzia, Britainia Handia, Italia eta
Alemania izan dira. 

2005 Bailara Hotelak Hotelak Hondarribia Egonaldia

Uztaila % 81,84 % 84,30 % 89,91 2,04

Abuztua % 91,06 % 90,60 % 94,58 2,97

2006 Bailara Hotelak Hotelak Hondarribia Egonaldia

Uztaila % 83,03 % 87,98 % 86,11 2,24

Abuztua % 95,23 % 95,16 % 95,48 2,64

Okupazioa

Polborina

2005

Uztaila 154

Abuztua 311

2006

Uztaila 163

Abuztua 322
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Calle Zuloaga, 12 • HONDARRIBIA • Tel.943 64 27 38

Urriaren 10erako txangoa
antolatu du Kasino Zaharrak

Jubilatuen Egoitzak egun pasa egiteko irteera berri
bat antolatu du datorren urriaren 10erako. Gares
(Puente La Reina) eta Iratxen dagoen "Señorio de

Sarria" bodega ikusi ahal izango dute izena ematen
duten jubilatuek.

Irteera goizeko 8:00etan izango da Alamedatik, eta aipa-
tutako bi guneak ikusi eta gero, bazkaria Lizarran izango
da, ondoren itzulerako bidaiari ekingo zaiolarik.

Izenemateak  urriaren 6 arte egin beharko dira Adineko-
en Etxeko Bulegoan, astelehen, asteazken eta ostirale-
tan, 10:30etatik 12:00etara). Gehienez 2 izenemate egin-
go dira, eta prezioa 23 eurokoa izango da, autobusa eta
bazkaria sartzen direlarik.

Puente la Reina-Garesen irudi bat

Udal haurtzaindegi bat 
eraikiko da Loraitzen

Udalak Loraitzen kokatuko den udal haurtzaindegia-
ren proiektua burutu eta zuzentzeko lehiaketa eslei-
tu berri du. Ekipamendu berri hau, Higer Bidean,

Loraitzen Udalak duen lur-zatian burutuko da.

Kontratazio mahaiak lehiaketa Irene Iparraguirre Dapena
eta Carlos Lopez Saralegui jaun-andreei esleitu die, aur-
kezturiko 18 lanen artean, 61.200 eurotan eta lau hilabete-
ko epearen barruan. 

Aitor Kerejeta lehen Alkateordeak esan duenez, "aurkeztu-
tako lanen maila oso ona izan da. Ez da erraza izan ira-
bazlea aukeratzea. Dena dela, puntuaketa handiena lortu
duena beraiek izan dira, eta kontratazio mahaia osatzen
genuenen aldetik aldeko iritzi gehienak jaso dituena. Orain
lau hilabeteko epea daukate proiektua idazteko. Eta epe
horretan elkarrekin lan egingo dugu beraiek aurkezturiko
ideia eta gureak bat etor daitezen ekipamenduko barruko
funtzionamenduari dagokionean."

"Epe laburrean ekipamendu garrantzitsu eta beharrezkoa
izango dugu hirian" dio Kerejetak. "Gaur egun indarrean
dagoen lan eta familia-ereduak behartzen gaitu horrelako
haurtzaindegiak edukitzera, eta haurtzaindegi on bat
burutzen eginahalak egingo ditugu".

Haurtzaindegiaren proiektua burutzen ari da
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INMOBILIARIETAN ADITUAK

www.inmobiliariaenara.com

San Pedro 1 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

Arrakastaz amaitu da 
Hondar Kirolak

Bigarren urtez jarraian Prebentzio Komunitario zer-
bitzuak Hondar Kirolak programa antolatu du uztai-
la eta abuztuan hondartzan, herriko gazteei lan

esperientziak eta partehartze prozesu batean sartzeko
aukera eskaintzeko asmoarekin. Ondorioz, 14 gazte kon-
tratatu dira, uztaila eta abuztuko arratsaldeetan futbol,
volley eta beste zenbait jarduera antolatzen jardun dire-
larik.

"Arrakasta nabaria izan da" esan zuen Maite Pelaezek,
Gizarte Zerbitzuetako eta Gazteriko zinegotziak. "Iazko
edizioari begira hobekuntzak egin dira hondartzako insta-
lakuntzan, eta udan bertatik igaro den jende kopurua
ikustea besterik ez dago arrakasta haundia izan dela
ikusteko".

Astero 350 pertsona inguru pasa dira hondartzako insta-
lakuntzatik eta giro oso oneko ingurune bat sortu da.
Datorren urterako edizioa jadanik prestatzen ari dira Pre-
bentzio Komunitarioan.

Azkenik, aurten zortzigarren aldiz ospatu da Txirrinda VIII
proiektua. Beronen bidez, lau gaztek eta hezitzaile batek
udako hilabeteetan txirrindak alokatzen dituzte Decathlo-
nen laguntzarekin. Aurten, txirrindak gero saltzea lortu
da, eta ekimenarekin pozik dira agintariak.

Hondar Kirolak bigarren aldiz antolatu da hondartzan

Emeki Elkarteak ikastaro
berriak antolatu ditu

Uda amaitu bezain laister, urtero Emeki elkarteak
ikasturte berri bat hasten du eta horixe egin du
aurtengoan ere. Ikastaroak urriaren lehenean

hasiko dira, eta nagusienak hauek dira: eskulanak,
jantzigintza, farfailak, mus, ehungintza eta ingelesa.

Hala eta guztiz ere, ikastaro berriak nahi izanez gero,
Emeki Elkartetik deialdia luzatzen zaie hiritarrei beraie-
kin harremanetan jartzeko, proposamenetarako guztiz
irekiak daude eta.

Izenak emateko epea irailak 18tik-27ra (biak barne)
izango da eta ordutegia arratsaldeko 17.00etatik
19.00etara, Emeki elkartean, San Pedro, 37 - 2. edo 
e-mailez: emeki@kzgunea.net. Telefonoz egiteko auke-
ra dago ere, 943 643402 zenbakira hots eginez.

Emeki elkartean eskulan ugari egin daitezke



•Sukaldaritza tradizionala

•Eguneko menua

•Karta

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

20280 HONDARRIBIA
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Uztaila eta abuztuan Hondarribiko bost aparkaleku kon-
trolatuetan egondako estazionamenduen kopuruak
%3 gora egin du iazko epe berdinarekin konparatuz.

Denetara 435.576 autok aparkatu dute Alde Zaharra, Portua,
Hondartzako TAO guneetan, eta Hondartza zein Bentako
aparkalekuetan.

Zonaldeei dagokionez, TAO gunerik erabiliena Portukoa da,
ia 205.000 aparkamenturekin, ondoren hondartzan 84.000
burutu direlarik. Gainontzeko guneek antzeko zifrak aurkez-
ten dituzte.

Udako hilabete hauetarako, Udaltzaingoak bere langileria
zortzi pertsonarekin handitu du, hiru gaueko zerbitzua sen-
dotzeko, beste lau trafikorako eta beste bat hondartzako
inguruan laguntzeko.

Lapurketek %40 egin dute behera

Uztaila eta abuztuan lapurketek nabari egin dute behera.
"Hondarribian lapurketa edo gaizkileen jokabideari dagokio-
nez, nahiko tasa baxua daukagula esan dezakegu inguruko
hiriekin parekatzen badugu. Lapurketek %40 egin dute behe-
ra" esan zuen Luis Miguel Iturrarte arloko zinegotziak.

Trafiko istripuei dagokienez, amaitu berri den udaran 33 istri-
pu izan dira, iaz baina bat gehiago. Horietako 27k autoen
kalte materiala izan zuten eta beste seietan pertsonak kalte-
tuta izan ziren.

435.500 autok aparkatu dute
hirian uztaila eta abuztuan

San Pedro kaleak mugimendu haundia izan du

Mugikortasun Iraunkorraren
astea ospatu da 

Hondarribiko Udalak Europan ospatu den Mugikortasun
Iraunkorraren Astean parte hartu du. Irailaren 18tik
22ra ospatu da eta helburua hirian mugitzeko modu

iraunkorragoak bultzatzea da, eta ahal den neurrian, autoaren
gehiegizko erabilpena ekiditea.

Udaletxeko Areto Nagusian egindako aurkezpenean, Maite
Pelaez, Gizarte Zerbitzuetako Zinegotzia, Luis Miguel Iturrarte
Hiri Segurtasunekoa, eta Edurne Simon, Bidasoa Bizirik-eko
teknikaria izan ziren. Pelaezek esan zuenez, "agian autoaren
gehiegizko erabilera egiten dugu denok, eta bakoitzak gure
aldetik zerbait jarri beharko genuke, bestela kutsadura akusti-
koa, zikinkeria, ilarak… gehiagotu besterik ez dugu egingo".

"Oinez, txirrindan eta autobusez ibiltzearen aldeko apustua
egin behar da" esan zuen Iturrarte zinegotziak. "Jakin badaki-
gu zaila dela, bakoitzak bere eginbeharretarako beharrezkoa
baitu autoa, baina esfortzu bat egitea nahitaezkoa da".

Mugikortasun Iraunkorraren Astean ekimen desberdinak buru-
tu ziren, bonobus txartelak doan, kale antzerkiak, bide hez-
kuntzako zentroaren ateak irekitzea, eta 'Txusa' autobusa libu-
ruxka Hondarribiko Lehen Hezkuntzako zentroetan banatzea
ere.

Irudian, Edurne Simon, Luis Miguel Iturrarte eta Maite Pelaez



San Pedro, 3 • San Pedro, 4
20280 HONDARRIBIA

EXPERT

GEURIA
SUKALDEKO ALTZARIAK

Tel. 943 64 07 14

ETXETRESNAK
Tel. 943 64 33 86

Herrian barrena 112006ko iraila• 190. zkia • Hondarribia

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

MUSKULAZIOA, MANTENIMENDUA,
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RUA ETA GORDELEKUA…
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“ZURE GIMNASIOA HERRIAN BERTAN”!!!

HONDARRIBIKO

GIMNASIOA

Kezkaren ondoren irtenbidea lortu da Mendelu 
eta Gibeletako bizilagunentzat

Anaka, Mendelu eta Gibeleta auzoetako bizilagunek,
Letxunborroko etorbideko lanen proiektua
moldatzea eskatu diote Gipuzkoako Foru Aldundiari.

Euren ustez, erakunde publikoak martxan jarritako proiek-
tuan ez dituzte auzokideen beharrak kontuan hartu. Hortaz,
irailean zehar zenbait kontzentrazio antolatu eta Udal agin-
tariekin harremanetan jarri dira. Ondorio bezala, bi hirieta-
ko alkateek eta Foru Aldundiko erantzuleek bilera bat man-
tendu ondoren, egokia ikusi da bizilagunen eskaria, eta
hirugarren biribilgune bat gehituko zaio proiektuari, horrela
trafiko arazoak arinduko direlakoan.

Irailaren 5ean, Gibeleta auzoko sarreran, 150 bat bizilagun
elkartu ziren, Letxunborro etorbideko egokitze lanen aurka
agertzeko. Errepideen berritze eta trafikoaren
kudeaketarako lanak izanik, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren esku aurkitzen dira lan hauek. Eta
Anaka, Gibeleta eta Mendelu auzoko bizilagu-
nek, urteetan pairatu behar izan duten zarata
eta kontrolik gabeko ibilgailuen joan-etorriari
aurre egiteko proiektua izaki, hastapenean ber-
tako auzokideak pozik ziren aldundiaren eraba-
kiarekin.   

Puianako etxebizitzen parean, egungo Ospita-
leko biribilgunea osatzen ari dira, baina auzota-
rrek Mendelu eta Puianakoaren arteko hiruga-
rren bat eskatzen zuten, hiru auzo hauen bide-
gurutze bilakatuko litzatekeena. "Gure ustez,
hasera batean ez zen gehiegi pentsatu, Gibe-
letako etxeetara joateko edo ateratzeko Men-
delu-Berraraino edo Puianara joan beharko
zen eta, eta badakigu ze nolako kotxe ilarak
izaten diren errotonda haietan", azaltzen du
Lucio Irigoyen, auzoko plataformako bozera-
maleak. “Hala ere, gure eskaera kontutan hartu
da eta pozik gaude, auzokoentzat eta bertatik
igarotzen diren ehundaka gidarientzat oso berri
ona izango delako”. 

Horrez gain, orain arte Letxunborro etorbideak emandako
arazoak konponduko ez direlakoan daude. Bistan denez,
"100 aparkaleku baino gehiago" galduko dituzte errepide
berriaren antolamendua dela eta. 

Honela, eta Anaka-Puiana auzoan 7.000 pertsona bizi dire-
nez, Gibeleta-Mendelukoekin batera 10.000 osatuz, apar-
kalekua oinarrizko     gaitzat  hartzen dute bizilagunek. Hori
gutxi balitz, auzo elkarteen bozeramailearen esanetan,
"ibilgailuek errepide tarte horretan hartzen duten abiadura-
ren arazoa ez da konponduko, asfalto hobearekin, areago-
tu baino ez baita egingo". 

Letxunborro hiribidea hizpide da azken asteotan eta inguruko bizila-
gunak oso kezkatuta daude
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Alkartasuna ze elkarte mota da?
Mistoa; gurea elkarte gastronomikoa eta kultura-
la da.

Noizkoa da? Nolatan sortua?
Jaitzubia, Arkolla eta Alkartasuna jarraian sortu
ziren duela 25 urte inguru. Alkartasuna ikastetxe
gisa egin zuten hasieran, baina "beranduegi"
eraiki zuten; bideak egin genituen, haurrak esko-
lara kotxez eramaten hasi ginen… eta horregatik,
nekazaritza eskola gisa ez genuen erabili eta
elkarte gisa geratu zen. Baserri inguruko eskolak
elkarte bihurtu ziren; Jaitzubia eta Arkolla, esate-
rako, eskola bezala hasi ziren, Alkartasuna,
ordea, ez; ez zen eskola gisa estreinatzera iritsi.

Elkartea sortu eta hutsetik hastea ez zen erra-
za izango garai hartan…
Bueno, udalak, onerako edo txarrerako, lehenen-
go bultzatzaile egin ninduen. Frankoren ondoren
-gestora garaian, hain justu- udalak lekuren bat
hartzeko proposamena luzatu zidan. Zimizarga
eta Akartegi Alkartasunari lotu zitzaizkion eta bile-
rak egiteko lekua finkatu genuen. Halaxe, estatu-

tuak besteei nolabait kopiatu eta halaxe hasi
ginen. Hasiera latza izan zen, baina garai hartan
baserri ekintza ere handiagoa zen. Dena den,
ausarta izateak buruhauste bat baino gehiago
ekartzen ditu, erantzukizuna handia da eta asko-
tan aurpegia eman behar izaten da gustukoa ez
izanagatik ere.

Zuen elkartea beste edozein bezala al dago
antolatua?
Bai, berdin-berdin. Hori bai, udalari 10 urtetik
behin baimenaren berrikuntza eskatzen zaio.

Zenbat bazkide zarete?
Elkartean 70 bazkide gara eta urtean zehar bi
afari egiten ditugu elkartearen gorabeherez, diru-
sarrerez, berrikuntza asmoez… hitz egiteko.
Bazkideen erdia 50 urtetik gorakoak gara eta
urtero aldatzen dugu junta betikoak ez egoteko;
zazpi junta daude gutxi gorabehera eta zazpi
urtetik behin errepikatzen dugu junta bera, nahiz
eta urtero aldatzen den. Txandaka ibiltzen gara
gauzak gogo handiagoz egiteko.

GGuadalupera bidean eta bihurgune baten ondoan aurkitzen den ikastetxe
itxura du, baina ezin ikas daiteke bertan hizkuntza edo matematikarik.
Aitzitik, lagunarteari zuzendutako lekua da Alkartasuna eta elkarte gisa

sortu ez bazen ere, egun duen funtzioa otorduak antolatzeko eta kultur ekintzak
burutzeko txokoarena da. Horren inguruan asko daki Gregorio Berrotaranek, bera
izan baitzen elkartearen txinpartari haize ematen lehena, eta, halaxe, hamaika bitxi-
keria kontatu dizkigu Artzu baserriko zinegotziak hain maitea duen elkarte honi
buruz. Hona jarraian bere ahotik jasotako uzta.

GREGORIO BERROTARAN
ALKARTASUNA ELKARTEA
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Bazkide izateko zein dira baldintzak?
Urteroko kuotak ordaintzeaz gain, bertan jaioa iza-
tea, bertan bizitzea edo bajaren bat dagoenean
ordezko gisa sartzea. Bazkideren bat hiltzen denean
bere ondorengo edo ordezkariren bati sartzeko auke-
ra ematen zaio. Dena den, kide gehiegi ez dugu nahi
elkartean.

Zein dira antolatzen dituzuen  ekintzak? Urtero
ekintza berak egiten al dituzue?
Guadaluperi dagozkionak antolatzen ditugu San Isi-

dro eta Pazko bigarrenean. San Isi-
dro egunean   bertsozale, apaiz,
meza-laguntzaile…-en bazkaria egi-
ten da kantinan. Udalak ordaintzen
du, baina gure elkarteak antolatzen
du. Gainera, bide batez egun hone-
tan santuari jartzen zaizkion arto eta
babarrunak aipatu nahi nituzke. Izan
ere, garai horretan nekez lor daiteke
halakorik eta Alkartasunako kide
den Joxe Alkizak hartu izan du
horren ardura azken 60 urteotan,
eta hori eskertzekoa da. Pazko
bigarrenean, berriz, bertsolari baz-
karia egiten da eta elkartearen biz-
kar izaten da.

Beharrak izango dituzue, baina
laguntzak ere jasoko dituzue,

ezta?
Berrikuntzak aldian aldikoak izaten

dira. Sukaldea, upeltegia… berrituta daude, baina
teilatuak berritzeko premia du. Horretaz gain, frontoia
egiteko asmoa dugu eta egitasmo hau aurrera era-
mateko udalak, Foru Aldundiak eta Europak laguntza
luzatuko digute. Frontoiaren gaia hala suertatu da;
beste bi elkarteek -Jaitzubiakoak eta Arkollakoak-
frontoiak izateak ez gaitu bultzatu guk ere frontoia
nahi izatera, baina egia da bazkarien ondoren pilota
partidak egitea oso gauza polita izango litzatekeela,
eta pilotari onen bat ateratzen bada, zer esanik ez.

Ainara Elizondo

CONTABLE,
FISCAL,

LABORAL
* SEGUROS

GESTIÓN:

* KONTUHARTZAILEATZA, FISKALA 
ETA LANAREKIN LOTUTAKOA

* ASEGUROAK

GESTIOA:

Alkartasuna Elkartearen irudi bat
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Martin Iturbe

Guztien begibixtan egiten den edozerk, aisa
bereganatzen du gure begirada. Erraza bait
da, zalaparta ateratzen duen hartaz nekerik

gabe jabetzea. Hala ere, bizitzak alderdi ugari ditu,
ezkutukoak izan arren, harrigarriak eta on egileak
direnak.

Azken aldi honetan, nere idazki apal hauetan, age-
rian dizdira eman duten gertakizunen aipamena egin
dut. Gehienbat, kirol alorrean gure herritar batzuk
loru dituzten garaipenak izan ditut idatz-gai. Egia da
ni ez naizela kazetaria ez eta kiroletako berriemale.
Horregatik, gertatutako guztien berri ezin eman ahal
izan dut, jakin ere jakiten ez dudalako zer gertatzen
den kirol-zelai zabal horietan.

Egia esan, norbaitek puntua hartu dit eta esan ere
bai, nik aipatutakoen gainetik gehiago ere badirela
Hondarribian garaipen dominak jaso dituztenak.
Atsegin zait hori jakitea, zorionak guztiei. Dena den,
norbaitek izan beharko zuen albisten horien berri
emateko eginkizuna eta ardura. Bakoitzak berean du
betekizun.

Hala ere, nere oinarriko tesia beste bat da: 'Ezkutuan
egiten den lana goraipatzea eta txalotzea'. Garaipen
ikurra, batzuk bakarrik jasotzen dute. Lana, ordea,
denek egiten dute. Hori da balio duea, eta horixe,
hain zuzen, oso jende gutxik aipatu, txalotu eta gorai-
patzen duena.

Hori horrela, ezkutuko ekintza ongile bat nabarmenki
aipatu nahi nuke gaur.

Jakin dut, joan den igande batean, Ane Aginagalderi
Udaletxean Urrezko Domiña eman diotela. Ez noski
pertsona soil bezala, erakunde baten arduradun
bezala baizik. Odol emaileen erakundeak Hondarri-
bian duen arduradun bezala, sailean ehunka gizon-
emakume ditugu, isilean eta hutsean bere gorputze-
ko ondasun hau besteren bizia gordetzeko ematen
dutenak.
Zorionak bai, Hondarribian arduradun nagusi den
Aneri eta bere inguruko laguntzaileei. Zorionak bere
ezkutuko lan iraukor horrengatik. Zorionak eta esker
onak, aldian aldian beren odola ematera txintxo
txintxo agertzen direnei. Zenbat gizon eta emakume
ote dabiltza gaurregun kalean zutik, laguntza hori
izan ez bazuten, aspaldian gure artetik ahaztuak
izango ziratekeenak.

Gora bai beraz, edozein alorretan garaipenez jazten
direnak, gora ordea bereziki, isilean lan egiten duten
hainbat neska-mutil eta gizon-emakume. Gure alde-
tik jarraituko dugu, odol emaileen taldeari dagokio-
nez, odol ematea noiz eta non izango denaren berri
ematen. Gauza txikia dirudienak, ondorio haundiak
eta osasungarriak dakartza.

Halako esaldi batez burutuko dut lantxo hau, Esko-
ziakoa omen da esaldia: 'Leku txiki askotan jende
txiki askok egindako gauza txiki askok, munduaren
aurpegia eraberritu lezake'.

Isilean egiten dena...



HONDARRIBIKO
JAIAK 

IRUDITAN

UUrte osoan zehar itxaroten
egon ondoren, berehala
igarotzen dira jaiak. Aur-

ten eguraldia lagun, irailaren 11n
izan ezik, jaiak oso
arrakastatsuak izan dira. Egune-
ro jende asko ikusi da herrian,
herritarrek nabarmen hartu dute
parte antolatutako ekitaldietan,
eta jai giro bikaina bizi izan da,
hala esan dute behintzat Udal
ordezkariek.

Irudiotan ikus ditzazkegu jai
egun hauetako zenbait irudi
esanguratsu, irailaren 6, 7, 8, 9,
10 eta 11koak. Haur, gazte,
heldu eta adinekoentzat jarduera
ugari antolatu ziren, Udala eta
hiriko elkarte desberdinek parte
hartu dutelarik antolaketa lane-
tan.

Beste hamaika hilabete geratzen
dira orain aurten igarotako une
onak errepikatzeko. Beste erre-
mediorik ez da, beraz, itxarotea
besterik ez dugu.
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Zinegotziek Aurreskua eskaini zieten hiritarrei ilaren 7an

Goikaldean, Maite Sagarzazu eta Severina Kanpan-
degi Jose Mari Gurutxet burugumaisuaren alboetan,
aginte makila eman ondoren. Eskuinaldean ordea,
Alardeko kantinerak irailaren 6ko Musika Bandaren
kontzertua entzuten.

Ane Aginagalde suziria pizten odol emaileen elkartearen izenean



Hondarribian jai giroak irailaren lehen egunetik
11 arte irauten du. Entsaioak hasten direnetik
irailaren 11ko kontzertua amaitu arte, guztiok
badaukagu non pasa denbora. Hala ere, egu-
nik handiena irailaren 8a da, hala izan da beti.
Goizeko bostetan hasten da, eguna argitu
aurretik Alboradarekin, eta gero Diana heldu
orduko, hiria esna dago eta Kale Nagusia lepo-
raino beteta.

Hortik aurrera, jaia, umorea eta kolorea dira
nagusi. Bi orrialde hauetan egun handi honeta-
ko zenbait irudi agertzen dira.

Ezkerraldean, Arma Plazan Jose Mari
Gurutxet-en agindupean egindako bi deskarge-
tako bat, Gora Ama Guadalupekoa konpainia

Arma Plazara bidean, Zimizarga konpainia-
ko danborrak eta Jaizubia konpainiko Ene-
ritz Aginagalderen irudi polit bat.

Beste orrialdean, Burgumaisua eta bere
laguntzaileak, Beti Gazte konpainiako kanti-
nera eta familia Alardearen amaieran, Ama
Guadalupekoaren ordezkari izan den Aines
Martinez Guadalupen, Koldo Polo Gora
Gazteak konpainiako bandera eramalea
dena emanean Kale Nagusian gora, eta
azkenik, Ainhoa Oronoz pozik ikusleak
agurtzen.
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Gora Ama Guadalupekoa konpainia Kale Nagusian gora

Arma Plazan, goizez Burgumaisuak agindutako deskargetako bat

Zimizarga konpainiako danborren irudi bat, eta eskuinean, Eneritz Aginagal-
de, Jaizubia konpainiako kantinera
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Aines Martinez Guadalupen, Koldo Polo Gora Gazteak-en bandera astintzen
eta Ainhoa Oronoz ikusleak agurtzen.

Burgumaisua laguntzaileekin eta Ane Etxebeste bere familiarekin

Argazkiak: Floren Portu eta Fernando de la Hera



AArraunlariek Nerbioiko itsasadarraren barrena eman zituzten irailaren 24ean azken paladak. Bizkaiko Zubiaren
azpitik lau aldiz igaro ondoren, Hondarribiak irabazi zuen El Corte Ingles bandera, San Miguel Ligan jokoan
zegoen azkena. Ligako azkena, eta hondarribiarrek eskutan hartu duten zortzigarrena. Pozez bete du herria

lorpen honek, eta gero arraunlariei egin zitzaien harrera ikustea besterik ez da hau frogatzeko.

Aurreko egunean Pedreñan Marina de Cudeyo bandera ere irabazi zuten hondarribiarrek. Erregulartasunaren gakoa
egunez egun buru belarri aritzea da, hutsik egin gabe, eta hori da Mikel Orbañanosek zuzentzen duen tripulazioa-
ren bertute nagusia. 

Ama Guadalupekoa-k hasiera indartsua eman zion ligari lehen hiru probak irabazita, eta ez du sailkapeneko burua
utzi. Merezi zuten moduan, herri osoak, Udal zinegotziak buru zirelarik, gogoan edukitzeko moduko harrera egin zie-
ten, denbora askoan ahaztu ezingo duten eguna izan zelarik.
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Irabazten hasi eta irabazten amaitu

Abiyuan txaranga, denboraldiko beste sorpresa
ederretako bat.

Irailaren 24an arraunlariei egindako ongietorria
betirako gogoratzeko horietakoa izan zen. Milaka

jarraitzaile bildu ziren herriko kaleetan.

Ezkerrean, arraunlariak ‘Pakea’ ontzian jasotako ban-
dera eta sariekin. Behean, pozik denak dantzan.
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Lurdes Zubeldia

Atunaren kontserba

Hondarribian familia askok atunaren garaian honen
kontserba egiten dute. Egia da kontserba hau nola
egin behar den galdetzean, erantzun desberdinak

jasoko ditugula. Azken batean onena zera da, iritzi asko
jasotzea eta gero esperientziak berak ematen dizu
erantzunik onena.

Konturatu naiz gutxi gora behera hiru modu-
tara egiten dela. Egosia olioarekin, ego-
sia erdia ozpin eta beste erdia olioare-
kin, eta entzun dut gordinik ere bai.
Lehendabiziko bi moduetara oso
ona gelditzen da, baina nire
zalantzak ditut gordinarekin. Ira-
kin baino lehen atunak botatzen
duen apar eta zikina ez ote zaio
atunari itsasiko? Edo, behar
bada, esterilizatzean desa-
gertzen ote da? Galdera
honen erantzuna jakin nahi
nuke. Nire gusturako atun
hegaluxea kontserbarako oso
ona gelditzen da. Esperien-
tziak erakutsi dit, kalitate alde-
tik atunak bere pisua behar
duela.

Nola egiten dudan. Muera egi-
ten hasten naiz: kaldera batean
jartu ura eta gatz larria ondoxko,
eskuekin bira-biratuz harik eta
gatza desegin arte. Muera bere
punttuan dagoela jakiteko, jar ezazu
patata txiki edo puska bat eta hau agi-
nean gelditzen denean, muera egina duzu.

Lan erdia gogorrena egina da, atunari burua eta

barrena kendu eta xerratan ebakitzen badizute. Xerrak
ondo garbitu eta eltze egoki batean muerarekin estaliz
egosi. Ni ondo moldatzen naiz gutxi gora behera zortzi zen-
trimetroko xerrekin; badakit hauek ordu erdi batean ego-
siak direla.

Gero, mahai baten gainean, bizpahiru kapa
sukaldeko paper, jarri egositako atuna ber-

tan eta estali paperez, hurrengo egun
arte. Orduan, axalak, hezurrak eta bel-

tzuneak kendu, puskatu eta potoetan
sartu. Kontserba guztietan bezala,
potoaren lepoa hutsik errespetatu.
Olioz estali eta ondo ixteari inpor-
tantzia eman. Azkenean, irakiten
ordu bete eduki esterilizatzeko.

Aspalditxo horrela egiten dut
eta harro xamar entzuten diet
bilobei “amonaren atuna da
onena”. Goseak izango dira
nonbait.

Urtean zehar apuruetatik ate-
ratzeko lagun ona da. Kanpo-
tarrek opari bezala zernahi
baino gehiago eskertzen dute.

Lan piska bat...Usaia ere bai...
Iruditzen zait, ordea, bi eguneko

lanak merezi duela kontserba kon-
pleto hau lortzeko.

Interesgarria izango litzateke gure
etxekoandreek (sukaldari finen fama

dutenek, askok) esango baligute nolako
platerak egiten dituzten atun kontzerba hone-

kin. Animatu eta bidali zuen errezetak.
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Industria tresneria
Elektrizitatea

Giltzen kopiak
Torlojugintza inoxidablea

Burdindegia

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

20280 HONDARRIBIA

Koldo Ortega

Hondarribiko 1916ko estropada 
gogoratuz (eta II)

Jakin badakigu arrauna
dela udako kirol nagu-
siena. Ez gara orain

hasiko arrauna eta bere
garrantziaren ikerketa filo-
sofiko bat egiten, eta bai
ordea azken alean egin
genuen erreportaitxoaren
jarraipen moduko bat egi-
ten.

Kasu honetan ez da Hon-
darribia eta Irungo arraun-
larien arteko dema bat,
baina bai tripulazio 'gazte'
eta beste tripulazio 'zahar'
baten arteko apustu bat ordea. 1916ko abuztuaren 6an
ospatu zen Hondarribiko uretan.

Udal Artxibategian arakatuz topatu ahal izan ditugun zen-
bait dokumenturi jarraiki, eta orduko prentsa 'Ecos del Jaiz-
kibel'egunkaria  aintzat hartuz, estropada ederra izan zen,
jende asko erakarri zuena eta apustu ugari sortarazi zitue-
na.

Prentsan hala iragarri zen kirol ekitaldia: "Para hoy domin-
go a las 8:30 horas habrá una regata entre distinguidos ele-
mentos de la ciudad y la colonia veraniega". Horrela ira-
gartzen zen, baina gero traineru bat pertsona gazteek
dutela ikusi ahal izan dugu eta beste bat hain gazteak ez
direnek.

Estropadaren baldintzak

Zaharrek "Magatzeko-lorea" traineruan arraun egin zuten
eta gazteek ordea "Azul" izeneko beste batean. Ibilbidea
Bretxa aurretik atera eta "Peñón" puntura heldu arte eta

buelta, eta epaimahaia osatu zutenak aldiz, Guillermo Lala-
ma eta Gregorio Mugika izan ziren, talde bakoitzak berea
hautatu zuelarik. Estropada bukatu ostean, partehartzaile-
ek bazkari bat ospatuko zuten, bakoitzak 10 pezeta ordain-
du beharko zituelarik. Amaitzeko, esan traineru bakoitzak
500 pezetako apustua luzatu zuela.

Hauek izan ziren bi taldeetan aritu ziren kirolariak:

Traineru gaztea: Ignacio eta Manuel Iturria, Antonio Oyar-
zabal, Emilio Navas, Jesus Orbea, Apolinar Esponda, Clau-
dio Sagarzazu, Dionisio Ortiz, Leandro Mugika, Eduardo
Urtizberea, Vicente Garcia, Julian Arrambide, Daniel Marti-
nez eta Florencio Aramburu.

Traineru Zaharra: Iñiguez, Stefaniai, Mr. Emilio, Mr. Felix,
Juanito Jauregi, Celestino Jauregi, Prudencio Aginagalde,
Javier Altuna, Perico Amoroto, Bernardo Amoroto, Manuel
Ornilla, Toribio Garcia eta Dimas Lapitz.

Hondarribiako Ama Guadalupekoa XX. mende 
haseran

Kiriko haundiaren irudi bat
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"Ecos del Jaizkibel" egunkarian jartzen duenez, gazteek
zenbait trikimailu erabili zituzten estropada jokatu aurretik.
Horien artean traineruan profesionala zen jendea sartzea,
hau da, Ama Guadalupekoan arraun egiten zutenak. Hortaz
gain, entrenatzaile lanak egiteko Kiriko deitu zuten,
Kontxako historian ongi irabazitako bere tokia daukan
pertsonaia. Donostiako traineruarekin bost Kontxako ban-

dera irabazi zituen Kirikok patroi lanetan, hain zuzen ere
1891, 1892, 1894, 1918 eta 1920an.

Amaitzeko, prentsan estropada honen inguruan agertu zen
bertso batzuek dakarzkizuegu, "J.C." delako batek sina-
tuak:

BOGA MUTILLAK
1

Estropara shelebria oso
Biyar da jokatutzeko

Bi treiñera ditugu onak
Onetan parte artzeko.

Gaste ta zarrak boluntariyo
Ontziyok eskifaitzeko

Biyobetatik iñor esdago
Ustes salida galtzeko.

2
Zarrak treiñera batian eta

Gastiak berris bestian
Istillu onak izango dira

Arraunian astian.
Lan klasi ontan naisda es isan

Oituak oraiñ artian
Amar bosteri zarraren alde

Alare bitik batian.
3

Egunes eta gaubas ere bai
Ibilli dira pruebetan

Zerbait naida ba ibilli ondoren
Orrelakoshe neketan

Ondo jan eta nekerik gabe
Sasoi oneko urtetan
Arraunari tiratu biar

Urratu arte pusketan.
4

Siñaletako banderan ere
jarriko diran guardiyak

Errespetusko guisonak oso
Konduta ones jantziyak.

Picherbana ardo, churi emanda
Bota esdeizan flakiyak

Gure Zhubiri ta Kreshenchio
Aproposak obek biyak.

5
Ia bada zar, eta gastiak
Boga mutillak gogotik

Gogor ekinba atera arte
Iserdi beltza beguitik

Norbaitek galdu biardu eta
Galtziak esdauka lotzik
Esda posible isatia ba

Suek lakoshe sain beltzik.
6

Denan izenak asiko banintz
Bertzus paperian jarten

Lanau kostako lisairake ba
Aste betian bukatzen.

Erriyan esda eskifayabek
Esduenik esagutzen

Au bera gatik esdet nekanai
Alperreko lanik artzen.

7
Beste erribates obek lakoshe

Arraun layak non dia
Oriyo tarrai desafiyua
Botzeko lako jendia

Segurutikan jarriya daukat
Obek ganako fedia

Kantabriyako kosta gusiyan
Onenak obeshek dia.

8
Jan eranian ondo oituak

Eche oneko semiak
Ondarrabi maite ontako

Ama garbiyen umiak
Indartzu, luse, sabal bikaiñak

Osasun onan jabiak
Oben pachara artuko likek

Italiko Erreguiak.
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Hemen zure opariak eros
ditzakezu; PSP, PS2, 

filmeetako pertsonaiak...

Puntuak opariengatik
aldatu, Orange 

txartelarekin

Etxez-etxeko zerbitzua duen zure bideo kluba

Altxor ugari topatu dira 
Erreginaren Baluartean

Erreginaren Baluarteko zaharberritze lanetan
ari diren Teusa enpresako beharginek, galeria
berri baten sarrera eta XVI. mendeko hargi-

nen aztarnak aurkitu dituzte ipar etxartean lanean ari
zirela. Miren Ayerbek kudeatutako arkeologo taldea-
ren lanak ez du, hala ere, aurreikusitako hamaika
hilabeteetako plangintza atzeratuko. Hondarri-
biko Udalak datorren udaberrian ireki nahi
baititu egitura berrituak. 

Hondarribiko Erreginaren Baluarteko zaharbe-
rritze prozesua uda haseran abiatu zen. Orain
arte inguru guztia itxiera, hesitzea eta lanak
abiatzeko prestaketeetan aritu dira beharginak.
Izan ere, hondare kultural baliotsua izaki, bertan
burutu beharreko lanak tentuz eta euskarriak
errespetatuz egin behar dira. Xabier Gezala,
Hondarribiko Kultur arloko zinegotziak adierazi
duenez, "bertan kale-antzoki txiki bat eraikiko
da, antzezlan eta ekitalditxoak egiteko, beste
xarma bateko ekitaldiak alegia". Horrez gain,
noski, harresiaren zatirik kaltetuena berresku-
ratzeko helburua dute lan hauek. Izan ere, egun
mantentzen den harresiaren zati honek jasan
omen izan ditu historian zehar setio gehien. 

Edonola ere, zaharberritze honen garrantzia
azpimarratzeko, Joxe Joan Gonzalez de Txaba-
rri, Gipuzkoako ahaldun nagusiak eman zuen
asmo handiko obra hauen hasierako pistolaka-
da, hilabete bat duela. Izan ere, 1.800.000
eurotako aurrekontuari eta urte oso bateko
plangin- tzari aurre egiteko, Foru Aldundiak
guztiaren %65a hartu du bere gain. Beste guz-
tia, berriz, Hondarribiko Udalak. Martxoaren
30ean konbenio hau sinaturik eta dena ongi
lotua zela, Teusa enpresa gipuzkoarrari esleitu

zitzaion lanaren kudeaketa. Izan ere, enpresa hau
ondasun historikoen zaharberritze, kontserbazio eta
konponketa lanetan berezitua da. Halaber, 2002.
urtean ISO 9.002 kalitate-ziurtagiria erdietsi zuen.

Indusketa lan garrantzitsuak burutzen ari dira Baluartean
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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

Erreginaren Baluarteko osorik birgaitzeko proiektua Hondarribiko
Hirigune Historikoaren Plan Gidarian agertzen da eta helburu
nagusi hau du: bermatzea "hiri multzo hori babestu, oneratu eta
balioetsi egingo dela", eta hiri multzo horri jatorrizko funtzioa ema-
tea, hau da, "Hondarribiko hiri bizitzaren eragile nagusia izatea".
Hori dela eta, "ahalmen fisiko, funtzional eta sozial guztiak berres-
kuratuko zaizkio Baluarteari" adierazi zuen proiektuaren aurkez-
pen egunean Joxe Joan Gonzalez de Txabarri Gipuzkoako Ahal-
dun Nagusiak. 

Aurri egoeran dagoen Baluartea eta inguruak konpondu eta jen-
deak erabiltzeko moduan jartzea da esku-hartzearen asmoa. Tes-
tuinguru horretan, egurrezko arrapalak eta pasabideak jarriko dira
Baluartea eta inguruak komunikatzeko. 

Egurrezko elementu horiek historikoki erabili izan direnen errepi-
kak izango dira, babes sistema horrek iraganean zuen funtziona-
menduari buruzko interpretazio historikoa egitea baita helburua.
Kultur eta turismo xedeko ibilbide hori sortzean, eremu horretako
harresien egoera hobetuko da, bai kontserbazio baldintzen ikus-
pegitik eta baita estetika eta paisaia ezaugarrien ikuspegitik ere.
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EUSKAL LIBURUAK EROSTEKO AUKERA
OLEARSO LIBURUDENDAN

CLEOPATRA

Detektibe-istorio
umoretsu eta
ganberroa egin
du Jon Arretxek,
orain bi urte
plazaratu zuen
Manila konexioa
haren ildotik.
Simon Artabe eta
bere laguntzaile

Etxebe, munduko ikertzaile xelebre eta
kalamidadeenak kasu berri bat argitu
nahian dabiltza, direnak eta ez direnak
lardaskatuz eta endredatuz.

HONDARRIBIA ETA
IRUNGO EUSKARA

Hondarribiko eta
Irungo hizkerak
dialektologi alderditik
aztertzea da liburu
honen helburu nagu-
sia: hizkuntz ezau-
garri eta arau
nagusien bilduma

egin, eta zein ezaugarrietan diren berdinak
eta zeinetan ez agertzea. Era berean,
hizkerok euskalkien sailkapenean dute
kokaguneari buruzko argibideak ematea

HONDARRIBIA
IRUDITAN

Duela urte batzuk,
udal artxiboak
postal bilduma
eskuratu zuen, XIX.
mende bukaeratik,
gure hiriko bizitza,
arkitektura eta pai-

saia islatzen zituena. Proiektu honen
bidez, postalak interesatuen esku egotea
lortu nahi da. Hori dela eta, postal hauek
CD batekin argitaratu dira. Postal hauek,
gaika multzokatuak, Martin Iturbe jaunak
eta Jesus Mari Mendizabal "bizargorri"k
idatzitako olerki eta bertsoen sarrera dute.
Gainera CDan, hiriko kulturaren ondarea
diren hainbat musika biltzen dira. Idaz-
kera, irudia eta musika bat egiten diren
proiektua.

HONDARRIBIKO
HISTORIA

Liburu honen bidez
gure hiriaren Historia
bildu nahi izan da era
kronologikoan Histori-
aurretik frankismora
arte. Horretarako 15

historialariko taldearen lankidetza izan da
Deustuko Unibertsitateko Jose Luis Orella
irakasleak koordinatuta. Fidagarritasun his-
torikoa duen liburua eta derrigorrezko
kontsulta liburu bihurtuko dena. Historialari
taldea honako hauek osatzen dute: Jesus
Altuna, Mª Mercedes Urteaga, Jose Luis
Orella, Lourdes Soria, Manex Goienetxe,
Antonio Prada, Carlos Larrinaga, Pedro
Barruso, Alvaro Aragon, Iñigo Hidalgo,
Maria Isabel Astiazaran eta Txomin
Sagarzazu.

ODOLEAN 
NERAMAN

Futbolaren mun-
duan girotutako
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 Espainiako
selekzioaren elastikoak jantziko ditu;
diruarekin batera ospea, emakumeak
eta beste lortuko ditu, baina baita
arrakastaren zama ezagutu ere.

OLEARSO LIBURUDENDAN ESKURAGAI DITUZU 
EUSKARAZKO LIBURU UGARI

ETETOR ZAITEZ ETOR ZAITEZ ETAA GALDETU! GALDETU! 

PASEOS POR 
LA CIUDAD

Hirian barrena irudime-
nez ibiltzen lagunduko
dizu liburu honek, ingu-
ruari erreparatzeko eta
etxe edo ikuspegi baten
aurrean gelditzeko gon-
bitea egingo dizun testu
baten laguntzaz. Tes-

tuarekin batera modu eraginkorrean, irudi-
mena piztuko dizuten akuarelak, marraz-
kiak, irarlanak eta argazkiak azalduko zaiz-
kizu.



Lekalerik osatuena 
Kalitatez eta kopuruz, sojako proteinak dira lekaleenetan

komenigarrienak.

Jatorriz txinatarra izaki, egun moda-modakoa dugun lekale

hau arras ezezaguna da, bejetarianismoari atxikitako sektore-

entzat izan ezik. Osasunean eta nutrizioan agertu dituen pro-

pietateengatik, froga zientifikoetan oinarrituta, Elikagaien eta

Medizinen Kontrolerako AEBko Elkarteak (Food and Drug

Administration) kontsumo anoa bakoitzeko gutxienez 6,25

gramo soja proteina daukaten elikagaiak ekoizten dituzten

enpresei baimena eman die produktuaren ontzian hurrengo

testua ezar dezaten: "Gantz ase eta kolesterol gutxiko dietan

egunero 25 gramo soja proteina sartzeak bihotz trastornoak

nozitzeko arriskua arin dezake." 

Ernamuin, soja edari (soja esne deritzoguna) eta zuku zein

jogurten osagai gisa, geroz eta presentzia ugariagoa duen eli-

kagai horren propietateak ezagutzen hasi dira espainiar Esta-

tuan ere.

Ez dago genetikoki maneiatuta

Bikaina

Ikasleentzat oroimena hobetzen ditu.

Odol-zirkulazioari laguntzen dio

Bihotz gaixotasunentzat

Eskaintza: 2 unitate %20 deskontu.

Erregina-jelea
Erleak eta bere produktuak gaitz askoren kontra erabili ditu

gizakiak oso aspalditik. Apiterapia deitzen zaio erleekin sen-

datzeko sistemari, eta mundu osoan zehar mediku askok era-

biltzen dute. Bibliografia zabala eta oso zehatza dago apitera-

piaren inguruan.

Umeetan, helduetan eta nagusietan defentsak handitzen ditu.

Gripe, katarro eta angoneren aurka egiteko.

Energia gehigarria!

Ikasle, kirolari eta langileentzat.

Eskaintza: 2 unitate %20 deskontu.
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Irailaren 19tik urriaren 21ra

-Lima 3 zereal esnea: 3,35 €            

6 +1 dohainik & 10 + 2 dohainik

-Lima soja esnea: 1,95 €                         

6 +1 dohainik  &  10 + 2 dohainik

-Eco-salin fruitu marmelada: 3,65 €

1+ 1 dohainik

-Robis erregina-jele: 18,88 €

2 unitate % 20 deskontua

-Dietisa sojazko letizina: 8,95€

2 unitate % 20 deskontua

-Biocop arroz tortak: 1,45 €

2 unitate % 20 deskontua

.Arreta pertsonala

Sojazko letizina eta Erregina-jelea
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ZER BERRI ONGI ETORRI BIDEO KLUBEAN

HOSTEL

Quentin Tarantino da filme
ikaragarri honen zuzenda-
ria. Europatik zehar bere
motxilarekin bidaiatzen
daude bi amerikar baten
istoria da. Hauek hilkor
negozio batean sartuko
dira.

DATE MOVIE

Maitasuna, pasioa eta
beste gorputzako funtzio-
nari buruz parodia bat da.
Julia Jones amodioa
bilatzen du filme erratue-
tan; azkenean, bere
ametsetako gizona
aurkitzen du. Baina “ex”
mendekati bat eta gizona-
ren familia arraroa erla-
zioa apur dezakete.

DVD 

DVD 

LA VERDAD OCULTA

Catherine gazte bat da
urte askotan zehar bere
aita, matematikako genio
bat, zaintzen egon dena.
Baina matematiko honen
talentoa zorotasunera
pasa zenean misterio bat
utzi zuen. Gazteak bere
beldurrak gainditu behar-
ko du bere aitaren zoroa
edo jenialtasuna hereda-
tu duen ala ez jakiteko.
Bere ahizparekin eta
bere aitaren  ikaslea izan
zen gizon batekin borro-
katu beharko du.

DVD 

NOVIA POR 
CONTRATO

Trip 35 urteko gizon bat
da, bere gurasoarekin
bizitzen dena. Libre da,
primerako logela bat du
eta bere amak arropa
garbitzen dio. Bere
gurasoak etsi-etsian
eder emakume bat alo-
katzen dute bere semea
etxetik joateko. 

DVD 

PLAN OCULTO

Suspensez betetako poli-
zi filme bat da. Gogor poli-
zia, azkar banku lapurra
eta negoziatzaile bat da
bere protagonistak. Filme
honen trama ustekabe
beteta dago. Bukatu arte
suspense mantentzen da.

DVD 

MUNICH

Benetazko gertakarietan
onarrituta, Munich-ek
Israeliko eskuadroi isile-
ko baten istorioa konta-
tzen du. Hauek 1972
ean Munich-ean gertatu
zen Israeliako 11 atleten
masakrearen autoreak,
11 palestinarrak, bilatu
eta hil behar dituzte.

DVD 
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Uda bukatu ondoren...

NAHI AL DUZU GAZTE INFORMAZIOA?

Gazte informazio interesgarrria eta eguneratua jaso nahi baduzu, sartu:

www.gipuzkoa.net/gazteria
Oso erraza da harpidetzea.

Hondarribiko Gazte Informazioko Buletina astero iritsiko zaizu posta elektronikora, zure herriko informazio zehatza
emateko.

NEGUKO ORDUTEGIA
(Irailaren 15etik aurrera)

Gazte Informazio Bulegoa
arratsaldez irekiko da:

Astelehenetik ostiralera
16:30etatik 20etara

Larunbatetan: 10etatik 13etara

IKASTAROAK KZ GUNEAN

Irailaren 18tik-29ra goizez 11etatik 13etara, eta arratsaldez
16etatik 20etara.

Harresilanda 5, Bajo Hondarribia
943640064

tutor.hondarribia@kzgunea.net

UDA BUKATU DA, BERRIZ LANERA, UNIBERTSITATERA EDO … BIETARA.

IKASLE INTERNAZIONALA
TXARTELA

Batzuek hemendik egongo gara, beste
batzuek atzerritik … Atzerrira joanez
gero, abantailak emango dizkizun txar-
telak erabili.  

PASA ZAITEZ GAZTE INFORMAZIO BULEGOTIK ETA GALDETU!!!



?
Lehiaketa

Nola deitzen zaio inguru honi

Beste behin ere heldu gara irakurleak hain gustuko duen aldizkariaren atalera. Udal Euskara Batzordean
jasotzen den gutun kopurua ikusita, lehiaketan gero eta jende gehiagok parte hartzen duela ohartu gara.
Ia gehienek gainera erantzun egokia ematen dute. 

Jaietako alean jarritako galderari ia 60 pertsonek erantzun diote era egokian. Jasotako gutun guztien artean, ira-
bazlea Xabi Ribeton. Berak esan bezala, kale haren izena Etxenagusia margolaria da.

Orain luzatzen dizuegun galdera beste bat da. Gure herriko inguru oso konkretu bati buruz galdetzen dizuegu.
Guztiok badakigu non dagoen, handik askotan igarotakoak gara, eta asko barnean ibiliak ere. Hala ere, askok ez
dugu jakingo nola deitzen zaion. Prentsan askotan agertu da eta buruz ez badakigu, hemeroteka begiratu behar-
ko dugu.

Erantzuna jakindakoan, bidali Udal Euskara Batzordera, urriaren 8a aurretik, Beko Errota jatetxean bi pertso-
nentzako afaria zuentzat izan daiteke eta.

28
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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

Hondarribia • 190. zkia • 2006ko iraila



Hondarribiko familia baten irudi bitxia
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Hondarribiaren historiaren lekuko diren irudiak argitaratzen ditugun atalera iritsi gara berriz. Udal
Artxibategiak daukan altxor haundiari etekina ateratzea da atal honen helburuetako bat, baina
hilero ez da zertan argazki berdinak atera behar.

Kasu honetan gure irakurle batek helarazi digun irudi bat dakarkigu. XX. mende haserako irudi bat da,
gutxi gora behera 1915koa. Azken Portun ateratakoa da, gaur egun izen bera duen taberna den etxean, edo
agian albokoan.

Soilik hiru pertsona daude identifikatuak. 1 zenbakia daramana, Maria Olaso zen, gaur egun 95 urte izan-
go zituena. 'María Asturiana' deitzen zitzaion. 2 zenbakia daramana, bere ama da, Asturiasko Panes herrikoa eta
Hondarribiko arrantzale batekin ezkondu zena.

Azkenik, 3 zenbakia daraman emakumea, Maria Asturianaren izeba, 2 zenbakia daramanaren ahizpa da.
Bi ahizpen artean garai batean Bar Hondarribi-ko arduradunak izan ziren.

Era honetako argazkiak dituzuenok eta Hondarribia aldizkarian argitaratzea nahi duzuenok, Udal Euska-
ra Batzordera eramatea besterik ez duzute.
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Abuztua2006

Demografia

5ean: MARIA PILAR Eizagirre Elizazu, Hondarribikoa, 73 urte, Ama Guadalupekoa kalean

21ean: FLORENCIO Sorondo Iriberri, Hondarribikoa, 79 urte, San Pedro kalean.

30ean: AGUSTIN Asurmendi Bergara, Donostiakoa, 82 urte, Higuer bidean.

HERIOTZAK 

JAIOTZAK 

FERMIN OLASKOAGAk jasotako datuak:

EZKONTZAK UZTAILAN

8an: JAVIER Romero-Giron Dorado, Madrilekoa, eta BERTA Abad Paredes, Irungoa.

22an: ANDER Aizpurua Susperregi, Oiartzungoa, eta MAIDER Arina Zumeta, Hondarribikoa.

22an: JAKOBE Auzmendi Alonso, Irungoa, eta ITXASO Cuervo Montero, Hondarribikoa.

EZKONTZAK ABUZTUAN

5ean: IGOR Lekuona Gonzalez, Hondarribikoa, eta AINARA Canoura Otermin, Hondarribikoa.

11an: JOSE ANTONIO Sarasola Arana, Irungoa, eta BIBIANA LOURDES Itxazo Mouriz, Donostiakoa.

12an: PEDRO JAVIER Rangel Rangel, Badajozekoa, eta ANA Altuna Oronoz, Hondarribikoa.

26an: NESTOR Tolosa Etxepare, Irungoa, eta MIREN NEKANE Aramendia Aierbe, Irungoa.

26an: JUAN FERNANDO Delgado Ramos, Irungoa, eta MARIA SUSANA Pardo Ramos, Donostiakoa.

26an: YVAN GILBERT ARMAND Pantin, Tarbeskoa, eta MONICA Hernandez Dominguez, Hondarribikoa

5ean: KIARA Emazabel Goikoetxea, Hondarribiko
Rafael eta Hondarribiko Maiderren alaba.

9an: JANITZ de Paz Larzabal, Donostiako Javier eta
Hondarribiko Ainhoaren semea.

16an: ANDER Elizazu Sanz, Hondarribiko Iñigo eta
Hondarribiko Koldobike Mirenen semea.

17an: SAMUEL Ezeizabarrena Pueyo, Irungo Eduardo
eta Madrileko Clara Mariaren semea.

17an: OIHANA Campo Zabaleta, Irungo Javier eta Irun-
go Olatzen alaba.

19an: PAULA Perez Lopez, Valladolideko Mikel eta

Palma de Mallorcako Montserrateren alaba.

23an: KERMAN Sorzabal Fernandez, Hondarribiko
Manuel eta Donostiako Nerearen semea.

24an: ARGI Zendoia Elizetxea, Donostiako Francisco
Javier eta Hondarribiko Ireneren semea.

24an: ZUMAI Gartzia Fernandez, Hondarribiko Oier eta
Hondarribiko Aintzaneren semea.

30ean: NEREA Amunarriz Valladares, Hondarribiko
Xabier eta Irungo Oihanaren alaba.

EZKONTZAK 
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Tenperaturarik gorena: 28,8º C, hilaren 31an.
Tenperaturarik beherena: 13,2º C, hilaren 31an.
Bataz besteko tenperatura: 20,9º C.
Bataz besteko hezetasuna: % 67
Euri-litroen kopurua: 58,9 litro.
Egunik euritsuena: hilaren 3an 19,4 litro.
Euri indartsuenen unea: hilaren 19ko 19,55ean, 27,6 litro.
Egun euritsuak: 17 egun.
Elur egunak: 0 egun 
Kazkabar egunak 0 egun 
Ekaitz egunak 2 egun
Behe-laino egunak: 0 egun
Ihintz egunak: 5 egun
Eguzki kopurua: 219,3 ordu
Bataz besteko presioa: 1017,3 milibar
Presiorik gorena: 1027,4 milibar, hilaren 20an
Presiorik beherena: 1000,7 milibar, hilaren 17an
Haizea >55 Km/ord. Egun 1
Haizerik indartsuena: hilaren 17ko 15,42tan, 65 Km/ord.

ARRANTZALE KOFRANDIAN ABUZTUAN 
SALDUTAKO ARRANTZA KOPURUAK 

Hegaluzea (Thunnus thynnus): 1.599.512 kilo.
Hegalmotza(Thunnus alalunga): 5.860 kilo.
Atun moja (Thunnus obesus): 2.230 kilo.
Lanpo (Euthynnus pelamis): 9.584 kilo.

HERRIKO BIZILAGUNEN GORA-BEHERAK 
ABUZTUAN

Altak: Jaiotzak: 10, eta kanpotik etorriak: 47
Bajak: Hildakoak: 3, eta herritik joanak: 36
Biztanle kopuru orokorra: 16.347 bizilagun.

ABUZTUKO UDAL LIBURUTEGIKO DATUAK.

Mailegatutako liburuak: 255 euskaraz, 1102 gaztelaniaz
eta 18 bestelakoak. Guztira: 1375 liburu.

Ekarri diren liburu berriak: 51 euskaraz, 303 gaztelaniaz
eta 13 bestelakoak. Guztira: 367 liburu.

Bazkide berriak: 14 gizon eta 6 emakume. Horietatik 14
heldu eta 6 haur. Guztira 20.

Gehien mailegatutako liburuak:

Haurrak:

Euskeraz:RINALDO, Luana.-Animalien kumeak.- Ttart-
talo.
Gaztelaniaz:LEWIS, C.S. -Cronicas de Narnia.- Planeta.

Helduak: 

Euskeraz:AUSTER, Paul.-Blooklyngo erokeriak. - Elkar.
Gaztelaniaz:FOLLETT, Ken.- En el blanco.-Grijalbo.

ABUZTUKO EGURALDIAREN DATUAK.
(Hondarribiko aireportutik jasoak).




