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

TXANDAKO BOTIKAK MARTXOAN ETA APIRILEAN TXANDAKO OKINDEGIAK MARTXOAN ETA APIRILEAN

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

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

26- MAYI MARTINEZ Alonso   . . . . . . . . . . . . . . . . .943 642191

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

9- SAGRARIO FIZ Sokoan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .943 644316

13- MAYI MARTINEZ Alonso   . . . . . . . . . . . . . . . . .943 642191

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

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

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

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

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

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

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

26- ARRATIBEL Mendelu auzoa      . . . . . . . . . . . . .943 641975

2- GARMENDIA Portuan                 . . . . . . . . . . . . .943 641136

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

13- ARRATIBEL Mendelu auzoa      . . . . . . . . . . . . .943 641975

14- GARMENDIA Portuan                 . . . . . . . . . . . .943 641136

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

17- ARRATIBEL Mendelu auzoa      . . . . . . . . . . . . .943 641975

23- GARMENDIA Portuan                 . . . . . . . . . . . .943 641136

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

Haur eta gurasoen
elkargozamenerako

Egungo gizarteak antzinako bizimodutik urrun
bizitzea behartzen gaitu, eta biloba txikiek gero
eta aukera   gutxiago dute aiton-amonen ingu-

ruan hazteko eta hezteko. Gehie-
netan, gurasoek eurek etxetik
kanpo igarotzen dute denbora
asko, haur txikiengandik urrun;
batzuetan haiek ere euskara
menperatzen ez dutenez, seme-
alabei euskal ohiturak   transmiti-
tzeko murriztuak sentitzen dira.

Horren ondorioz euskal kulturaren
atal aberatsa galtzear dago; gu
umeetatik elikatzen gintuen eus-
kal giroa gure familietan sortu
berriak diren haur txikiei eskain-
tzea ezinezkoa izaten da. Guraso
eta ume txikien arteko euskal tra-
dizioari uztartuko lotura sortzeko, hainbat ekimen
sortu dira : material didaktikoa, liburu, CD-rom, jolas-
tailerrak edo ikastaroak daude familien  edo haur
hezkuntzako irakasleen esku.

Asmo horrekin, Udaletxeko EUSKARA ZERBITZUAK
zabalduko ditu aurten ere "KONTU TXIKIAK" guraso
berrien artean. 

Material honen laguntzaz, guraso-
ek, haurrek dituzten behar eta
egoera ezberdinetan antzinako
tradizioa berreskuratuz nola mol-
datu ikasiko dute :
- jana ematerakoan, lo hartzerako-
an edo kulunkatzerakoan
- mina hartzerakoan eta sendatze-
rakoan
- ibiltzen ikasterakoan, edo jolas-
terakoan, etab.
Haur hiztegitxoa eta onomato-
peiak, sehaska kantak, altzoan
trostaka egoteko erritmoak, esku-
ko hatzak ikasi edo txaloak jo,

kuriketan ibili, etab. aurkitzen dira liburuxka eta CD-
Rom hauetan. Horretaz gainera, ikastaroak antola-
tzen ditu Euskar Zerbitzuak gurasoei erabilera erraz-
teko.
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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: ..........................................................................................................................

Juegos Kompan
enpresa, hau-
rrentzako ere-

muak diseinatzen eta
sortzen aitzindaria da
eta bera izan da "Hon-
darribiko Portuko"
jolas-eremuko osa-
gaiak diseinatu ditue-
na, proiektua planifi-
katzerakoan parame-
tro garrantzitsu batzuk
jarraitu direlarik. 

Lehenik eta behin adierazi behar da Haur Parke honek
osotasunean betetzen duela Europar Araudia Joko Osa-
gaiei (UNE 1176) eta Azalerei (UNE 1177) dagokienean.
Horretarako osagaien arteko segurtasun-neurri guztiak
errespetatzen dira eta osagai horietako asko haur
minusbaliatuek erabil ditzakete.

Haur parkea aukeratzeko orduan, Juegos Kompanek
muntatutako haur parke zerrenda luzea hartu da kon-
tuan. Berauetatik nabarmenduko genuke Bilboko Gug-
genheim Museoaren ondoan dagoena. Eremu hau izan
zen Ría 2000 sozietateak deituriko Ideia Txapelketaren
irabazlea.

Jolasteko tresnak

Parkeak kaia irudikatzen du, "Hondarribiko Kaia" izen-
datu dute proiektuaren irabazleak. Jokoetako bat farola
da, erdikoa Kontikia da, masta beladuna habe batekin
eta sareekin, belauntzi bateko giroa sortuz. Hainbat
zabu ere kokatu dira, joko eremuetako ekipamenduetan
osagai klasiko gisa. Osagaietako bat, Adara, hiru
dimentsiotan egina, bertatik igotzeko da.

Gainera diametro desberdineko esfera-eremua kokatu
da, dorrea txirristarekin, eskultura mugikorra irudikatzen
duten "spicak", eta "stinger" eta "racer" jokoan edozein
rol har daitekeelarik ( zaldiz, motoz ibili).

Hondartzako gunean haur
parkea ireki berri da

Parkeak arrakasta handia
izan du umeen artean

Martxoaren 1etik aurrera 2005eko TAO ezaugarriek
balioa galdu dute eta 2006koak jarri dira indarrean. 

Hirigune Historikoan erroldatutako egoiliarrek hiru ezaugarri
mota eskura ditzakete:

10 zk. Txartela: Txartel bakoitzeko 30 euro ordainduz, Alde
Zaharrean TAO dohainik izateko eskubidea du.

33 zk. Txartela: Txartel bakoitzeko 20 euro ordainduz,
Ramon Iribarren, Foru Kalea, Hondartzako Aparkalekuan
TAO dohainik eta Bentako aparkalekuan egoiliarraren tarifa
izateko eskubidea du.

13 zk. Txartela: Txartel bakoitzeko 50 euro ordainduz, Alde
Zaharrean, Ramon Iribarren, Foru Kalea, Hondartzako Apar-
kalekuan TAO dohainik eta Bentako aparkalekuan egoilia-
rraren tarifa izateko eskubidea du.

Etxe bakoitzeko bi txartel eskura daitezke eta horretarako
BAZera jo beharko da, Udaletxearen beheko solairuan.
Ordutegia, astelehenetik ostiralera, 9,00etatik 13,30etara eta
16,00etatik 18,00etara eta larunbatetan 9,00etatik
13,00etara. Edozein argibide behar izanez gero 943. 11 12
13 telefonora deitu.

Alde Zaharreko TAO txarteletan
aldaketak eman dira

Hiru mota desberdineko txartelak daude
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GEHITUk “Lesgayzale” kanpaina
abiatu du herrian

Datozen egunotan, GEHITU, Euskal Herriko Gay
eta Lesbianen Elkarteak, pertsona homosexualen
egoera ulertu eta aurreritziak baztertzeko kanpai-

na bat garatuko du Hondarribiko komertzioetan. Hala
adierazi zuten elkarteko ordezkari diren Jesus Estomba
eta Koldobike Mujikak duela gutxi Zuloaga Etxean egin-
dako aurkezpen batean.

Kanpaina merkataritza sektorean garatuko da. Hiriko
komertzioetara bi emakume hurbilduko dira gaia azal-
duz, eta merkatari bakoitzari pegatina eta diptiko bat
emango zaio, ahal den neurrian erakusleihoan jarri
dezan, bertan azaltzen denarekin ados badago.

Jesus Estombak esan zuenez, "eskubide zibilen arloan
aurrerapausuak eman dira, garrantzitsuak gainera.
Baina agian aurrerapausu hauek eta gizarte
kontzientziaren ibilbidea ez dira paraleloak. Bide horiek
uztartzeko asmoz sortu dugu kanpaina hau".

Orain artean sentsibilizazio kanpaina hau Donostian,
Zumarragan eta Irunen garatu da, emaitza desberdinak
lortu direlarik. Zenbait kasutan %65eko onarpena lortu
da, eta beste batzuetan ez da %25era heldu.

Honako kartelak banatuko dira komertzioetan

Bertako artistak laguntzeko
bekak antolatu ditu Udalak

Arte plastiko, argazkigintza eta zine arloetako sormen
artistikoari laguntzeko bekak emateko lehiaketa ire-
kia arautzen duten oinarriak ezagutzen dira. Orotara

hiru beka ematea da deialdi honen xedea, artegileei
beraien obra sortzeari eskainitako epeak emanez.

Arte plastiko eta argazkigintza arloetako sormen artistikoa-
ren barnean hurrengo sailak jasotzen dira: Pintura, Eskul-
tura, Obra grafikoa, Argazkigintza eta  Zinea. Obraren
azken gauzatzean, aipatutako espezialitate guztiak edo
haietako edozein erabil daiteke, bakarka nahiz multzoka.

Bekak eskatu ahal izango dituzte, aurreko oinarrietan adie-
razitako arloetako batean diharduten pertsona fisikoek, arlo
horietako arte sorkuntzan aritu nahi badute eta azken bost
urte hauetan Udal honengandik jarduera horretarako beka-
rik jaso ez badute.

Eskabideak aurkezteko epea, Gipuzkoako Aldizkari Ofizia-
lean oinarriak argitaratuko direnetik hogeita hamar egune-
koa izango da. Eskabideak Hondarribiko Udaletxeko B.A.Z.
bulegoan aurkeztu beharko dira, astelehenetik ostiralera
9:00etatik 13:30tara eta 16:00etatik 18:00etara eta larunba-
tean 9:00etatik 13:00etara. 

Beken dotazioa gehienez  hiru mila eta seirehun euro
(3.600) izango da eta bi epetan ordainduko dira. %60
esleitzerakoan eta %40  egindako lanaren memoria doku-
mentatua aurkezterakoan eta bekadunek Udalari eman
behar dioten arte lana entregatzerakoan. 

2007ko martxoaren 31 baino lehenago, bekaz baliatu den
epearen barruan egindako lanaren kopia dokumentatu bat
entregatzea. Beste aldetik, onuradunek bekaz baliatu diren
epearen barruan burututako lanak garai batez lagatzeko
konpromisoa hartzen dute, Udaletxeko Kultura Departa-
mentuak lan hauek erakusteko asmoz erakusketa bat anto-
latzen eta sustatzen
baitu. Onuradunak bere
lan bat eman beharko
dio Udalari.

Informazio gehiago
www.hondarribia.org
webgunean.

Eskaerak B.A.Z bulegoan
aurkeztu behar dira
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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

Damarri eta Presako Babes 
Ofizialeko Etxebizitzak mintzagai

Bake Epaitegiak instalazio
berriak ditu

Bake Epaitegiak lokal berria du Kale Nagusian,
orain artean kokatzen zen hartatik oso gertu dago-
elarik. 

Udalak lokala 120.000 euro ordaindu du. Zifra honi
67.180 euro gehitu behar zaizkio, eraikinaren barnean
egindako zenbait hobekuntza dela eta.

Aldaketa honekin Bake Epaitegiak toki gehiago irabazi du
eta lehen zeuzkan hezetasun arazoak gainditu ditu.

Irekiera ekitaldian, Udalbatzako partidu politiko guztiak
egon ziren, Borja Jauregi alkatea eta Martin Iturbe parro-
koa buru zirelarik. 

Borja Jauregik Bake Epaitegiak daukan garrantzitsua
azpimarratu zuen, hiritarren arteko arazoak konpontzeko
lehen gunea baita. Hortaz gain, bere funtzio nagusiak,
hauteskundeetako botuen zenbaketa eta erregistro zibi-
len funtzioak (heriotzak, ezkontzak eta jaiotzak).

Hondarribiko Bake Epaitegian hiru funtzionariok egiten
dute lan (idazkaria, ofiziala eta laguntzaile bat). Bake
epaileak bere karguari dagozkion eginkizunak betetzen
ditu.

Bake epaitegiko irudi bat

Etxebizitzak egingo diren lur zorua

Azken asteotan hiritarren ahotan gai garrantzitsu bat
egon bada, hori Damarri eta Presako babes ofizia-
leko etxebizitzen proiektua da. Hondarribiko Udala-

ren eta Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailburutza ez
datoz bat zenbait puntutan, eta horrek bilera eta zeresan
ugari ekarri ditu.

Udalak proiektua aurrera eramateko eskumenak ditu.
Hala ere, eraikuntzarako dauden zailtasunak ikusita (28
metrotako sakoneran egin behar da pilotutza lana, egitu-
ra harkaitz gainean asentatzeko), eta Damarriko zonaldea
erabat hiritartu dela kontuan hartuta, Udalak kalkulatzen
du alde haundia sortzen dela etxebizitzen kostua eta sal-
neurrien artean.

Kostuaren gorakada hau ikusita, Udalak Eusko Jaurlari-
tzari prezioen gorakada ulerkor bat egiteko eskatu zion,
gutxienez eraikuntza kosteak bete ahal izateko. Udala
osatzen duten taldeek zenbait bilkura egin dituzte eskae-
ra osotu bat aurkezteko Eusko Jaurlaritzari.

Martxoaren 10ean egin zen bilkuran ondorioztatu zenez,
Jauregi Alkatea berriz ere bilduko da Etxebizitza saileko
arduradunekin denentzat irtenbide onargarri bat lortu
asmoz.



2006ko martxoa • 184. zkia • Hondarribia Herrian barrena 7

AUKERA HAUNDIA BANDERILA
ETA KAXUELETAN

San Pedro, 31 20280 HONDARRIBIA
Tel: 943 642705

Eliz Musikaldia apirilaren
hasieran ospatuko da

Aurten ere, XXIV. Hondarribiko Eliz Musikaldia
ospatuko da gure herrian. Apirilaren 7tik 9 bitar-
tera izango da Kale Nagusiko elizan nahi duena

musika honekin goza dezake.

Kontzertu guztiak arratsaldeko 8:30etan izango dira
eta hiru egunetan banatuko dira. Hona hemen egita-
raua: 
-Apirilak 7, Leioako San Juan Bautista Abesbatzaren
kontzertua izango da.
-Apirilak 8, Oñatiko Ganbara Abesbatzaren kontzer-
tua.
-Apirilak 9, Hondarribiko Eskifaia eta Xatz Eskifaia eta
Irungo Nayade abesbatzen kontzertua.

24. aldiz ospatuko da aurten Eliz Musika emanaldia

XVII. Herri Kanta Jaialdian
izen ematea zabalik da

Kultura Departamentuak XVII. Herri Kanta Jaialdia anto-
latu du aurten ere. Jaialdi hau maiatzaren 28an ospa-
tuko da goizeko hamaika eta erdietan Gipuzkoa Pla-

zan.

Bertan parte hartu nahi dutenek apirilaren 30 ean baino lehen
taldearen izena, zenbat partaideek osatzen duten eta zuzen-
dariaren telefonoa eman behar dute udaletxeko B.A.Z.en.

Jaialdi honetan parte hartzeko baldintzak hauek dira:
-Ahots berdinekoak edo mistoak izan litezke eta bertako
kideak 16 urtez gorakoak izango dira.
-Abesbatza bakoitza gutxienez zortzi kidez osatuko da.
-Talde bakoitzeko kideen %80 gutxienez, hondarribiarrak
izango dira, Hondarribian jaioak edo bertan bizi direnak.
-Talde bakoitzak, jaialdian zehar bi kanta abestuko ditu eta
zuzendari artean aukeratuko den beste herrikoi bat, zeina
parte hartzen duten talde guztiek, ikusleekin batera, abestu-
ko baitute.
Bukatzeko "Agur jauna" abestuko da.
Era berean, herri bazkariaren ondorengo jaialdian beste bi
kanta kantatuko dute.Kanta hauek ez dute jaialdian kantatu
gabeak izan beharrik. Jarraian koruak herrian zehar ibiliko
dira kantuz. 
-Kanta guztiak euskal kantak eta euskaraz kantatuak izango
dira.
-Kultura Departamentuak, parte hartzen duten abesbatza
guztiak, jaialdiaren ondoren izango den herri bazkarira gon-
bidatuko ditu.

Herri Kanta Kultura Departamentuak antolatzen du



Hondarribia • 184. zkia • 2006ko martxoaHerrian barrena8

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

Konpostaje kanpainaren
bigarren fasea abiatu da

Bi d a s o a
eskualde-
ko baserri

eta etxe bakune-
tan bizi diren fami-
liek, konposatze
teknikari esker
ongarritzat auto-
berziklatu ahal
izango dituzte
hondakin organi-
koak. Mankomu-
nitateko Txingudi
Zerbitzuek, Foru Aldundiarekin elkarlanean, azaroan abia-
tutako garapen sostengarriaren aldeko programa honen
bigarren faseari ekin dio.

Mankomunitateko Txingudi Zerbitzuetako arduradunek,
Foru Aldundiaren ekimenez, hondakinak konposatzearen
aldeko kanpaina berria abiatu dute. Honen arabera, Bida-
soa eskualdeko baserriek sortzen dituzten hondakin orga-
nikoak ongarri natural bilakatu ahal izateko, konposatze
kutxak doan banatuko dituzte. Eskualdean baserritzat jo
daitezkeen 3.000 etxe daude, eta luzarora, hauek guztiak
beren hondakinak kudeatzea dute programaren helburu
nagusia. Izan ere, konposatzearen teknika normalizatzea
bilatzen dute Mankomunitateko teknikariek. Txingudi baila-
rako familia batek, urtean batazbesteko 320 kilogramo hon-
dakin organiko sortzen ditu, eta konpostatze prozesuaren
ondoren 60 kilogramo konpost edo ongarri berreskuratu
daitezke. Horrela, neurri hauek eragin ekologiko nabarme-
na izan dezaketela pentsatzen dute Txingudi Zerbitzuetako
kideek. 

Informazio gehiago;Txingudi Zerbitzuak, 943 67 02 49 tele-
fono zenbakian.

Era honetako kutxak erabiltzen dira

Lorez Apaindutako Balkoien
Lehiaketa zabalik da

Hondarribiko Udaleko Kultura Sailak aurten ere lorez
apaindutako balkoien lehiaketa antolatu du. Hirigu-
neko etxebizitza, maizter guztiek eta lorez eta lan-

darez apaindutako ostalaritza eta merkataritza gremioek
parte hartu ahal izango dute.

Parte hartzeko izen ematea ez da beharrezkoa. Epaima-
haia kalez kale ibiliko da eta bere iritzia emango du.Bal-
koietako loreen kolore, apaintasun, itxura eta orijinaltasuna
kontuan hartuko dira.

Sariei dagokienez, honako hauek izango dira:
-Trofeoa eta landareak erosteko 200 euroko txartela.
-Trofeoa eta landareak erosteko 150 euroko txartela
-Trofeoa eta landareak erosteko 100 txartela
-Ostalaritza eta merkataritzako Sari Berezia: Trofeoa eta
landareak erosteko 200 txartela.

Sari banaketa iraileko Jai Nagusietan izango da. Epaima-
haiaren erabakia apelaezina izango da eta honen ustez
saritzea merezi duen moduan apaindutako balkoirik ez
balego, saria eman gabe utzi ahal izango du.

Iaz lehiaketa irabazi zuen balkoia.
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Kalean dauden katuak 
zaintzeko animalien elkarte

bat sortu da

9

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

Hondarribian 250 katu inguru bizi dira kalean. Azken
hilabeteotan han hemenka ibili da gai hau, biztale-
en artean kezka sortuz. Udalak Animalien Elkartea

sortzen lagundu du, eta arazo honi amaiera jarri zaiola
dirudi. 

Udalarekin elkarlanean, Animalien Elkarte berri bat sortze-
ko proiektua abiatu du. Elkartearen egoitza Udalak Artzu
aldean dauzkan 2.000 metro karratutako eremuan kokatu-
ko dute, eta bertan 150 katuentzako tokia izanen da. Aitor
Kerejeta zinegotziak aipatu zuenez, "txakurtegi moduko
egitura honetan, sortu berri den elkarteak  gaitzekin dau-
den katuak osatu eta behar bezala aterpetzeko aukera
izango du. Kalean garbitasun maila baxua dago, eta elkar-
tearen eginkizuna katuak behar  bezala    mantentzea izan-
go da". 

Sortuberri den Animalien Elkartearen arduraduna Teresa
Lopez da. Artzuko katutegi berri honek ekaina artean ez
ditu ateak irekiko. Hau dela eta, Teresa Lopezek elkartea-
ren beste kide batzuekin batera, katuak harrapatzen hasia
da jadanik. Faro aldean 56 katu harrapatu dituzte, eta
horietariko gehienak berriro askatuak izan dira gaixotasu-
netatik sendatu, parasituak kendu eta antzutu ostean. 

Katu batzuk espigoian

Aireportuko pistaren 
haunditzea berriz mintzagai

Gipuzkoa-
ko Foru
A l d u n -

diak eta Irun eta
H o n d a r r i b i k o
alkateek bilera
egin dute Hon-
darribiko aire-
portuan legezko
segurtasun ere-
mua nola eraiki
e rabak i t zeko ;
erabateko ados-
tasunik ez dagoenez, laster, bilduko dira berriz. 

Gipuzkoako Foru Aldundia eta Irun eta Hondarribiko
(Gipuzkoa) alkateak ados daude: AENA Espainiako Aire-
portuak eta Airezko Nabigazioa elkarteak 2005eko azaro-
an Hondarribiko aireportuko pista txikitzea proposatu zuen
(PSOEren proposamena da), baina hori eginez gero, aire-
portuaren etorkizuna kolokan egongo litzateke. Nazioarte-
ko araudiaren eskaerak betez, gaur egungo aireportua 300
metro txikitzea proposatu zuen AENAk. Hala eginda, aire-
portuak 1.754 metroko luzera eduki beharrean, 1.454 edu-
kiko lituzke. 1.454 metro eta alde banatan legezko 150
segurtasun metroak. 

Pistaren neurri horiekin gaur egun Hondarribiko aireportua
erabiltzen duten erreakzio hegazkin ertainen jarduna ber-
tan behera geratuko litzateke.  Koldo Azkoitia Gipuzkoako
Foru Aldundiko Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako
diputatuak esan zuenez, "erreakzio hegazkin ertainak dira
aireportu honen etorkizuneko gakoa. Ez nazioarteko aire-
portu bat egiteko, baina bai Gipuzkoako garraio azpiegitu-
ra garrantzitsu honek bere jarduna eskaintzen jarraitzeko". 
Itxuraz, Aldundiaren proposamen horrekin ados daude bai
Hondarribiko alkatea eta baita Irungoa ere. Baina hirigin-
tza proiektuak ere badauzkate tartean. Hori da gakoa. Foru
Aldundiaren aireportu egitasmoa eta hiri bakoitzaren hiri-
gintza proiektuak uztartzea. 

Pista haunditzearen auzia



Kasino Zaharrak martxoaren amaierarako irteera bat
antolatu du bertako bazkideei zuzenduta. Martxoa-
ren 29an izango da eta Arnedo izan da kasu hone-

tan hautatutako hiria. Bertan, hainbat gauza bisitatu ahal
izango dira, hala nola, oinetakoak erakusketa bat eta Vico-
ko Monastegia. Irteera goizeko 7:45etan izango da Alame-
datik eta bazkaria Venecia hotelean egingo da.

Irteeran parte hartu nahi duenak bere izena eman beharko
du martxoaren 27a arte Adinekoen Etxeko Bulegoan.
Ordutegia astelehen, asteazken eta ostiraletan izango da,
10:30etatik 12:00etara. Gehienez bi izenemate egingo
dira. Prezioa 24 eurokoa da, autobusa eta bazkaria barne
direlarik.

. Sukaldaritza tradizionala

. Eguneko menua

. Karta

San Pedro kalea 63
Tel. 943 64 70 75

20280 HONDARRIBIA
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Kasino Zaharrak Arnedora
txango bat antolatu du 

Kasino Zaharrak irteera antolatu du martxoaren 
amaierarako

Hondarribiko Psilocybe Musika Elkarteak 'Psilocybe
Gaua' antolatu du datorren apirilaren 1erako. Amutal-
deko lokaletan aritzen diren hiru taldek Tolosako Bon-

berenea eraikinean kontzertua eskainiko dute, hain zuzen
ere, 'Kalité', 'Kabul' eta 'Chronic Surf' taldeak.

Ekitaldia, Kabul taldearen diska berriaren aurkezpen ofíziala
izango da. Psilocybina faktoriatik aterako den laugarren lan
hau, 'Kabulhori' izenekoa, Tolosan zuzeneko emanaldi bate-
an entzun ahal izango da. 'Psilocybe Gaua' antolatu da ber-
toko Bonberenea eraikinean. Parte hartuko duten taldeak
'Kalité', 'Kabul' eta 'Chronic Surf' dira, hirurek hondarribiarrak.

Psilocybe Elkarteak autobus bat antolatu du bertara joateko.
Egun berean 18.00etan irtengo da Miramarretik. Kontzertura-
ko sarrerak eta autobusak 7 euro balio du eta, gainera Kabul
taldearen maketa nahi duenak, dena 10 euro ordainduaz lor
dezake. 

Informazio gehiagorako, Psilocybe Elkartean bertan galdetu.

Psilocybe gaua antolatu da
Tolosan apirilaren 1erako

Kabul taldeak aurkeztuko duen diskaren azala
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EXPERT

GEURIA
SUKALDEKO ALTZARIAK

Tel. 943 64 07 14

ETXETRESNAK
Tel. 943 64 33 86
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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

Udalak Gazteri Departamenduko diru-
laguntza emateko lehiaketa publikoaren
deialdia egin du. Emango den laguntza-

rako dirua 7000 eurokoa izango da eta eskae-
rak aurkezteko hilabete bat egongo da deialdia-
ren iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialen
argitaratu eta biharamunetik hasita. Epe-muga,
2006ko apirilaren 8 (barne) arte izango da. 

Oinarriak 2004ko abuztuaren 2ko 146 zenbakia
duen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, eta
honen zuzenketa, 2005eko uztailaren 13ean,
132 zenbakia duen Gipuzkoako Aldizkari Ofi-
zialean daude.

Diru-laguntza honen helburua Hondarribiko
gazteen elkarteek eta asialdiko taldeek   anto-
latzen dituzten ekintzak daukaten defizita
murriztea da. Era berean, laguntza mota hau
jaso ahal dituenak gazte ekintza burutzen dituz-
ten irabazizko helbururik gabeko eta Hondarri-
bian errotutako pertsona fisiko edo erakunde
juridiko pribatuek dira.

Diru-laguntza jasoteko nahi duenak BAZen (biztanleen
arreta zerbitzuan) , Kale Nagusiko 20.zenbakian, ondoko
agiriak aurkeztu beharko dituzte:
-Diru-laguntzak ematea arautzen duen udal ordenantzaren
4.Artikuluan aipatzen den dokumentazioa.
-Urteko ekintzen programaren edo eskatutako diru-
laguntzaren xede den proiektuaren deskribapen zehatza.
-Entitatearen ibiibidea egiaztatzen duen txostena. Entitate
eskatzailearen estatutuak eta curriculuma:partaide kopu-
rua, adinak eta begirale kopurua.

Bestalde, deialdi honen bidez ondoko ekintza hauek ezin-
go dute diru-laguntza jaso:
-Beren izaera eta helburuak gazteen elkarte edo aisialdiko

ekintzekin lotura zuzenik ez dutenak.
-Bere izaera eta helburuengatik beste udal arlo edo era-
kunde autonomoen programa baten edo batzuen bidez
bideratu ahal izan direnak. Horrelakoetan, eskaera beste
erakunde edo udal arloetara bideratuko da eta interesatua-
ri horren berri emango zaio.

Diru-laguntza emateko egingo den ebaluaketa eta kontze-
sioa proposatutako egitarauen eta entitate   eskatzailearen
ezaugarrietan, euskaren presentzia eta erabilera eta enti-
tatearen finantza-baliabideek, bere baliabideen, beste diru-
laguntzen eta aurkeztutako gastuen aurrekontuarekiko
duten proportzionaltasunetan oinarrituta egongo da.

Informazio gehiagori nahi duena www.hondarribia.org
orrialdean begira ezazu.

Gazteri departamenduko diru-laguntzak
emateko deialdia

Diru-laguntzak gazte taldeentzat zuzentzen dira
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Esaiguzu, Txomin, jende asko al dago elkarte-
an? 
Bai, jende dezente dago. Elkarteak dagoeneko 26
urte ditu eta azken urteetan bazkide kopurua asko
igo da. Aurten ia 300 lagun gara, izan ere, azken
urteetan hainbat jarduera antolatu ditugu, hala
nola, triatloia, trialsina, jaitsiera... eta horrek lagun
ugari erakarri ditu. Horri loturik, Hondarribitik kan-
poko jendea ere sartzen ari da gure elkartean;
Bidasoako jendea, Berakoa, Hendaiakoa, Oiar-
tzungoa eta Lezokoa, besteak beste. Hasieran
kideak Hondarribiko biztanleak baino ez ziren,
egun, ordea, kanpotik ere jendea etorri da.

Diozunez bazkiderik ez zaizue falta, baina gazte
jenderik ba al da zuenean?
Bai, jaitsieran, triatloian eta trialsinean, adibidez,
gazteak dabiltza;  gazteak dira, oro har,  modalita-
te hauetan izen ematen dutenak.

Ze ekintza antolatzen dituzue?
Gurea zikloturismo elkartea da;   txirrindularitza
bultzatzen dugu batez ere, inguruko herriak eza-
gutzea, elkarrekin ondo  pasatzea, gosariak anto-
latzea... Horrekin batera, gure elkarteko ekintza
nagusia "sellado"a deitzen duguna da. Bazkideok
txartel bana dugu; halaxe, bizikleta hartuta herri
batera joaten garen bakoitzean, zigilu bana jaso
eta txartelean itsasten dugu (dena delako herri

horretan izan garen froga gisa). Horrela, urte
bukaeran bazkide guztiok afari batean biltzen
gara, geure emazte eta guzti, eta zigilu gehien
lortu dituen bazkideari saria ematen diogu. Denbo-
raldiko lehen selladoa Guadalupen egiten dugu eta
azkena ere bai.

Horretaz gain, haur-lasterketak, eskola-irteerak,
zikloturismo proba bat... ere antolatzen ditugu.

Ze lasterketatan hartzen duzue parte?
Txapelketetan parte hartzen duten 4 talde ditugu:
beteranoen talde bat, jaitsieretarako beste bat,
trialsinekoa eta triatloikoa. Trialsinean, esaterako,
Jon Areitio oso ondo dabil, eta triatloiko taldea,
berriz, iaz sortuagatik, 25 kide ditu dagoeneko.

Bazkide izateko zer egin behar da?
Polikiroldegian biltzen gara ostiralero 19,30etatik
21,30etara. Bazkide izateko bertara joan, txartel
bat bete eta urtero ordaintzen den 18 euroko kuota
sinbolikoa ordaintzearekin nahikoa da. Kopuru
honekin gure elkarteko arropa erabil daiteke, gosa-
rietan eta ekintzetan parte hartu... Hori bai, bazki-
de bakoitzak urtean ekintzaren batean, behintzat,
parte hartu behar du. Bazkide berriari lizentzia egi-
teaz eta seguroaz, berriz, gu geu arduratzen gara.

Irteeretara bazkideak bakarrik joan daitezke edo

JJakina da txirrindularitza egun dagoen kirolik gogorrenetarikoa
dugula, baina baita jarraitzaile eta zale pila biltzen dituena ere.
Horren adibide da Hondarribiko Txirrindulari Elkartea,  dagoeneko

mende laurdena betea duen txirrindulari askoren habia, eta urtetik urtera
gero eta bazkide gehiagoren jabe dena. Aldizkari honen hainbat irakurle-
rentzat interesgarria izango delakoan, bada, hona Txomin Oronozi, elkar-
teko lehendakari denari, egindako elkarrizketa eta haren ahotik jasota
uzta.

TXOMIN ORONOZ
Txirrindulari Elkartea
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kanpoko jendea ere bai?
Ez, bazkideak bakarrik. Irteera bakoitzean batez beste
60 lagun inguru biltzen gara, eta Euskal Herriko ziklo-
turista-taldeen artean partaide gehien dituena da
gurea. Aurten, gainera, 3 sari lortu ditugu: Gipuzkoako
itzulian, Goizuetan eta Indu-
rain proban, berriz, partaide
gehienen saria eman digute. 

Elkarteko mallota bazkide-
ei bakarrik ematen zaie
edo edonork eros dezake?
Eskubidea bazkideak du,
edo bestela bazkidearen
bidez ere lor daiteke. Dena
den, horrek ez du esan nahi
bazkide ez denak ezin erabil
dezakeenik. Iaz bi diseinu
desberdin izan genituen,
baina aurten diseinu bakarra
dugu: gorputza berdea
duena eta besoak gorriz.

Laguntzarik jasotzen al
duzue?
Udaletxeak orain arte bere laguntza luzatu izan digu
eta aurrerantzean ere hala jarraitzea espero dugu.
Lehiaketetan, berriz, mallotean iragarkiak eramaten
ditugunez, horrekin ere laguntza jasotzen dugu arropa
erosteko. Elkarteak jasotzen dituen laguntzen % 70
bazkideek jarritako diruak osatzen du eta gainerako
%30 subentzio bidezkoa da.

Denboraldi luzea al duzue? Ze aurreikuspen ditu-
zue denboraldi berriari begira?
Urte osoan ibiltzen gara hara eta hona, baina denbo-
raldi ofiziala martxoan hasi eta urrian amaitzen da. Egi-
ten ditugun irteerak 80 km ingurukoak izaten dira; irte-
era luzeegiak ez egiten saiatzen gara, 60 edo asko jota

100 km-koak, nahiz eta nahi
duenak aurrera jarrai dezake-
en. Horretaz aparte, Hondarribi-
tik Lizarraraino ere egiten dugu
urtero irteera bat, baina gero

autobusez itzultzen
gara.

A u r r e i k u s p e n e i
dagokienez, lehen-
dik egiten ditugun
lasterketa, gosa-
ri...-ez gain, aurten
badugu berrikuntza
bat: gure web-gune
berria bultzatzea.
Lehen ere bage-
nuen bat, baina ez
zen gehiegi   era-
biltzen eta aurten
berri bat egin nahi
dugu gure artean
komun ika tzeko ,

jendeari gure berri emateko, erosketak egiteko...

Zaletasun gisa hartzen duzue txirrindularitza edo
kategoriaz      igotzen saiatzen zarete?
Gu afizioz hasten gara txirrindularitzan, baina taldean
ibiltzen garenez egia da elkarren artean norgehiagoka
izaten dela; gure kategoria erakustea gustuko dugu.
Jendea saiatzen da hobetzen, albait azkarren ibiltzen,
irteera luzeak egiten... eta horren seinale probetan
aurrean dabilen jendea dugu.

Argibide edo informazio gehiago behar izanez gero,
elkartera deitzea besterik ez duzue edo elkarteko nor-
baitekin kontaktuan jartzea.

Ainara Elizondo

CONTABLE,
FISCAL,

LABORAL
* SEGUROS

GESTIÓN:

* KONTUHARTZAILEATZA, FISKALA 
ETA LANAREKIN LOTUTAKOA

* ASEGUROAK

GESTIOA:
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Jende bailara, ez da hala? Bai, gu gara, euskaltegikoak. Aurten ere garaia iritsi zai-
gula eta hor abiatu gara sagardo goxoa dastatzeko asmoz lekurik aproposenera.
Nora ote? Sagardotegi batera, jakina. Berrogei bat lagunon artean eguna ordua  eta
lekua adostu, autobusa alokatu  eta andare! Batzuentzat lehenbiziko aldia zen hone-
lako batera joaten zirena, beste  batzuk aldiz zaleak izaki eta primeran zekiten  txo-
txerako bidea. 

Hurrengo baterako errepikatzekotan geratu ginen behintzat.

On egin! 

Euskaltegia 
sagardotegian
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Emeki Elkarteak Emilia 
Sagarzazu omendu du

EEmeki Elkarteak urtero martxoaren 8aren
inguruan egiten duen bezala, ekitaldi
ugariz osatutako eskaintza bilakatu du

aurten Emakumearen eguna ospatzeko. Urtero-
ko omenaldia Emilia Sagarzazu Sunsundegiri
egin dio, 85 izeneko baserritarra, Izenea base-
rrikoa. 

Urtero, elkarte honek herriko emakume bat
omentzen du,  bizitza osoan zehar egindako lan
eta ibilbidea goraipatu asmoz. Emiliak bere
bizitzaren zehar, Sagarzazu alkatearen
garaian, Ondarribi izenarekin taberna bat jarri
zuen, gaur egun oso ezaguna dena oraindik.
Urte askotan tabernan egindako lanak baserri-
koekin uztartu zituen. Hori gutxi balitz, zazpi
ume izan zituen, horietatik bi hil egin zirelarik.

Martxoaren 12an izan zen omenaldia. Nahiz eta
eguraldiak ez zuen batere lagundu, Emilia bere
inguruko jende asko izan zuen omenaldi hunki-
garri honetan, bertsolari ospetsu batzuk alaitu-
rik.

Bestalde, martxoaren 3an Zuloagan Etxean
Bidasoaldeko Emakume Artista baten erakus-
keta zabaldu egin zen. Bertan, urtean zehar
emakume hauek egindako lanak erakutsi dira.



HHondarribia eta Irungo Udal Euskara
eta Kirol Zerbitzuek Eskola-kirola-
ren kalitatea areagotzeko progra-

ma batean lanean dihardute. Bidasoalde-
an   programa honek, Eskola Kirolaren jar-
duera-programan teknikari/monitore eta
ikasleen arteko harreman pedagogikoaren
kalitatea hobetzea du helburu, kirol eta
hizkuntzazko alderdiak uztartuz.

Programa honen oinarria SIADECOk
2004-2005 ikasturtearen amaiera aldera
egindako datu bilketa zabal bat da, Bida-
soaldeko Kiroletako Lan-Mahaiaren eska-
riz egindako txosten bat delarik. Hondarribian eta
Irunen Eskola Kirolak, kirolaren nahiz hizkuntza-
ren ikuspegitik, egun bizi duen egoera ezagutze-
ko oso baliagarria gertatzeaz gain, aurrerantzean
modu sistematikoan kalitatea neurtzeko zehaztu
eta erabili ahal izango diren adierazleak definitze-
ko lagungarri izango da.

Azterketa honen xedea, hasieran esan bezala,
Eskola Kirolean parte hartzen duten Hondarribiko
eta Irungo ikastetxe eta talde guztien inguruko
informazioa jasotzea zen. Helburu hori Hondarri-
biko kasuan lortu bada ere,  ez da Irungo ikaste-
txe eta talde guztien  inguruko informazioa
jasotzerik izan. Honela, Iruni eta Bidasoaldeari
dagozkion datuak ez dira adierazgarriak
%100ean.

Bidasoaldean Eskola Kirolean parte hartzen
duten teknikari/monitore eta ikasleen arteko
harreman pedagogikoaren kalitatea neurtzeko
zehaztutako lan unibertsoa bi unitatek osatu dute: 
-Batetik, Eskola Kirolean parte hartzen duten
Hondarribia eta Irungo ikastetxeen inguruko
datuak jaso dira. 
-Bestetik, ikastetxe horietan Eskola Kirolaren
inguruan 2004-2005 ikasturtean antolatutako tal-
deak.

Azterketa aurrera egiteko beharrezkoa zen infor-
mazio bilketa, era honetara egin da:
-Ikastetxeari buruzko informazioa, ikastetxeko
kirol koordinatzaileak eman du, horretarako pro-
pio diseinatutako galdetegi bat  beteaz.
-Talde bakoitzari buruzko informazioa, kasu

batzuetan ikastetxeko kirol koordinatzaileak berak
eman du, eta beste batzuetan talde bakoitzeko
teknikari/monitoreak, helburu horretarako diseina-
tutako bigarren galdetegi bat beteaz.
-Bi galdetegi hauen diseinuaz SIADECO arduratu
da. 

Ikastetxeari nahiz taldeei zegozkion fitxak
jasotzeaz, kiroletako udal teknikariak arduratu
dira, eta beraiek izan dira fitxak SIADECOri hela-
razi dizkiotenak

Bildutako datuen esangura estatistikoaren ingu-
ruan, azpimarratzekoa da:
-Hondarribian Eskola Kirolean parte hartzen
duten ikastetxe eta Eskola Kiroleko talde guztiek
bete dute galdekizuna; txostenean jasotako
datuek Hondarribiko egoera
bere osotasunean     islatzen
dute, unibertso osoa. 

-Irungo kasuan aldiz, Eskola
Kirolean parte hartzen duten
15 ikastetxetatik, 10ek  eran-
tzun diote galdekizunari; eta
91 taldetik 60k erantzun
diote.  Datuak adierazgarriak
izan arren, beraz, estatistiko-
ki datuok duten balioa baxua-
goa da, bi kasuetan, baina
batik bat ikastetxeari dagoz-
kion datuetan errore-marge-
na altua delako.

2004-2005 ikasturtean, Hon-
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BIDASOAKO ESKOLA KIROLEAN EUSKARA



darribiko eta Irungo ikastetxe guz-
tiek hartu dute parte Eskola Kirole-
an;  guztira beraz Hondarribiko 4
ikastetxeek eta Irungo 15 ikastetxe-
ek. 

Guztira, 142 izan dira Bidasoaldeko
ikastetxeetan ikasturte honetan sor-
tutako taldeak, (51 Hondarribian eta
91 Irunen); eta talde hauetan 1.400
partaide eta 160 teknikari/monitore
baino gehiagok hartu dute parte .

Honela, azterketa honetan, Bidaso-
aldeko 14 ikastetxeri eta 111 eskola
kiroleko talderi buruzko informazioa
aztertu eta azalduko da

Esan bezala, azterketa honetan, Hondarribiko
ikastetxe eta talde guztiei buruzko informazioa
aztertuko dugu: hots, 51 talde, 620 partaide eta
77 teknikari/monitoreei dagokiena. Irungo
kasuan aldiz, datuak 10 ikastetxeri, 733 partai-
deri eta 78 teknikari/monitoreri dagozkie.

Ondorioak:

2004-2005 ikasturtean, Hondarribiko eta Irungo
ikastetxe guztiek hartu dute parte Eskola Kiro-
lean: hau da Hondarribiko 4 ikastetxeek eta

Irungo 15 ikastetxeek;
eta guztira 142 izan dira
ikasturtean sortutako
kirol taldeak. 

Txosten honetan aurkez-
tu eta aztertutako infor-
mazioa ez dagokio ikas-
tetxe eta talde guztiei,
ezinezkoa baita Irungo
ikastetxe eta talde guztiei
buruzko informazioa
jasotzea, eta datuak
Hondarribiko ikastetxe
guztiei eta Irungo 10
ikastetxeri dagozkie.

Txosten honetan aztertu-
tako datuak beraz, 14

ikastetxeri, 111 kirol talderi, 1.353 partaideri eta
155 monitoreri dagozkie.

Euskararen erabilera mailarik altuenak, ikaslee-
kin erabilitako idatzizko materialean eta tekni-
kari/monitore eta ikasleen arteko harremanetan
ematen dira; ikasleen arteko ahozko harrema-
netan, bai oro har, bai lehiaketa partiduetan ere
euskararen erabilera baxuagoa baita.
-Eskola Kiroleko taldeetan, teknikari/monitore
eta ikasleen arteko ahozko harremanetan eus-
karaz bakarrik egiten dute 61 taldek (%55ek),
eta beste 10 taldek (%9k) "euskara erdara
baino gehiago" egiten dutela adierazten dute.
-Idatzizko materiala (fitxak) euskaraz bakarrik
dituzte 67 taldek (%60,4k), eta euskaraz nagu-
siki beste 7 taldek (%6,3).
-Ikasleen arteko ahozko harremanetan euska-
raz bakarrik egiten dute 43 taldek (%38,7k) eta
beste 19 taldek (%17,1ek) "euskara erdara
baino gehiago" egiten dutela erantzun dute.
-51 taldek (%45,9k) euskaraz bakarrik egiten
dute lehiaketa partiduetan, eta beste 8 taldek
(%7,2k) partiduetan "euskara erdara baino
gehiago" egiten dutela adierazi dute. 

Bidasoaldeko Eskola Kiroleko 111 talde haue-
tan, hizkuntzaren ikuspegitik oro har,  taldeak
ikasturte osoan izan duen bilakaeraz  galdetuta
esan, 65 taldek (%58,6k) balorazio ona egiten
dutela;  28 taldek (%25,2k) erdipurdiko balora-
zioa, eta 17 taldek (%15,3k) balorazio txarra.
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KALITE MUSIKA TALDEA BERE DISKOAREN
AURKEZPENEAN DABIL

18

DDuela bi urte
eta erdi sortu
zen Hondarri-

bian " Kalité " musika
taldea. Lau herritarrek
osatzen dute taldea,
Igor Teresa (kitarra),
Ramon Matheu (aho-
tsa), Joseba Gutierrez
(baxua) eta Ortzi
Alonso (bateria), eta
duela hilabete batzuk
ateratako lehen diska-
ren aurkezpenean
dabiltza orain zenbait
kontzertutan.

"Metal musika jotzen
dugu" dio Ortzik. "Pasatako irailean atera genuen elka-
rrekin lehen diska, 'Buia' izenekoa,  zortzi abestiz osa-
tua. Azken aste hauetan zenbait kontzertu eskaini ditu-
gu, ahal den neurrian ezagutarazteko. Otsailaren 24an
Hazparnen izan ginen, Kuraia-rekin batera. Hurrengo
egunean Urretxuko Gaztetxean jo genuen. Aurrera
begira, martxoan Iruñean Terminal taberna ezagunean
emanaldi bat eskainiko dugu, eta apirilean adibidez
Lekeitio bisitatuko dugu".

Hondarribian ere kontzertuak
eskaini ditu Kalité taldeak.
"Truck diskotekan kontzertu
bat eskaini genuen, eta iazko
jaietan irailaren 9an sekulako
euritea dela eta bertan behera
geratu zen" dio Ortzi Alonso
bateriajoleak.

Diskoaren banaketa

Lehen lanaren banaketa   Zabaltzen enpresaren bidez
egin dute hondarribiarrek. "Hego Euskal Herriko Elkar
Megadendetan banatu da, Oiartzungo Carrefour-en,
eta hortaz gain, gu Gipuzkoako taberna eta hiriburuetan
banatzen saiatu gara".

Kalité taldeak Psilocybe elkarteak Amutalden daukan
lokaletan ensaiatzen du. Gaur egun, bertan 17 talde
daude, 2 disc-jockey, eta beste 3 talde itxarote zerren-
dan, ia beraien txanda noiz helduko den zain.

Gogoratu behar da datozen hilabeteetan Psilocybe
elkartearen lokalak haundiagotu egingo direla. Egun,
elkarteko kide bat proiektua burutzen ari da, eta bere
inguruan, 6-7 lagunez osatutako batzorde bat dago
lanak nola dihoazten ikusi eta gainbegiratzeko.

*Metal musikaren erakusleetako bat dira

KABUL TALDEAK BERE LEHEN DISKA ARGITARATUKO DU 
HILAREN AMAIERAN

22000. urtean sortu zen talde hondarribitarra da
Kabul. Hasiera batean boskotea zen eta gaur
egun hirukotea da. Arkaitz Amunarriz kitarra eta

ahots nagusien arduraduna da, Jon Aristizabal baxuare-
na eta Eñaut Balentziaga bateria eta koroena. Datorren
martxoaren 31ean bere lehen diska aurkeztuko dute,
"Kabulhori" izenekoa. 

Balentziagak dioenez, "entzuten dugun musika asko
etxekoa da eta lagunak dira gainera, horrela kolaborazio
ugari aurki daitezke diskan: Danel eta Igor TR 'Lif'-eko
abeslari eta gitarrista, Aiora 'Zea Mays'-eko abeslaria eta
Aritz 'Izaera'ko abeslaria besteak beste".

Kabulek lantzen duen musikak ez dauka estilo markatu-
rik, baino metala, post hardcore, emo-rock eta horrelako
estilo desberdinen baturak osatzen du. Dagoeneko zen-
bait hiritan kontzertuak hitzartu dituzte: Gasteiz, Bara-
caldo, Legazpi, Anoeta, Oiartzun, Pasai Antxo, eta nola
ez, Hondarribian ere.

Diska berriaren aurkezpen ofíziala 2006ko apirilaren

lehenean izango da. Psilocybina faktoriatik aterako den
laugarren lana Tolosan zuzeneko emanaldi batean
entzun ahal izango da. 'Psilocybe Gaua' antolatu da ber-
tako Bonberenea eraikinean. Parte hartuko duten talde-
ak 'Kalité', 'Kabul' eta 'Chronic Surf' dira, hiruak honda-
rribiarrak.

Psilocybe Elkarteak autobus bat antolatu du bertara joa-
teko. Egun bere-
an 18.00etan
irtengo da Mira-
marretik. Kon-
tzerturako sarre-
rak eta autobu-
sak 7 euro balio
du eta, gainez
Kabul taldearen
maketa nahi
duenak, dena 10
euro ordainduaz
lor dezake. 
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eukeni optika

"Ipuinak…ipuinak;  kantuak…kantuak" leloari eraginez kantuan jarri gintuen eta ondoren bere
ahots eztiaren kulunkan ipuinetan murgildu ginen. Horrela…

zazpi animalia eskularru baten barruan sar
daitezkeela entzun  genuen,

gizakiez gain animaliek ere patua dutela
jakin genuen,    
matriuskaren barrengo izate eta arrazoien

berri izan genuen, 
zuhaitzari bera moztu aurretik baimena eska-
tu behar zaiola susmatu genuen,
eta egia beste EGIA handiago baten barne-

an egon daitekeela ikasi genuen,
matriuskekin gertatu ohi den bezala.

Eguzkia leihotik sartzen zelarik kontu gozoak
entzuten goiz atsegina pasa genuen. 

Mila esker Pellori eta bera etortzea ahalbide-
ratu zuenari.

Oraingo honetan Pello Añorga ipuin kontalaria izan
dugu Euskaltegian
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Industria tresneria
Elektrizitatea

Giltzen kopiak
Torlojugintza inoxidablea

Burdindegia

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

20280 HONDARRIBIA

2005-2006ko enplegua sustatzeko 
proiektuak amaitu dira   

"Litoral VII", "Arte-bide IV" eta "Baratza" izeneko proiektuak amaitu dira 2006.eko martxoan. Egitasmo
hauek Hondarribiko Udalak eta Inemek Enplegu Sustapeneko programen bitartez finantzatutakoa dira.

"Litoral VII"

Bost langile eta begirale bat aritu dira Hondarribiko
esparru Naturalak garbitzen, mantentzen eta  egoki-
tzen lau hilabetez. Hauen artean, herriko espigoia,
zelaiak, ubidea eta senaiak garbitu dira.  Guztira, 8
tona/ 400poltsa / 2 edukiontzi zabor jaso dira. Garbi-
keta lanen erregulartasuna ikusten den arren, orain-
dik ubideak defendatzeko ahalegina egin beharra
dago.

"Arte-bide IV"

Sei langilek eta begirale batek parte hartu dute
proiektu honetan lau hilabetez. Alde batetik, Egin-
Egon toki lokala antolatzea eta apaintzea eta beste-
tik Baratze komunitarioaren sustapenerako baliaga-
rriak izango diren elementu didaktikoak sortzea izan
dira beraien betebeharrak. 

"Baratza"

"Baratza " izeneko proiektu berria izan dugu aurten.
Izenak azaltzen duen bezala proiektu honen helbu-
rua baratze bat sortzea izan da. Burututako lanen
artean, zelai bat baratze bihurtu, lurra prestatu eta
hazitegi bat egin dute.
Kasu honetan lau hilabete eman dute lanean lau lan-
gilek eta begirale batek. Egin duten lana "Baratze
Komunitarioa " izango da laster.
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Koldo Ortega

Tel.mobila: 609 414145

Garai bateko Santa Engraziako 
errotaren gainean

Duela aste gutxi Bizkatik oso hurbil dagoen
Arnuero herrian Europa Mendebaldeko
Mareako Erroten Nazioarteko Topaketa

ospatu da. Errotek aintzinean oso funtzio
garantzitsua betetzen zuten, eta zenbait gobernuren
asmoa ondarea mantendu eta errespetatzea denez,
nazioarteko bilkura hau ospatu da Kantabriako
Arnueron.

Hondarribiak mareado errota bat ere izan zuen,
Santa Engrazia auzoan. Ziurrenik hiribildua sortu
zenetik egongo zen errota bat hor. 'Hondarribiko
Baserriak' liburuaren 154.
orrian esaten denez,
1531koa da udal errotari
buruz aurkitutako albisterik
zahareña. Udalak errota
berri bat eraiki nahi zuela
dio agiriak, aurreko errota
zaharra 1521 eta 1524ra
bitarteko gerran suntsitua
geratu zelako. 

Santa Engrazian egin zen
errota berria eta herriarena
izanik enkantean jartzen
zuen urtero errotaren izen-
dapena. Presazko urez
baliatuz mugitzen zituen
harriak errota. Hala ere,
errota-harriak mugiaraztea

ez zen presaren helburu bakarra, eta beste zenbait
arlotarako erabiltzen zen ere, arrantzarako adibidez.

Errotak gorabehera haundiak izan zituen, frantse-
sek 1638ko setioan birrindu egin zuten eta. 1719an
bonbardaketa batean gauza bera egin zuten. Berre-
raiki ondoren, hurrengo gertakaria 1837an gertatu
zen. Orduan errota Lazaro Agirrek hartu zuen
enkantean, baina gerra karlistaren garaia izanik,
karlistek etsaitzat hartu zuten Agirre, eta dikeak pus-
katu ondoren su eman zioten errotari.

1843an, errota-
ren egoera ikusi-
rik, Udalak era-
bat deuseztea
erabaki zuen.
Horrela, Honda-
rribiak galdu egin
zuen bere histo-
rian garrantzi
handikoa izan
zuen eraikuntza
hau. Nahiz eta
lekuan bertan
zaila litzatekeen
errota berreraiki-
tzea, agian beste
toki batean ere-
dugarria izango
litzateke.

Inguru honetan zegoen errota 
1843 urterarte



EtorkinakEtorkinak
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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

SATARKA OLERKI
LEHIAKETA 2005

Gure ereduzko mundutik, baztertuta, zoratuta
Pobreziaz eta heriotzaz bizi dira inguratuta
Itsasoko arrainak bezala, ibai batean hertsituta
Ahultzen ari dira, bide bati kondenatuta

Horregatik, patu krudel hau aldatzeko nahian
Haren kontra doaz eten gabe borrokatuz
Zortea, beraien aliatu bakarra denaren premian
Eta heriotza behin eta berriz tentatuz.

Gudari sutsu hauek dira etorkinak
Hirugarren munduko giza-heroiak
Bertan jainkoaren gisa, dira goretsiak
Gure munduan beriz madarikatuak :
Etorkinak, paper gabeko turistak
Etorkinak, ohiko delitugileak
Etorkinak, nahiz beltz nahiz txuriak
Danak, malderrak, madarikatuak.

Arraroak beste kolore batekoak izateagatik
Arraroak beste jainko batzuetan sinisteagatik
Arraroak beste hizkuntza batzuetan  mintzatzeaga-
tik
Arraroak zergatik ? ? ?
Ez al dira pertsonak, halan zu eta ni

Ereduzko munduan bizi garela diogu
Baina eredu onena guk ote dugu ?
Etorkina izateagatik gorrotatzen zaitugu
Arrazista hutsak garela aitortu behar dizugu

Bi bide dauzkate paradisuan sartzeko
Nahiz eta bietan bizia jokatu lortzeko
Alanbrezko mugak daude alde batetik
Itsasozko mugak, ordea, bestetik

Agitz ezberdinak, agitz bortitzak
Heriotzez jositako bi mugarriak
Itsaso ilunaren hedadura handiak.
Alanbrezko mugen pintxoen disdirak
Etorkinak ikaratzeko oztopo txikiak.
Beraz, atzean utzita: jendeak, herriak 
Eta eguneroko ohitura bitxiak
Noraezean datoz gure ibiltariak.

Arraroak beste kolore batekoak izateagatik
Arraroak beste jainko batzuetan sinisteagatik
Arraroak beste hizkuntza batzuetan mintzatzeagatik
Arraroak zergatik ? ? ?
Ez al dira pertsonak, halan zu eta ni

Igor Olaskoaga
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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

Desiatutako eguna omen da iritsi
Txalupan sartu dira itsasora begira
Txundituta bezala egongo bailira
Atzera joateko atea jada egin da itxi

Izerdi usainak, pixa-hatsak
Heriotz sundak, gasoil kiratsak
Ta motorraren dardara eramangaitzak
Bidai luzearen lehenengo urratsak

Bigarren eguneko, gaueko ordu biak
Ahul daude jada gure heroiak
Baina heuren desiraren hurbiltasunak
Indartzen ari ditu gudarien arimak.
Olatuak dira, haien gidariak
Alabaina baita, beraien etsaiak
Zakar jotzen ari du, gaueko hotzak
Indarrez ere bai, itsaso ilunak

Arraroak beste kolore batekoak izateagatik
Arraroak beste jainko batzuetan sinisteagatik
Arraroak beste hizkuntza batzuetan mintzatzeagatik
Arraroak zergatiki ? ? ?
Ez al dira pertsonak halan zu eta ni

Egunsentiaren argizpiekin batera
Eta itsasoaren kresalaz laztandurik
Lanbroaren artean dihoa patera
Itsasoaren indarrez bultzaturik
Alabaina orain dator momentu larria
Gilarekin jo dute urpeko harria
Hondoratzen hasi da, egurrezko untzia
Uretara jauzi dira, Hori ausardia !

Itotzen ari dira etorkin trebeak
Igerian ez dakite bertako gehienek.
Arrokara igo diren lau lehenenak
Kalbario latzaren superbibienteak.
Hemen espero zuten, jende " aberatsak "
Emango zizkiela beharrezko laguntzak, 
Mexpresua, gorrotoa eta begirada txarrak
Hemen aurkitutako gauza guztiak.

Arraroak beste kolore batekoak izateagatik
Arraroak beste jainko batzuetan sinisteagatik
Arraroak beste hizkuntza batzuetan mintzatzeagatik
Arraroak zergatik ? ? ?
Ez al diraa pertsonak, halan zu eta ni

B MAILAB MAILA 1. SARIA1. SARIA
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EUSKAL LIBURUAK EROSTEKO AUKERA
OLEARSO LIBURUDENDAN

BIDAIARIK LUZEENA
Izarra bezain urrun
eta eraztuna bezain
hurbil, baina beti har-
rigarriaren atalasean,
hortxe dago ipuina.
Errituz zipriztindutako
kutxatila, esku sotilak
i d a t z i t a k o
eskuizkribua, kometa
bat, erretinan eztanda
egiten duen txinparta,
gauza bitxien taupa-
da, horixe da ipuina.
Ipuinak bidaia txarte-
laren zehaztasuna

izan behar du, trapezio-harien eta errailen patu-
zentzua, lore arraroaren pozoia, odol tanta baten
misterioa, filmaren distira, karta partiden bidegu-
rutzea, harribitxien imana. Xehetasun guzti hauek
harrapatzeko ipuinlariak barrutik esploratzailez
jantzi beharra dauka, ipuinak bidaiarik luzeenak
izaten baitira

ARKITEKTURA ETA
HIRIGINTZA

HONDARRIBIA
Ana AzpiriK ikerketa
interesgarria egin du hiri-
aren eraikuntzaz XIX.
mende bukaeratik 1965
arte. Epe horretan Hon-
darribiak erakutsi zuen
gai zela hirirako berezko
proiektu bati eusteko, bai
hirigintzan bai arkitektu-
ran. Proiektu guztietan
kalitate estetikoa

bilatzeak bere historia azpimarratu du eta onarpen
publikoa merezi izatera eraman du Hiri Monumentu
izendapenaren bidez.

EGUNEROKOA EZ DENA

Lehen ipuinekin batera,
galdera berbera askoren
ahotan, gerora sarritan
errepikatua: "Eta? Noizko
liburua?", liburua kaleratu
ezean idatziak ezer gutxi-
rako balioko balu bezala... 
Ordutik, presarik gabe,
hor pilatu dira istorioak
denbora luzean, kartoizko
karpeta batean, elkarren
gainean. Halako batean,

argitaratzea erabaki eta orain artekoak irakurtzen
hasitakoan, sorpresak ere izan dira tartean, batzue-
tan nekeza baita zeure burua hor ezagutzea; ger-
tatzen da, adibidez, istorioaren hariak nora eraman-
go zaituen ez akordatzea, edo seko ahaztea garai
hartan hain presente ziren obsesioak, ipuin-itxura
hartuta: bultzatzen gaituen bizi-poza, higatuz
doazen bikote-harremanak, denboraren joan neka-
gaitza, iraganarekiko kate-lotura... Guztiak ere -
guretzat, behintzat- egunerokoak ez diren isto-
rioak...

ZAZPI BIDER ZAZPI
"Fernando eta    Sebas-
tian trenbidean daude,
tunelari begira, bata
bestearen ondoan.
Sebastian eskuinaldean
dago; Fernando, ezker-
raldean. Herritik bi kilo-
metrora daude, tuneletik
irtenda ageri den tokian:
belardi txiki bat ezkerre-
an, ibairaino, eta belardi
handi bat eskuinean,
muinoraino. Hirurak eta
laurdenetan iristen den
trenaren zain daude.
Trenaren aurrean
gehien eusten dionak

irabaziko du azken froga hau, alegia, trena etorri eta
trenbidetik beranduen erretiratzen denak.
Sebastian kuadrilako liderra bihurtuko da, baina horre-
tarako zazpi froga gainditu beharko ditu, eta ez
nolanahikoak. Sebastian hiritik heldu da eta galantak
pasaraziko dizkiote herriko lagunek beren kuadrilan
onartu baino lehen. Hura, ordea, ez da erraz izutzen
den horietakoa, eta, lagunen harridurarako, denak
errendituko ditu". 
Gazteentzako eleberri klasiko bat idatzi du oraingoan
Juaristik, abentura eta intrigaz betea

NOTEBOOK
Ryszard Kapuscinskik
kontatzen du New
Yorkeko liburudenda
batean bere liburuak
zazpi sail ezberdinetan
barreiaturik aurkitu
zituela. Asko poztu zen,
bere idazkera ezin zute-
lako sailkatu. "Horixe
bilatzen dut nik: idazteko
manera berri bat", esan-

go zuen. 
Pako Aristiren liburuak ez daude New Yorken, baina
guregan antzeko zirrara sortzen dute, eta sailkaezi-
nak dira. Kazetaritza? Fikzioa? Saiakera? Kronika?
Poesia? Idazteko era berri bat, dudarik gabe. Liburu
ezberdin bat beti. 
Oraingoan idazlea aldendu bezala egin da, ermitaño
baten modura, eguneroko traba horien gainetik hobe-
to ikusteko gure bizimoduaren antzerkia, eta gure
existentzian eman ditugun pausoak aztertzeko. Biz-
itza ertzetik ikusten duela dirudi, baina bere gogoeta
distiratsuen bitartez gure munduaren gune-gunean
kokatzen da, eta hor kokatzen ditu irakurleak ere. 
Erregimen ekonomiko hiltzaile baten erdian horren
lasai bizi garela ikusirik, idazlea harrituta eta izututa
ageri da. Halere, ez du sentiberatasuna inoiz galtzen. 
Honelakoa da liburu hau, gogorra eta samurra era
berean. Gogorra ez balitz, ez litzateke gure
munduaren ispilu izango; baina samurra ez balitz, ez
luke irakurtzerik mereziko. 

OLEARSO LIBURUDENDAN ESKURAGAI DITUZU 
EUSKARAZKO LIBURU UGARI

ETETOR ZAITEZ ETOR ZAITEZ ETAA GALDETU! GALDETU! 

AINTZINATIK GAUR
EGUNERA, 

HONDARRIBIA
Juan San Martin polifaze-
tikoak 55 ataleko artikulu
bilduma aurkeztu zuen
bere argitarapenean,
denak lokabeak, eta
gehienak azkeneko urte-
otan Hondarribia aldizka-
rian argitaratuak. Argita-
rapen honetan jorratzen
diren zenbait gai, etno-
grafia, linguistika, histo-
ria, arte, arkitektura eta
toponimiari buruzkoak

dira, baina guztiak gai komun batekin, Hondarribia.
Zalantzarik gabe, derrigorrezko tresna gure historia
ezagutzeko.



Sukaldean osasuna gutxitzen dituen praktikak:
-Lekale eta zereal integralen kontsumoa desagertzea.

-Barazki freskoen kontsumoa gutxitzea.

-Barazkien egosketa gaizki egina ( ur gehiegirekin)

-Egosketa temperaturaren abusua: Sua oso gogorra

badago toxikoak sortzen ditu.

-Birberotuen olioa eta janari frijituen abusua.

-Janari prestatuen kontsumoa neurrigabekoa izan.

-Kontserbante, egonkortzaile eta aditiboen inbasioa.

-Janari eta edari hotz edo hotzegiak hartzea.

-Bazkarietan edatea.

-Gozogintzan azukre gehiago erabili edo hartu.

-Animalien jatorria datorren janarien abusua 

-Hozkailua eta izozkailua gehiegi erabiltzea.

-Janariak prestatzeko elektrizitatea eta mikroondak sarria-

go erabiltzea.

Sukaldean osasunari laguntzen dizkio praltikak:
-Zereal integralak indar asko ematen du eta bazkari

bakoitzean egotea garrantzitsua da.

-Lekala kantitate gutxitan eta maiz hartu behar dira,

kombu algarekin, anis txinatarra edo kuminoarekin presta-

tuta.

-Barazkiak ur gutxiagorekin edo baporean, su leunarekin,

prestatzea komenigarria da.

-Potasiozko kantitate handiak daukaten begetalak gutxi

jan: tomate, patata, piperra, berenjena eta fruitu tropika-

lak.

-Labean egin diren produktuak gehiegi ez jan: haragia

edo gailetak, pizzak, madalenak, besteak beste.

-Hobe da fruituak bazkarietik kanpo edo postre bezala

jan.

-Arrain zuria eta freskoa komenigarria da, urdinak batzue-

tan. Hala ere, denak haragia baino hobeak dira.

-Marisko aukera berezietan bakarrik jan.

-Esnekiak gutxi jan eta ahal bada saihestu.

-Fruitu lehorrek gantz eta kontzerbagarri gehiegi dute,

orduan ez da komenigarria kantitate handiak jatea.
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.Erregina-jele : 2+1 Dohainik

.Soja Letizina Dietisa  2+1                     Dohainik

.Arroz esnea Lima botila 6+1                Dohainik

.Soja esnea Sanituri 8 + 4 edo 3 +1       Dohainik

.Fruitu zukua Eco-Salim 2+1                 Dohanik

.Marmeladak Eco-Salim 1+1                  Dohainik

.Limoi edo medazko te berdea 1+1        Dohainik

.Arreta pertsonala

Osasuna eta garbitasuna sukaldean

Sukaldean osasuna nola lor daiteken produktu ekologikoekin 

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

zure bio-supermerkatu txikia
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ZER BERRI ONGI ETORRI BIDEO KLUBEAN

… Y QUE LE GUSTEN
LOS PERROS

Duela ia zortzi hilabete
bere senarrarengandik
banandu egin den irakasle
baten historia kontatzen
da filme honetan. Bere
familiak emakumeak bere
bizitza berriz ere hastea
nahi du, eta internet bidez
bere datuak zabaltzen
hasiko da ezagutzen ez
duen gizonekin zitak lortu
ahal izateko. Pixkanaka
bere bizitzan era guzti-
etako kandidatoak
agertzen hasiko dira.
Bapatean bi gizonezko
ezagutuko ditu eta bietaz
maiteminduko da, hala
ere batekin bakarrik ge-
ratu beharko du.

LOS CHICOS DE ORO

Bi gazte dira pelikula
honen protagonistak.
Nahiko pertsonaia xele-
break dira, eta beren
asmoa ahal den azkarren
aberastea da. Hala eta
guztiz ere, egitasmoak
porrot egingo du. Azken
ideia, aberatsak diren bi
amona zaharrekin
ezkontzea da, daukatzen
dirutza kendu ahal iza-
teko. Gertatzen dena, bi
amonek xoxik ez dutela
eta ezkondu nahi dutela
gero seguruen aldetik
dirua ateratzeko.

DVD 

DVD 

EL METODO

Enpresa multinazional
batek goi kargu bate-
tarako pertsona bat
behar du, eta hautapen
frogetara zazpi pertsona
aurkezten dira Madrilen.
Idazkari batek eraikineko
areto hotz batetara era-
mango dituzte, eta han
hasiko dira bata bestea
ezagutzen. Beldurra eta
ezinegona nagusituko
da, eta egoera paranoiko
batean aurkituko dira
zazpi pertsona hauek,
konfidantza osoa gal-
duko dutelarik euren
buruetan.

DVD 

EL CLAN DE LOS
ROMPEHUESOS

Ameriketako futbolean
jokatzen zuen gizon
ospetsu bat kartze-
laratzen dutenean
hasiko da historia. Alka-
ideak ez du aukera gal-
duko eta lan gogor bat
ipiniko dio gizon honi,
egindakoaren errua
nolabait ordaindu
dezan. Presoek osatzen
duten futbol taldea
entrenatu beharko du.
Gauzak interesgarri
jarriko dira jakiten dute-
nean nor izango den
presoen talde honen
areriora: kartzelarien
taldea.

DVD 

LA MASCARA 2

Protagonistak bizitza berri
bati ekiten dio, aita iza-
teari zion beldurra behin
gainditu ondoren. Bere-
hala jakingo du jaio berri
den semeak maskarak
dituen botere izugarriak
bere egin dituela. Hala
ere, maskara honen
aurreko jabea haserretu
egingo da, eta ordutik
aurrera jaio berriaren
aurka hasiko da botere
hori kendu asmoz.

DVD 

ELIZABETHTOWN

Dineinatzaile oso berezi
baten bizitza kontatzen
da filme honetan. Egun
konkretu batean bere
bizitza erabat aldatu
egingo da. Elizabeth-
town hirira dihoanean,
bere familia bisitatzera,
Claire ezagutuko du,
emakume eder, positibo
eta oso erakargarria.
Ordutik aurrera, Drew
diseinatzailearen bizitza
erabat aldatuko da,
emakume honetaz
erabat maiteminduko da
eta.

DVD 



ANTOLATZAILEA: Gipuzkoako Foru Aldundia

IZEN EMATEKO EPEAK:
7-13 urte: martxoak 30etik apirilaren 7ra.

14-17 urte: apirilaren 20tik 28ra.

IZENA NON EMAN:
-Gazte Informazio bulegoa
-Foru Aldundiko bulegoa

-Interneten

IZEN EMATEA NAHIZ INFORMAZIOA:
www.gipuzkoa.net/oporraldi
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Zer egin dezaket?

Gazteria programa:

15-25 urte bitarteko
gazteei zuzendua:

Gazte taldeen trukeak,
boluntario lanak, etab.

Euskadiko gazteria
lankidetzan

Hirugarren munduan lan
eginez bizipen 

interesgarria izan nahi
baduzu, programa

honetan izena emateko
epea zabaldu da.

www.gazteaukera.euskadi.net

www.salto-youth.net

EUROPAKO HERRIALDETAN EGIN
DAITEZKEN  IKASTAROEN 

BILATZAILEA.

UDAKO KANPUDAKO KANPAINAAINA
20062006



?
Lehiaketa

Non kokatuko zenuke frontoi hau

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. 

Azken alean jarritako galderari ia 70 pertsonek erantzun diote era egokian. Jasotako
gutun guztien artean, irabazlea Mª Belén Aranberri Eizagirre. Berak esan bezala, gurut-
ze hau San Markosen gurutzea bezala ezagutzen da.

Orain luzatzen dizuegun galdera beste bat da. Gure herriko auzo batean dagoen frontoi
bati buruz galdetzen dizuegu. Duela ez urte asko eraiki zen, auzo horretako bizilagunen
lanari esker. Auzo horren izena zein den galdetzen dizuegu.

Erantzuna jakindakoan, bidali Udal Euskara Batzordera apirilaren 6a aurretik, Beko Erro-
ta jatetxean bi pertsonarentzako afaria zuentzat izan daiteke eta.
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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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Hondartzako kirol zonaldea duela 15 urte
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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 hel-

buruetako bat, baina hilero ez da zertan argazki berdinak atera behar.

Oraingo honetan, duela 15 urteko argazki bat dakarkizuegu. Hondarribiak, zenbait gunetan urte

hauetan jasan duen aldaketa haundia ikusteko oso baliagarria den irudi bat da.  Askok gogoratuko

duzue nola belarrezko futbol zelaiaren ingurua nolakoa zen, baita duela oso gutxi arte inguruan zeu-

kan harrizko zelaia ere. Gaur egun eremu hau Euskal Herri mailako kirol gune osatuenetako bat da.

Bakoitzak ondo begira dezala irudia eta gaur egun nola dagoen ikus dezala.

Era honetako argazkiak dituzuenok eta Hondarribia aldizkarian argitaratzea nahi duzuenok,

Udal Euskara Batzordera eramatea besterik ez duzute.
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Demografia

8an: JUANA Azurmendi Berasategi, Zegamakoa, 98
urte, San Gabriel egoitzan.

8an: FRANCISCO JAVIER Lazkano Udabe, Hondarribi-
koa, 53 urte, Mendelu auzoko Gure Maitea etxean.

10an: TEODORO Saldaña Alonso, Villarmentero de
Campos-ekoa (Palentzia), 82 urte, Amute auzoko Villa
Torre etxean.

15ean: MELCHOR Olascoaga Lapitz, Hondarribikoa, 89
urte, Amutealdeko Gure Atsegiña etxean.

15ean: JUAN MARTIN Errazkin Bengoetxea, Hondarri-
bikoa, 59 urte, Lapurdi kalean.

16an: JULIA Ezeiza Unanue, Bokale-koa (Lapurdi), 93
urte, San Gabriel egoitzan.

16an: ANTONIA Lobo Lobo, Molezuelas de la Carballe-
da-koa (Zamora), 95 urte, Gibeleta kalean.

18an: MARIA CONCEPCION Oronoz Lekuona, Honda-
rribikoa, 58 urte, Donostian.

21ean: SALVADOR Escudero Martinez, Hondarribikoa,
59 urte, Soroetaberri kalean.

28an: MARIA AURORA Eslava Muruzabal, Adios-ekoa
(Nafarroa), 81 urte, Puntale auzoan.

28an: EUGENIO Iriazabal Oronoz, Hondarribikoa, 86
urte, San Pedro kalean.

HERIOTZAK 

JAIOTZAK 

EZKONTZAK 

FERMIN OLASKOAGAk jasotako datuak:

4an: ION Arizmendi Mitxelena, Hondarribikoa, eta SAIOA Aizpitarte Goñi, Hondarribikoa.

11an: JOSE ANTONIO Martinez Sanchez, Irungoa, eta MARIA GUADALUPE Amorrortu Etxeberria, Hondarribikoa

2an: HEGOA Kamio Bikuña, Hon-
darribiko Lander eta Oñatiko Miren
Jaioneren alaba.

2an: MARTIN Elizondo Ruiz,
Errenteriako Xabier eta Irungo
Monicaren semea.

3an: AITANA Piedrafita Rioseco,
Donostiako Jon eta Errenteriako
Maria Concepcionen alaba.

3an: EBA Obeso Telletxea,
Donostiako Gorka eta Irungo Maria
Doloresen alaba.

4an: MADDI Mugica Arratibel,
Hondarribiko Jose Antonio eta
Oviedoko Maiteren alaba.

8an: JON Omatos Santamaria,
Bilboko Eduardo eta Madrileko
Maria Belenen semea.

11an: NORA Heredia Iza, Irungo
Iñigo eta Hondarribiko Leireren
alaba.

13an: MARKEL Iridoi Etxarri,
Irungo Aitor eta Pasaiako Arantza-
ren semea.

14an: KOLDO Bailon Larruskain,
Hondarribiko Luis Pablo eta Honda-
rribiko Maria Arantzazuren semea.

16an: MAIALEN Moran Asenjo,
Donostiko Javier eta Irungo Maria
Estheren alaba.

16an: ROBINSON ARITZ Briones
Contreras, Cajamarca-ko (Peru)
Robinson Paul eta Otuzco la Liber-
tad-ko (Peru) Azucenaren semea.

20an: ANDREA Idarraga Marti-
nez, Gernikako Ruben eta Donos-
tiako Itziaren alaba.

21ean: URKO Garmendia Baste-
rretxea, Donostiako Jose Ignacio
eta Donostiako Emmaren semea.

23an: JON Rodriguez Lucena,
Urretxuko Jon eta Irungo Helenaren
semea.

24an: BERTA Tolosa Iza, Donos-
tiako Jaime eta Donostiako Ainhoa-
ren alaba.

24an: UNAX Iridoi Gaztelumendi,
Hondarribiko Jose Miguel eta
Oiartzungo Arantzazuren semea.

28an: LUKEN Ribero Aizpurua,
Estellako Aritz eta Hernaniko Erika-
ren semea.
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•. LENTZERIA ARROPA
. HAURRENTZAT ARROPA

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

OTSAILAKO UDALOTSAILAKO UDAL LIBURUTEGIKOLIBURUTEGIKO
DADATUAKTUAK

Mailegatutako liburuak: 359 euskaraz, 1132 gaztelaniaz
eta 11 bestelakoak. Guztira: 1502 liburu.
Ekarri diren liburu berriak: 19 euskaraz, 92 gaztelaniaz
eta 7 bestelakoak. Guztira: 128 liburu.
Bazkide berriak: 31 gizon eta 26 emakume. Horietatik
33 heldu eta 24 haur. Guztira 57.

Gehien mailegatutako liburuak:

Haurrak:Euskeraz:Petunia hirian.
Gaztelaniaz:IBAÑEZ, F.- Mortadelo y Filemón.

Helduak:Euskeraz:ELORRIAGA, Unai.- Vredaman.
Gaztelaniaz:BROWN, Dan.- La Conspiración.

ARRANTZALE KOFRADIAN OTSAILANARRANTZALE KOFRADIAN OTSAILAN
SALDUTSALDUTAKO AKO ARRANTZAARRANTZA KOPURUAK:KOPURUAK:

Txitxarroa (Trachurus trachurus): 4.417 kilo.
Makarela (Scomber japonicus): 1.409 kilo.

Dorada (Sparus aurata): 14 kilo
Boga (Boops boops): 922 kilo

Sardina (Sardina pilchardus): 36.362 kilo
Erla (Lithognathus mormyrus): 9.116 kilo
Berdela (Scomber scombrus): 666 kilo

Zapatari (Gerris): 239 kilo
Bestelakoak: 332 kilo.

HERRIKO BIZILAGUNEN GORA-BEHERAK HERRIKO BIZILAGUNEN GORA-BEHERAK 
OTSAILANOTSAILAN

Altak:Jaiotzak: 17, eta kanpotik etorriak: 48
Bajak:Hildakoak: 11, eta herritik joanak: 41

Biztanle kopuru orokorra: 16.257 bizilagun.

Tenperatura guztiz gorena:  17,6º C, hila-
ren 17ean.

Tenperatura guztiz beherena: -0,7º C,
hilaren 8an.

Bataz besteko tenperatura: 7,2º C.

Bataz besteko hezetasuna:% 74

Euri-litroen kopurua: 88,2 litro.

Egun euritsuena: hilaren 21an 30,2 litro.

Euri indartsuen unea: hilaren 17ko
22,55etan, 14,4 litro.

Egun euritsuak: 11 egun.

Elur egunak: 0 egun 

Kazkabar egunak:  2 egun

Ekaitz egunak: 2 egun

Behe-lainotsu egunak: 2 egun

Ihintz egunak: 5 egun

Haizerik indartsuena: hilaren 17ko
22,45etan, 87 Km/o

Bataz besteko presioa: 1016,0 milibar

Presio guztiz gorena: 1031,2 milibar, hila-
ren 6an

Presio guztiz beherena: 992,7 milibar,
hilaren 19an

Eguzki orduak:  84,4 ordu

OTSAILAKO EGURALDIAREN DAOTSAILAKO EGURALDIAREN DATUAKTUAK
(Hondarribiko aireportutik jasoak).




