2020ko AZAROA

Hondarribia Herri Aldizkaria

HONDARRIBIA
#348

herri aldizkaria
↘ HERRIAN BARRENA

↘ ELKARRIZKETA

↘ HISTORIAREN LEIHOTIK

Amua, musika-film
laburren Zinemaldiaren
aurkezpena

Ainhoa Larretxea,
Talaia Eskolako
zuzendariarekin

Nikolas Aldai,
oroitzapenetan

↘ EUSKARALDIA

Hemen da
Euskaraldia!

HONDARRIBIA
EUSKARAZ
BIZI!

ALE HONETAN

↘ HERRIAN BARERNA

2021ean egingo den Amua
Hondarribiko Musika-Film
Laburrren Zinemaldia
abenduaren 4an aurkeztuko
da Itsas Etxean 04–05
Garbiketa eta drainatze
lanak egiten ari dira
Erriberako errekan 06
Zortzigarren urtez jarraian,
udal zerga eta tasak bere
horretan geldituko dira,
2021arako 07

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2020ko Azaroa · #348

↘ PREBENTZIO KOMUNITARIOA

“Tizatu Hondarribia, Tizatu
berdintazuna” 15
Osasun hezkuntza,
eskoletan gaude 16
↘ KOLABORAZIOA: “Pedro Barruso”

Ospakizun gorabeheratsua
(Hondarribia 1943) 22–23
↘ HISTORIAREN LEIHOTIK: “Koldo Ortega”

Nikolas Aldai
oroitzapenetan 24–25
↘ AISIALDIA: “Ernesto Villar”

FIKZIOA 26
↘ ELKARRIZKETA

Ainhoa Larretxea
Talaia Eskolako zuzendaria
08–09

↘ GANBARAKO KUTXA – LEHIAKETA

Brunonea baserriko
Ugalde Sunsundegitarrak,
1940. urte aldera 28–29
↘ ALBISTE ONA

↘ EUSKARALDIA

Hemen da
EUSKARALDIA!! 10–12
↘ SAINDUA

AMONG US
GAZTELEKUAN 14

E-25 autobusak Lurgorriraino
iritsiko dira hemendik
aurrera 30
eta gehiago…
↘ AKATSAK ZUZENTZEN 13
↘ KZ GUNEA 15
↘ ASPALDIAN HONDARRIBIAN 18
↘ TXISTE GRAFIKOA 19

↘ UDAL TALDEEN TXOKOA 20
↘ BIDASOA BIZIRIK 21
↘ GAZTE INFORMAZIOA 21
↘ AISIALDIA 26-27
↘ HERRIA ZENBAKIETAN 31

Argitaratzailea: Hondarribiko Udala, Euskara Zerbitzua. Aldizkariaren koordinatzailea: Karmelo Goikoetxea. Enpresa: UTE HiruBibat ABEE.
Erredakzioa: Xabier Sagarzazu. Diseinu eta maketazioa: Bibat Studio. Kolaboratzaileak: Inaxio Nogueras, Koldo Ortega, J.M. Mendizabal, Aritz
Diez Oronoz, Floren Portu, Ernesto Villar, Gorka Bereziartua, Ketxus Ponce. Inprimategia: Antza.
L.G.: SS 122/86. ISSN: 2530–1713

LAGUNTZAILEAK

Hondarribiak ez ditu bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien ondorioak.
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Azaroaren 25.erako erakunde
adierazpena emakumeen aurkako
indarkeria ezabatzeko eguna dela eta
COVID-19ren pandemiak gure bizitza
eta komunitateak kolokan jarri ditu,
pertsona guztien osasunari, segurtasunari, ongizateari eta komunitate-bizitzari
erronka handia jarriz. Mundua ulertzeko
eta bertan egoteko dugun modua alda
tzen ari da. Konfinamenduak, mugimendu-murrizketek eta harreman-mugek
agerian utzi dituzte, beren gordintasun
osoz, indarkeria matxista mota desberdineiaurre egiten ari diren emakumeen
egoera oso ahulak.
Krisi-testuinguru guztiak, pandemia honekin gertatzen den bezala, indarkeria
matxista, ugaltzeko, biderkatzeko eta
ugaritzeko haztegi bat dira. lndarkeria
hori botere-harreman desorekatuen eta
emakumeen aurkako diskriminazioaren
adierazpen bat da, eta pairatzen ari garen
krisi sanitario, sozialeta ekonomikoaren
ondorioz larriagotu egiten dira.

emakumeen aurkako indarkeria matxista lehentasun politiko bihur dezatela.
lnoiz ez bezala zerbitzu publikoen eta
erakundeen laguntza eta baliabide guztiak izateko, emakumeei beren askapen-,
berreskuratze-, ahalduntze- eta autonomia-prozesuetan laguntzeko garaia da.
Baina ezin da botere-harreman desorekatu hau ekilibratzeko ardura guztia
emakumeen sorbalden gain jarri soilik;
gizontasun-eredu mingarriek eragiten
dute egoera hau eta baliabideak behar
dira ere gizontasun eredu berriak lantzeko, honek ahalbideratuko baitu benetako
genero berdintasuna. Ezinbestekoa da
emakumeek duintasunez eta segurtasunez bizitzea merezi duen bizitzarako oinarrizko eskubidea berreskura dezaten.
Behar-beharrezko baldintza da, gainera,
gure herriak eta hiriak bizikidetza seguru,
solidario eta berdinzalerako gune gisa indartu daitezen.

•

•

•

•
Pandemiak sortutako egoeran, arreta jarri behar dugu beren etxeetan, lanetan
eta bizi- espazioetan bizirik irauteagatik indarkeriari aurre egiten ari diren
emakume eta neskengan. Gizartearen aitorpen eta elkartasun osoa merezi dute.
Testuinguru horretan, isolamendua, babesgabetasuna eta ikusezintasuna saihesteko baldintza egokiak sortzeko lanean
jarraitu behar dugu. Horregatik, aurten
Euskal Herrian hildako lau emakumeak
gogoratu nahi ditugu bereziki gaur, bi
EAEn eta beste bi lparraldean. Errealitate
mingarri horrek gizarte gisa interpelatu
egiten gaitu, lanean jarraitzeko eta mobilizatzeko konpromisoa hartzeko, horrela
gerta ez dadin.
Hala ere, horrekin EZ DA NAHIKOA.
Konpromiso politiko argia behar dugu,
gizarteak erakundeei eskatzen baitie

Herritarrengandik hurbil gaudenez, euskal udalok ahotsa jarri nahi diogu gure
udalerriek emakumeekiko eta indarkeria
matxistaren beste biktima batzuekiko
duten elkartasunari. Gure erantzukizuna
gure gain hartzen dugu, erakunde, kolektibo feminista eta emakumeen kolektibo, aditu eta gizarteko eragile guztiekin
lankidetzan eta koordinatuta. Horregatik guztiagatik, Hondarribiko Udalak
konpromiso hau hartzen du:
• lndarkeria matxistaren, biktima diren
emakumeen eskubideak arreta-prozesu osoaren erdigunean jartzea, haien
beharrak eta eskaerak entzun eta ain
tzat hartuta, babeserako, arretarako,
erreparaziorako eta berriz ez gertatzeko bermerako eskubidea bermatuko
duten politika berriak diseinatzeko.
• Behaketa hobetzea, indarkeria-egoe-

•

•

retan dauden emakumeen forma eta
profil berriak hautemateko eta horien
aurrean azkar jarduteko.
lndarkeria matxistaren edozein formari aurre egiten dioten emakumeen
tzako arreta- eta laguntza-zerbitzuak
mantentzea, hobetzea eta egokitzea,
ikuspegi konpontzailearekin, erakunde ba koitza ren eskumenen espa
rruan.
Emakumeen ahalduntzeari, Gizontasun eredu berrien lanketari eta Gazteen
artean indarkeriaren prebentzioari laguntzeko programak bultzatzea, etorkizuneko indarkeria-egoerak eragozteko funtsezko tresnak diren aldetik.
Hondarribiko Emakumeen eta Gizonen
arteko l. berd¡ntasun plana bultzatu
eta egonkortzea, emakume-kolektibo
batzuek pairatzen duten zaurgarritasuna areagotzen dituzten desberdintasunen aurka borrokatzeko.
COV|D19ren krisiak emakumeen pobretzean eta kalteberatasunean duen
eragina aztertzea, laguntza-ja rduera
espezifikoa k diseinatu ahal izateko.
Genero-ikuspeg¡a txertatzea enplegu-galerak, diru-sarrerak eta krisiaren
beste eragin negatibo batzuk arintzeko
neurrietan, zeinak eragin handiagoa
izan duten emakumeengan, eta oztopo
diren indarkeria matxistako egoeretatik ateratzeko.
Erakundeen, udalen, foru-aldundien
eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza eta koordinazioa eskatzea, baliabideak bermatzeko eta beharrezko
ekimen guztiak abian jartzeko, beren
eskumenen esparruan.

Halaber, gure bizilagunei dei egiten diegu mugimendu feministak Emakumeen
aurkako Indarkeria Ezabatzeko eguna dela-eta deitutako mobilizazioei atxikitzeko.
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2021ean egingo den Amua
Hondarribiko Musika-Film
Laburren Zinemaldia abenduaren
4an aurkeztuko da Itsas Etxean
Film erakustaldia, Radio3eko programa zuzenean, Izaroren emanaldi akustikoa eta
beste izango dira

Azken urteetan gure hirian musikaren inguruko zenbait
ekimen antolatzen aritu izan da Amua Kultur Elkartea.
Oraingoan, abenduaren 4an, 19:00etan, 2021erako apustu
berria izango dutena aurkezteko ekitaldia antolatuko dute,
Itsas Etxeko auditoriumean. Apustu berri hau Amua Hondarribiko Musika-Film Laburren Zinemaldia izango da.
Ekitaldi horretan zinemaldiari buruzko xehetasun eta informazio guztiak aurkeztuko dira, besteak beste lanak aurkezteko egutegia, oinarriak, sariak, zinemaldiaren datak,
zinemaldiaren irudia, etabar.
Aurkezpenean, RNEko Radio 3en Javier Tolentinok aurkezten duen “El séptimo vicio” saioak zuzeneko emanaldia
egingo du, eta honetan, Izaro abeslari euskaldunak bere
zenbait gai interpretatuko ditu, kontzertu akustiko txiki
batean.
Horrez gain, irratsaio berean Fonki Cheff Dj-ak zenbait binilo nahasiko ditu zuzenean, zinemako pantailan proiektatuko diren zenbait filmen eszenekin batera.
Auditoriumerako sarrera dohainik izango da baina sarrerak
Kutxabank sarrerak webgunean edo Arma Plazan hartu beharko dira aurretik.
COVID19aren murrizketak direla eta, denbora nahikoarekin joatea gomendatzen da.
Izaro abeslari bizkaitarrak emanaldi akustikoa eskainiko du Itsas Etxeko ekitaldian

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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Garbiketa eta drainatze lanak
egiten ari dira Erriberako errekan
Helburua, menditik datozen uren itsasoratze eta igarotzea hobetzea da
Hondarribiko Udalak Erribera eremuko
erreka garbitu eta drainatzeko lanak
abiatu ditu hilabete honetan.
“Inguruko bizilagun eta erabiltzaileek
egindako eskariei erantzunez azken urteotan mantentzen ari garen proiektu
bat da” esan zuen Nekazaritza arloko
zinegotzi Juan Luis Silanesek, lan hauen
inguruan egindako agerraldian
Udal arduradunak “eskertu” egin zien
“bizilagun eta lurren jabeei garbiketa eta
drainatze lan hauekin izaten ari diren
jarrera positiboagatik. Udalak egindako
lana da, baina bizilagun eta jabeen oni-

ritzia izan du, beraiek baitute bere sailak
mantentzeko ardura. Zentzu horretan
eskatu nahi diet jabeei auzolan edo pajina lan baten bidez bere inguruak mantentzea ere. Udalak lan orokorra egiten
du baina gero bakoitzak berea egin behar
du eta egokiena pajina bidez egitea da,
garai batean egiten zen moduan”, adierazi zuen Silanesek.

“Egin dugun lanak asko laguntzen digu
eremua antolatzen. Baratzeak urez ez
betetzea lortzen dugu, hala gertatzen
baitzen orain artean euriteak zeudenean.
Aurten Gabarrari kaletik Kosta kalera
doan zentzuan egin dugu garbiketa, eta
aurreko urtean Erribera-Kostako eremua
hobetu genuen, jarraikortasun bat emanez”, azaldu zuen Juan Luis Silanesek.

Lanak egiteko, hondeatzaileak erabili
dira, errekan eta alboetan zegoen lohia
mugitu eta kentzeko eta horrela, menditik zetozen eta Puntalean edota Aireportu inguruan itsasoratzen diren uren
igarotzea hobetu egin da.

Drainatze lanek 5.000 euroko aurrekontua dute.

Erriberan burutzen ari diren lanetako irudiak

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.

HERRIAN BARRENA
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Zortzigarren urtez jarraian, udal zerga eta
tasak bere horretan geldituko dira, 2021arako
Gainera, urriaren 29ko udalbatza telematikoak 2020an bide publikoaren okupazio tasa
ez kobratzea onartu zuen
Bere historian lehenengo aldiz, Hondarribiko Udalbatzak bilkura telematikoa egin
zuen urriaren 29an, eta honetan, besteak
beste, 2021an udal zerga eta tasak bere
hortan uztea erabaki zen, zortzigarren
urtez jarraian.
EH Bilduren abstentzioa eta beste guztien aldeko botoa izan zituen erabaki
honen inguruan, “bizitzen ari garen
egoeran, aurten hain gogor kolpatzen ari
den krisiarekin, Udalak halako pausuak
eman behar dituela” esan zuen Txomin
Sagarzazu alkateak. Horrela, neurri honetaz gain, 2020 urte honetan bide publikoaren okupazioa ez kobratzea ere
erabaki zen.
Gainera, denen aldeko bozkarekin onartu zen PSE-EE udal taldearen eskaera,
ARMA PLAZA Fundazioaren patronoa aldatzeko. Iosu Alvarezek utzi eta Noemi
Odriozolak hartuko du bere lekukoa.

kezturiko mozioa informazio eskubidea
urra
tzeari buruz. Jarraian EAJk aurkeztutakoa bozkatu eta onartu zen, Udal
Idazkaritzatik lehenbailehen jarraibide-sorta bat idatzi eta udal talde politikoekin eta udal departamentuekin partekatzearen ingurukoa. EAJ eta PSE-EE alde
agertu ziren, ABOTSANITZ aurka eta EH
BILDUk abstentzioa erabaki zuen.
Ahobatez onartu zen jarraian PSE-EE udal
taldeak aurkezturiko mozioa etxebizitza
elkarte publikoa eratzearen beharrari
buruz. Hortaz gain, denen aldeko bozkarekin onartu zen EH BILDUk eta EAJk batera adostutako mozioa, euskara Udaleko
lan hizkuntza izan dadin.

Greziako Lesbos irlan bizitzen ari diren
egoeraren aurrean laguntza humanitarioaren inguruko mozioa ere onartu egin
zen ahobatez, EAJk ‘Zaporeak G.K.E-k
Lesbosen abian duen proiektu solidarioa
modu egokienean laguntzea’ gehitu ziolarik mozioari.
Azkenik, EH BILDUk aurkeztuta eta EAJrekin adostuta, ahobatez onartu zen
2019-2023 Legealdi Plana argitaratzearen
inguruko testua. Mozio berean pertsonalari eta kontratazioari buruzko hitzarmena datozen hilabeteetan aurkeztea
adostu zen, baita Udaleko langileen zerrenda urtero bezala eguneratu eta gero,
lanpostuak betetzeko plangintza onartu
eta deialdi publikoa egin dadila ere.

ABOTSANITZ udal taldeak proposatuta,

Eguneko
Aztergaiaren
zortzigarren
puntuan, alderdi guztien babesarekin
onartu zen Udal langileei %2ko soldata
igoera onartzeko proposamena. Udaletik
kobratzen duten zinegotziei ez zaie igoera hau aplikatuko.
Bost mozio onartu ziren
Plenoaren azken puntuetan, hainbat
mozio jorratu ziren. Lehenik ez zen
onartu ABOTSANITZ udal taldeak aurUrriaren 29kko udalbatza telematikoaren une bat

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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AINHOA LARRETXEA
Talaia Eskolako zuzendaria
Ainhoa Larretxeak 45 urte ditu eta
Hondarribiko ikastolan hezi zen.
Irungo La Salletik pasa ostean,
Magisteritza ikasi eta ondoren
Psikopedagogia ere ikasi zuen EHUn.
Irakasle ibilbidea Nafarroan hasi zuen
baina herrira etortzea lortu, ondoren.
Aurretik ikusi eta ikasitako guztia
borobiltzeko, 40 urterekin Montessori
pedagogian masterra egin zuen.
Aurtengoa, hirugarren ikasturtea du
Talaia Eskolako zuzendari gisa.

“Guraso eta irakasleen
inplikazioarekin, aurrera
egiten ari gara COVIDak erabat
errealitate berri honetan”

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2020ko Azaroa · #348

Nolakoa izan da ikasturtearen hasiera
Talaian? Nola zabiltzate, umeak ia sei
hilabeteren ostean etxetik bueltatu
diren honetan?
COVID-19ak hezkuntza errealitatea eraldatu du, hasiera batean egoera berrira
nola egokitu jakin gabe harrapatu gintuen baina orain, hezkuntza komunitateko partaide guztien borondateari
esker, aurrera goaz. Konplexua eta ez
ohikoa izan da ikasturte hasiera, Osasun
Protokoloak, babes neurri zorrotzak,  
ziurgabetasuna, funtzio berriak..... Hala
ere, eta zailtasunak zailtasun, baikorra
izaten ari dela uste dut. Egoera berriak
eskatzen dituen beharrei egokitzen ari
gara egunetik egunera, lan eta hezkun
tza-eredu berria jorratuz, baliabide digitaletan sakonduz eta gizatasunaren alde,
bakoitzak bere onena eskainiz.
Nola prestatu da eskola egoera berri
honetarako, bai baliabideen aldetik,
bai langilegoaren aldetik?
Hezkuntza Sailak Euskal ikastetxeetan
koronabirusaren aurrean zer-nola jarduteko protokolo orokorra eta Lan-arriskuen prebentziorako neurriak igorri zizkigun ikastetxeei.
Dokumentu horiek kontuan hartuta,
Talaia Hondarribiko eskolak 2020-21
ikasturteko antolakuntzarako preben
tzio-neurriak eta jarduteko jarraibideak
ezarri zituen, honako printzipio hauek
txertatuz: Lehentasuna ematea ikasle
zaurgarrienen aurrez aurreko irakaskuntza eta arretari, Familien inplikazioa
eta koordinazioa bultzatzea eta sendo
tzea. Higiene-eta prebentzio-ohiturak
lantzea eta sustatzea ikasleen artean, Alderdi emozionalak eta arreta pertsonalizatua lantzea, Eskolaren oinarrizko
prestakuntza eta garapen teknologikoa
ziurtatzea, Ikasle eta irakasleen gaitasun
digitala bultzatzea, Ikasle guztiei sarbide
digitala bermatzea eta curriculumaren
funtsezko osagaiak identifikatzea eta lehenestea. Guzti hori, definitu diren hiru
agertoki posibleren artean. Hau da, aurrez aurrekoa, formatu hibridoa eta konfinamendukoa.
Ondorioak izan ditu umeengan itxialdiak? Iazko edukinen eta aurtengoen
arteko egokitzapen berezia zer moduz ari da joaten?
Bai noski, haurrentzat bereziki zaila
izan da: etxean ikasi, jolastu eta ariketa
fisikoa egin beharrak, zenbait familiatan etxeko harmonia ezegonkortu ahal
izan du, eta ondorio negatiboak izan
ditu emozioen alorrean eta haur batzuek
antsietate, beldur, arazo obsesibo edo depresibo gehiago izan dituzte. Horregatik,
bereziki itxialdiak eragindako egoera
emozionalak aztertu nahi izan ditugu,
ikasleen arlo afektibo-emozionala egoki
lantzeko. Lan honetan, ezinbestekoa izan
da familiekin etengabeko harremana.

Aurreko ikasturtean behar bezala landu
gabe geratu ziren edukinak identifikatu
dituzte irakasleek eta horiek indartzen
ari dira orain. Ikasle kalteberen eta zailtasun handienekoekin maizago hitz egin
da eta gainontzeko familiekin ere harremanetan egon gara, umeak nola doazen
ikusteko, iritziak trukatzeko...

“Edukinez gain, itxialdiak eragin emozional
sakonak izan ditu eta
hori ere lantzen ari
gara”
Arrakala digitala nabaritu al da Talaian, beste eskola askotan bezala?
Eskura dituzte familia eta ikasleek
beharrezko baliabideak, eremu honetan?
Baliadide digitalaren testuinguruan, ordenagailurik eta Interneterako konexiorik ez izatea testuinguru analogikoan paperik eta boligraforik ez izatearen pareko
da; horregatik, funtsezkoa da familiei
baliabideak bermatzea. Gure ikastetxeko
familiek gailu digitalak (eramangarriak)
behar izanez gero ikastetxean eskura
tzen dituzte, itxialdian dauden bitartean
beharrezko lan tresnak izan ditzaten.
Internetera sarbiderik ez duten familiei,
Udalaren bitartez hornitu zaie.
Irakasleek ere esfortzu handia egin
dute denbora guzti honetan, eta egiten ari dira ere. Nolakoa izan da jarrera?
Garrantzitsua da hezkuntza komunitateko partaide guztiek egiten ari diren
lana aitortzea, ahalegin handia egiten
ari baitira irakasle, begirale, sukaldari,
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familiak.... Gure ikastetxeko irakasleen
jarrera txalotzekoa izan da. Covidak
sortutako egoera berriak, osasun babes
neurri zorrotzak ezartzera behartu gaitu,
egunero erantzun behar ditugun behar
desberdinei pazientziaz, arduraz eta ilusioz erantzunez.
Hirugarren urtea duzu Talaiako
zuzendari gisa. Pandemiak, seguru,
zure lana erabat aldatu eta konplikatu egin du. Zer ikasgai uste duzu
aterako dituzuela bai zuzendaritza
taldeak bai orohar eskolako langileek
guztiek?
Osasun-krisi honetan zerbait ikasi badugu, egoera berrietan malgutasun mentala izatea eta pentsamendu positiboak
gidatzea da. Bidelagun onak direla ohartu gara. Hala ere, nire izeba batek dioen
bezala, eltzea sutan jartzean ikusten da
nolakoa den. Eta egia da, zuzendaritza taldeak erronka eta erabaki zail asko aurrera
atera behar izan dituen arren, elkarri diogun errespetuak eta gure arteko elkartasunak, oztopo guztiak gainditzen lagundu
digu. Irakasle taldeak, azaldutako kohesioa eta kalitatezko erantzun pedagogiko
on bat emateko borondatea, beste giltzarrietako bat izan da.
Nolakoa da birusaren eragina ikastetxean? Kutsadurarik izan duzue, gehienbat aurretik etxeko edo kanpoko
eremuan gertatuak, agian, bertan jazotakoak baino?
Ikasturte hasiera hiru ikasgela itxi genituen. Hala ere, momentu honetan, Osakidetzako osasun protokoloa aldatzen ari
da eta itxialdi indibidualak izaten ari dira
nagusi. Orain arte izandako adierazleen
arabera, eskola, eremu seguru bat dela
esan dezakegu. Orain arte eskola barruan
ez dira ikasleak kutsatu. Familian, eskola kanpoko kirol jardueretan.... izan dira
kutsadura fokoak.

Euskaraldian murgilduta dago Talaia, egun hauetan
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EUSKARALDIA
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Hemen da
EUSKARALDIA!!
Iritsi da, eta bagaude dagoeneko ariketan murgilduta!
Herritarrek Belarriprest edo Ahobizi moduan izena eman dute, baina gogoratzen
al gara zehazki zer den rol bakoitza?
Behin betirako argi lagatzeko:

Billabak

Blagan

•

AHOBIZI: Euskara ulertzen duten
guztiekin euskaraz egingo dut une
oro. Hizketan beti euskaraz hasiko
naiz, parekoak euskaraz ez duela
ulertzen esaten didan arte. Gazteleraz erantzuten badit ere, eta euskara
ulertzen badu, nik euskaraz hitz egiten jarraituko dut.

•

BELARRIPREST: Niri euskaraz hitz
egitea nahi dudala adieraziko dut,
eta nik erabakiko dut noiz eta norekin egin euskaraz. Baliteke euskaraz
ongi jakitea, baina hainbat arrazoigatik, ezin dut konpromisoa hartu
euskara ulertzen duten guztiekin
euskaraz hitz egiteko.

Rol bat edo bestea hartzea ez dago euskararen ezagutzarekin lotuta, hartu nahi
den konpromisoarekin baizik! Adibidez,
euskaldunzaharra naiz eta euskaraz ongi
hitz egiten badut ere, ez dut konpromisoa
hartu nahi, eta nire arrazoiak baditut, euskaraz ulertzen duten guztiekin euskaraz
hitz egiteko. Hortaz, Belarriprest rolean
eman dut izena. Edo, euskara ikasten ari
naiz eta hitz egitea kosta egiten bazait
ere, aukera paregabea dela uste dut 15
egunetan euskara praktikatzeko. Hortaz,

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.

EUSKARALDIA
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Mintzalagunak

Talaia txiki

Ahobizi rolean eman dut izena.
Eta gogoratu, gainera, Euskaraldian euskaraz ari eta ari egiteko, oraingoan Ariguneak baditugula, ekimenaren konpromisoa azaldu eta beraien senean euskaraz
egitera animatuko duten elkarte, ikastetxe, enpresa eta bestelakoak.
Hauek dira, zehazki, Euskaraldiaren Ariguneak Hondarribian:

Arraun elkartea

Abotsanitz Herri Batzarra
Alarde Fundazioa Hondarribia
Ama Guadalupekoa Ikastetxea
Ama Guadalupekoa Ikastetxea Bigarren
Hezkuntza
Arma Plaza Fundazioa
Balazta, Bidasoako bizikletaren aldeko
elkartea.
Bale Urdina, Arte-Tailer Denda
Banco Sabadell, S.A.
Bar Itxaropena

BBVA
Bidasoko ESI – Hondarribiko Osasun Zentrua
Billabak korua
BlaganHondarribiko euskara elkartea
Botika Maddi iraola
Caixabank S.A.
Done Pedro Itsas Gizonen Kofradia
EAJ Hondarribia
Egiluze Ikastetxea
Emeki Emakume Elkartea
Endanea Elkartea S.L.

ARKITEKTURA
AHOLKULARITZA
· Proiektuak
· ITEak
· Barne diseinua
· Berritze lanak
· Aktibitate lizentziak
· Eraginkortasun energetikoa
· Ingurumena
· Kalitatea

Harresilanda Kalea 7, behea
mamba@mamba-studio.com
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EUSKARALDIA

Enean Arkitektura Estudioa
Eroski Center Hondarribia
EROSKI Koop E.
Farmacia Larrea
Farmazia Maite Iraola
Fisioterapia Iker Basterretxea
Fisioterapia Jon Otxoa Oronoz
Fisioterapia Sokoa
Goiz Argi Belardenda
Hondarribia Arraun Elkartea
Hondarribia Futbol Elkartea
Hondarribiko EH Bildu Udal Taldea
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Hondarribiko Mintzalagunak
Hondarribiko Musika eta Dantza Eskola
Hondarribiko sare-konpontzaileak
Hondarribiko Udal Euskaltegia
Hondarribiko Udala
Hondartza Kiroldegia Kirolzer
Jaizkibel Konpainia
Joxean Harategia
Juan Alkain Jauregui, S.A. (Alkain)
Kutxabank, S.A.
Laboral Kutxa
Lamiarri Tatuai Estudioa

Sustraiak

Hondarribia futbol elkartea

Sare konpontzaileak

Egiluze

Musika eskola

Euskaltegia

Libreria Sokoa
Loretxu Jan & Edan
Marian Janaridenda
Marlaxka Xake Kluba
Masaje & Thai Osteopatia Klinika
Psilocybenea
Rural Kutxa
Sustraiak Taldea
Talaia BHI
Talaia Hondarribiko Eskola HLHI
Txantxangorri Taberna-Jatetxea
Xaia kafetegia
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AKATSAK ZUZENTZEN
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Akatsak zuzentzen
Irakurle eta kolaboratzaileei, gure barkamen eskaria urriko aldizkariaren inguruan
Pertsona guztiek akatsak izan eta egiten
dituzte, eta nola ez, Hondarribia udal aldizkari hau hilero egiten dugun lantaldeko kideok ere bai.
Jarraian datozen lerro hauen bitartez,
urriko 347. zenbakidun aldizkarian izandako zenbait huts egite, despiste eta beste argitu nahi genituzke, gure gogoz eta
horietaz ohartarazi gaituzten lagun eta
kolaboratzaileek hala eskatuta ere.
Alde batetik, 10, 11 eta 12. orrialdeetan,
Fenomena jaialdiko argazkiak laga zizkiguten argazkilariei kreditua eta izena zor
diegu, beraien lanagatik. Maika Makovs-

kiren kontzertuko argazkiak, 10 eta 12.
orrialdeetakoak, VERANO GONZÁLEZenak dira, eta 11. orrialdean, Crudo Pimento taldearena, JOXE ARRIETA GOÑIrena. Gure barkamen eskaria egileei eta
Fenomenako antolatzaileei, eta eskerrak,
berriz ere, haien guztien lanarengatik.
Bestetik, akatsa izan genuen ere, 15.
orrialdean, Jexux Mari Mendizabal Bizargorriren “Madalena. Barriotxino. Portua”
artikuluaren argazkiarekin. Irudi hura
ez zen berez Barriotxinokoa, baizik eta
Santiago kalekoa. Errua gurea da osoa,
pandemiak baldintzatutako egoera honetan, koordinazio akatsa izan genuen

eta. Hemen alboan duzue, oraingoan
bai, eta Bizargorrik ondo dakien bezala,
Barrio
txinoko argazki bat. Barkamena
eskatzen diogu bai Jexux Mari berari, bai
zuei, irakurleei.
Azkenik, antolaketa akats bat dela eta,
esan behar dugu irailean eta urrian ere
bai, Pedro Barrusoren artikulu berdina
atera dugula errepikatuta aldizkarian,
konturatu gabe, azken orduko gorabeherekin nahastuta. Gure barkamen eskaria
hemendik bai egileari berari, baita, nola
ez, urrian artikulu berria irakurtzeko
irrikitan izango ziren gure irakurleei, halakorik aurkitu ez zutelako.

Maika Makovski, Verano Gonzálezen irudietako batean

Crudo Pimento taldea, Joxe Arrieta Goñiren begiradatik

Hauxe bai da Barriotxinoko irudi bat

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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AMONG US
GAZTELEKUAN
Gaztelekua martxan jarraitzen du eta
gaur egungo egoerari moldatu ditu bere
ekintzak. Proposatzen diren jolasen artean artean AMONG US dago, betiko hil
tzailearen jolasa bezalakoa da, baina beste formato ezberdin eta “modernoago”
batekin. Formatu birtualean.
Gaur eguno gazteetan eta ez hain gazteetan izugarrizko arrakasta izaten ari den
bideojokua da. 60 milloi deskarga baino
gehiago dituen joku honen helburua oso
sinplea da, espazio untzi batean dagoen
traidoreak aurkitu behar dira. 10 jokalari gehienez osatutako talde bat elkarlanean aritu behar da untzia aurrera ateratzeko minipuzzle batzuen bidez eta
aipatutako hiltzaileak aurkitzeko, hauek
besteen jokalariak hiltzen eta egindako
lana deusezten saiatuko dira.

da. Estrategia taldean sortu behar dute
jokalariek eta haien erabakiek talde
osoaren garaipena edo porrota suposatuko du.
Funtsean, jolas honen berezko dibertsioa
elkarrizketaren kalitatean datza; hau aberatsa bada, estrategiak eta konbentzitzeko trebetasunak modu ludikoan, errespetagarrian zein adimentsuan partekatzen

badira, jokua are eta interesgarriagoa eta
dibertigarriagoa bilakatzen da.
Nahiz eta jokua pantaila baten bitartez
jokatzen den, bozkatzeko momentuan
sortzen diren eztabaidak aurpegira egiten direnez eta oso izaera positibo batekin, mobila tresna bat bihurtzen da eta
horregatik hezitzaileek ez dute gaizki
ikusten honen erabilera.

Jokua txandaka jokatzen da, txanda bakoi
tza bukatzean, denon artean
bozkaketa bat egingo da iruzurtiak aurkitzeko.
GAZTELEKUAN…
Gaztelekuan denok elkarjokatzen egoteko aukera ematen du. Eta momentu honetan daukan arrakastarengatik, gazteek
begi onez ikusten dute honetan aritzea,
hezitzaileentzako tresna apropos bat
bihurtuz. Gazteen arteko adintarteak
murrizten duela esan genezake, jokuak
daukan erakargarritasunagatik.
Bideojokoen mundura modu aktibo eta
parte-hartzailean sartzeko atea izan daiteke. Estrategian oinarritutako jolasa
Hondarribiar gazteak Among Us jolasten

jarri hemen
zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri
nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz
“utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.

ARRAUN ELKARTEA

GIMNASIOA
Spinin · Tonifikazioa ·
Mantenimendua · Muskulazioa ·
Sauna · Piraguen alokairua eta
gordelekua
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA 943 640 161

KZ GUNEA
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KZgunea
PLANIFIKAZIOEN
ESKAINTZA
2020/12/01 - 2020/12/31
* Plazak libre egotea KZgunea zentruan edo KZgunearen
web orrialdean kontsulta dezakezu.

KOMUNIKAZIOA

SARE SOZIALAK

Urrunekoa

Urrunekoa

Komunikazio ez-presentzialerako tresnak (4 ordu) EU
2020/12/14 - 2020/12/22

Marka pertsonala eta LinkedIn (20 ordu) ES
2020/12/07 - 2020/12/22

OINARRIZKO FORMAKUNTZA

Facebook. Egunerokotasuna partekatu (4 ordu) ES
2020/12/14 - 2020/12/22

Aurrez aurrekoa
Smartphoneak eta tabletak. Zure Android
gailua erabiltzen ikasi (14 ordu) EU
2020/12/14 - 2020/12/22
09:00 - 11:00

PRODUKTIBITATEA
Aurrez aurrekoa
Kudeatu zaitez Google aplikazioekin (16 ordu) ES
2020/12/01 - 2020/12/14
11:00 - 13:00
Urrunekoa
Lehenengo pausoak marketin digitalean (20 ordu) ES
2020/12/07 - 2020/12/22
Dropbox. Gorde zure artxiboak hodeian (4 ordu) EU
2020/12/14 - 2020/12/22

KZguneako Gune
Pertsonala
Gogoratu zure datuak eguneratu
ditzakezula eta itxarote zerrendan
apuntatu zaitezkeela zure gune
pertsonaletik.
www.kzgunea.eus/eu/gune-pertsonala

HONDARRIBIA KZGUNEA
kzguneatic

@kzguneatic

kzgunea.blog.euskadi.eus

www.kzgunea.eus

tutor.hondarribia@kzgunea.net

Harresilanda, 5 - 20280 · Hondarribia GIPUZKOA - T 943 023 652 / ORDUTEGIA: Astelehenetik Ostiralera 09.00-13.00 / 16.00-20.00
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PREBENTZIO KOMUNITARIOA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2020ko Azaroa · #348

“Tizatu Hondarribia,
Tizatu berdintazuna”
Pasa den urteko #365egunmartxoak8bat
traloaren inguruan hausnarketa egin
ondoren, Tizatu proiektua urte osoko
proiektu izatera pasako da.
Azaroak 25ean dugu lehen ekintza, tratu onez beteriko zirkulu morea eraikiz.
Herriko haur eta gazteek, ikastetxeek eta
eragile ezberdinek honen inguruan egindako ekarpenak kaleratuz, korreos aurreko plaza hausnarketa eta parte hartze
espazio bihurtu nahi dugu.
17:00etatik 18:30tara korreoseko plazan
egongo gara, hurbildu zaitez eta jarri
ezazu zure post-it morea.

Gazte dinamizatzaileek egindako kartel
kolaboratiboa.

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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PREBENTZIO KOMUNITARIOA

Osasun hezkuntza,
eskoletan gaude
Urteetan Hondarribiko eskoletan ezarrita dauden Osasun Hezkuntza Programak
lehen hezkuntzara zabaltzen hasi gara.
Hilabete honetan Ama Guadalupekoa eta
Egiluze ikastetxeetan gaude. Ikasturtean
zehar Talaiatik ere pasako gara.
Saio hauen helburu nagusia Bizitzarako
trebetasunak indartzea da. Metodologia
aktiboaren bitartez (jolasak) norbere
burua ezagutu, enpatia, emozio eta sentimenduak identifikatu eta komunikazio
asertiboa landuaz.
Trebetasun hauek berez babes faktore
dira eta hauek eskuratzeko denbora,
umorea eta praktika beharrezkoak direla badakigu. Lehen Hezkuntzako azken
ziklora ireki izanaren arrazoietako bat
hau da; Bigaren Hezkuntzara heltzean
Prebentzio Komunitarioko Hezitzaileok
ezagutzen gaituzte, oinarria landuta dagoelarik.

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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ASPALDIAN HONDARRIBIAN
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urtetan atzera…

10

urtetan atzera…
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urtetan atzera…

Hondarribia Aldizkaria #120

Hondarribia Aldizkaria

Hondarribia Aldizkaria #288

2000ko azaroan

2010

2015eko azaroan

HONDARRIBIKO

Hondarribiko Udala

UDALA

ea

- Euskara Batzord

ESKULTURAK
TZEN
ZAHARBERRI

288 2015eko Azaroa

08 Herrian Barrena

HONDARRIBIA 288
2015eko Azaroa

NAGUSIAK

OMENALDIA EGIN DIE ZALEGOAK SAN MIGUEL
LIGAKO IRABAZLEEI ETA 1965ETIK 1968RA KONTXAKO
BANDERA IRABAZITAKOEI

03: Herrian barrena
08: Bordari-Satarka
12: Erreportajea
18: Elkarrizketa
miatzen
29: Ganbarako Kutxa
GAURKO ETA ATZOKO TXAPELDUNAK, GUADALUPEN, AMA BIRJINARI AURTENGO LORPENENGATIK ESKERRAK EMAN OSTEAN X. SAGARZAZU

rg / argitalpenak /

www.hondarribia.o

Guadalupen aurtengo lorpenengatik eskerrak eman ostean,
zaletuak San Miguel Ligako koroarekin argazkiak atera ahal izan
zituzten eta bazkaria eta jaia egin
ibia arratsalde eta gau partean
Hondarrziren
Ohitura bilakatzen ari da, zorionez gure
hirian, traineruak lortzen dituen garaipenak gogotik ospatzea.
Ospakizun horietako bat da azken urte
hauetan zaletu talde batek antolatu izan
duen Ama Guadalupekoa traineruko
arraunlarientzat prestatutako omenaldi
eta jai eguna.

AGUR EUSKAL JAIEI
Duela 20 urteko azaroan, Euskal
Jaiak egin ziren Hondarribian, eta
hauen berri eman genuen aldizkarian.
Ekitaldien erdigune Fernando Artola
“Bordari”ri egindako omenaldia izan
zen. Bertan izan ziren, sendikoez
gain, Euskaltzaindiko kideak ere,
eta erakusketa egin zen Zuloaga
Etxean. Gainera, Hondarribia 800
ospakizunerako irudia aukeratzeko
lehiaketa publikoa Joxe Ramon
Sorondok irabazi zuen eta Udalak bere
Urrezko Intsigniak Conchita Portu eta
Miguel Bernedori ematea erabaki zuen.
Elkarrizketan, familiarekin 17 urtez
munduari itzulia ematen egon zen Xanti
González izan zen protagonista, Talaia
eskolak ikasleekin, bertako irratian
izandako solasaldiaren bitartez.

Urte honetan, gai
administratiboak zirela eta,
ez zen Hondarribia Aldizkaria
argitaratu.

Azaroaren 14an egin da aurten ospakizuna eta honetan, San Miguel Liga marka
F
guztiakG A hautsiaz
irabazi berri duten
arraunlariez gain, gogoan izan dituzte
antolatzaileek duela 50 urte, 1965. eta
1968. urteen artean Kontxako banderan
garaipenak lortu zituzten beteranoak.
IPUZKOAKO ORU
LDUNDIA

Haiek ere protagonista izan dira beraz
aurten arraunlariei egin zaien herri omenaldi honetan.
Eguna, ohi bezala, Guadalupeko santutegian hasi zuten, bertan, ama birjinari
eskerrak emanez eta San Miguel Ligako
koroa eskainiaz.

Ondoren, eguerdian, salda dastatu ahal
izan zen Azeri elkartearen aurrean eta
bertan, zaletu guztiek Ligako koroarekin
nahi adina argazki ateratzeko aukera izan
zuten.
Abiyuan txarangak ez zuen hutsik egin
oraingo honetan ere, eta poteoa berotzen aritu zen Portuko kaleetan, Kofradian egin zen herri bazkariaren aurretik.
Giro ezin hobean bazkaldu ondoren,
omenaldia jaso zuten bai arraunlari beteranoek, duela mendi erdiko garaipen itzel
haiek gogoratzeko, baita aurten

ESKULTURAK
BERRESKURATEN
Duela bost urte, 2015eko azaroan,
gure hiriko eskulturen ondarea
berreskuratzeko egin ziren zanbait lan
ekarri genituen aldizkariko azalera.
Neguko Jardunaldiak ere abian
ziren eta haien berri eman genuen,
baita Azaroaren 10ean indarkeriaren
biktimak gogoratzeko egin zen
elkarretaratzeaz ere. Gainera, urte
hartan TKE San Miguel Liga irabazi
zuten arraunlariek omenaldia jaso
zuten, 1965 eta 1968 artean Kontxa
irabazi zutenekin batera. Beñat
Elzo lasterketak aldiz bere bigarren
edizioa izan zuen, Shua gaisotasun
arraroa ikertzeko dirua bildu zuena.
Elkarrizketako protagonista, sortu berri
zen Blagan euskaltzaleen topaguneko
presidente Martin Lizeaga izan genuen.

TXISTE GRAFIKOA

Enara Vazquez

TXISTE GRAFIKO LEHIAKETA
B - MAILA
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“Semaforo
lotsatia”
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· Etxebizitzen salmentak eta
alokairuak.
· Oporretarako alokairuak.
· Lokalen diseinu eta erreformak.
· Etxebizitza eta lokalen erreformen
proiektuak.
· Gremio-koordinazioa eta Obren
Zuzendaritza.
Domingo Egia 4, 20280 Hondarribia
943 646 347 / 687 377 174
kaiberri@kaiberri.com · www.kaiberri.com
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UDAL TALDEEN TXOKOA
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2021. URTEKO
AURREKONTUAK

COVID-19ak sortutako pandemiak aurrekaririk gabeko astindu
ekonomikoa eragin du eta agertoki ekonomikoa goitik behera
aldatu du. Egoera honek 2021.
urteko aurrekontuak baldintzatu
ditu. Azkeneko hilabeteotan bezala, datozenetan ere pertsonak
eta familiak, tokiko ekonomia eta

mugikortasun jasangarria izango
dira gure eguneroko lanaren ardatzak.
Noski, ez ditugu alde batera utziko hain garrantzitsuak
diren hirigintza, etxebizitza, segurtasuna, garapen iraunkorra
eta herritarren beharrak kultura, kirola, euskara, gazteria eta

hezkuntzaren alorretan.
Aurrekontua
handitzeko
aukera izan dugu aurten, eta 24
milio euroko proposamena zabaldu dugu. Une honetan herritar
eta bertako enpresen beharrei
erantzutea da gure helburu nagusia.
		
EAJ-PNV

UDAL
GOBERNUAK
LITERATUR
LEHIAKETAK
EZABATU DITU

Hondarribiko Udaleko Euskara departamentuak ez ditu aurten
Bordari eta Satarka lehiaketak
deitu. Maria Serranok zuzentzen
duen departamentuak inorekin
kontsultatu gabe hartu du erabakia. Ez epaimahaia osatu ohi
dutenekin, ez gainontzeko udal
taldeekin, ezta Kultura departamentuarekin ere.
Abotsanitz Udal Taldeak oso
larritzat jotzen du euskarazko
literatur lehiaketak inolako arra-

zoirik gabe bertan behera uztea.
Eta deigarria egiten zaigu Txomin Sagarzazu alkateak erabaki
honen kontra ezer egin ez izana,
kontuan izanik urte askotan departamentu horren arduradun
izandakoa dela, baita epaile lanetan aritua ere. Bereziki mintzen
gaitu, Hondarribian euskararen
erabilerak duen beheranzko bilakaera kontuan izanik, gure
hizkuntza eta kultura gazteen
artean sustatzeko tresna oso ba-

liagarria delako Bordari-Satarka
deialdia.

Hiriko hainbat gunetan (anbulatorioan, alde zaharrean, kiroldegian) maskara vending makinak instalatzea eskatzen dugu.
Eibar udalerria eredutzat hartuz, 125.000 euroko udal inbertsioa eskatzen dugu. Horietatik

25.000 euro txartelak sortu eta
konfiguratzeko izango lirateke; txartel horiek etxeetara
bidaliko lirateke, astean lau maskarako pakete bat lortzeko. Eta
100.000 euro 230.000 maskara
erosteko izango lirateke. Era be-

rean, akordio bat lortu behar da
vending enpresa batekin. Asmoa
da familiei diru kopuru handia
ordaintzea dakarkien gastu bat
ordaintzen laguntzea.

MASKARA
VENDING-A

Covid-19 pandemiak berriro jarriko ditugula iragarri du.
GARDENTASUNA,
Egoera larria da eta, itxura deere erasotzen gaitu. Hondarribiak
ERANTZUKIZUeremu gorrian dago 527 positibo nez, luze joko du. Horren aurrean,
NA ETA AUSARerantzukizunez
ehun mila biztanleko (2020-11-02); gardentasunez,
DIA

1984an antolatu zituen lehen
aldiz Hondarribiko Udalak Bordari ipuin-lehiaketa eta Satarka
olerki-lehiaketa. Iaz 36. ekitaldia
bete zuten eta Euskal Herriko
euskarazko literatur sari zaharrenetakoak dira, zaharrenak ez
badira.
		

Abotsanitz

PSE-EE

izateko. Jakin behar dugu birusa
zerbitzu publikoetan, ikastetxeetan edo establezimendu publikoetan sartu den ala ez adinekoen
mugikortasuna murriztu digute: eta ausardiaz jokatu behar dugula egoitzetan dela, ikastetxetan dela
ez dago udalerritik ateratzerik eta uste dugu. Gardentasunez, zurru- edo udal zerbitzuak direla. Horrek
gaueko orduetan etxean egon be- murruaren gaitzari aurre egiteko. informazio publikoa izan behar
har dugu. Estatuak sei hilabeteko Udalak zer gertatzen denaren be- du. Egia behar dugu pandemiari
alarma egoera aldarrikatu du eta rri eman behar digu, zer gertatzen aurre egiteko erantzukizunez eta
Jaurlaritzak ezarritako mugikorta- den jakin behar dugu gure babes ausardiaz.
EH Bildu
sunaren mugak are zorrotzagoak eta elkartasun neurriak egin ahal
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BIDASOA BIZIRIK / GAZTE INFORMAZIOA

Bidasoa bizirik-ek Bida-LAN proiektua
jarri du abian, kolektibo behartsuenen
enplegu-aukerak hobetzeko
· Proiektua Emaus Gizarte Fundazioarekin eta Mendibil Elkarte Pedagogikoarekin lankidetzan garatuko da
Irungo eta Hondarribiko udalek, Bidasoa bizirik-en bidez eta Emaus Gizarte Fundazioarekin eta Mendibil Elkarte
Pedagogikoarekin lankidetzan, Bida-LAN proiektua jarri dute
abian. Proiektu honen helburua eskualdeko kolektibo behartsuenen enplegu-aukerak hobetzea da.
Proiektu honetan Irun eta Hondarribiko ekonomiarekin, prestakuntzarekin eta enpleguarekin lotutako hainbat eragilek parte hartzen dute. 50 pertsona inguruk parte hartuko
dute, eta lau jarduera egingo dira. Lehenengo biak hasi dira
jada, eta hamar pertsonak hartuko dute parte. Parte-hartzaileek haien ibilbideak garatzeko prozesu pertsonalizatuak garatuko dituzte, programak aurrera egin ahala zehaztuko direnak.
Lehenengoa aktibazio eta produktibitate pertsonaleko prozesu
bat izango da, non parte-hartzaile bakoitzak bere gaitasun pertsonalak eta digitalak garatuko dituen.
Hirugarren fasea azaroaren erdialdean hasi da, eta honako arlo hauetan eskaintzen da prestakuntza: bezeroaren
arreta eta telemarketina; ekintza osagarriak eta digitalizazioa
saltokietan; pintura eta elektrizitatea.
Azkena pertsona horiek lan-merkatuan sartzen laguntzeko fasea izango da, non pertsona bakoitzaren ezaugarrien
araberako ibilbideak diseinatuko diren.
Lehen bi jarduerak Bidasoa bizirik-eko instalazioetan
egin dira, eta prestakuntza-fasea, berriz, Emausen eta Mendibil
Elkarte Pedagogikoaren instalazioetan.
Aipatu behar da Bida-LAN proiektua Gipuzkoako Foru
Aldundiko Proiektu Estrategikoen Departamentuak diruz laguntzen duela, enplegua sustatzeko eta laneratzeko laguntzak
emateko 2020ko deialdiaren bidez (ELKAR-EKIN Lanean).
Bida-LAN proiektuaren inguruko informazio gehiago
jaso nahi dutenek, 943-509625 telefonora deitu edo elespazio@
bidasoa-activa.com posta elektronikora idatz dezakete.
Kolektibo behartsuenei zuzendutako beste programa batzuk
Kolektibo behartsuenei zuzendutako beste programa
batzuei dagokienez, gaur egun HAZILAN programa amaitzen
ari da Bidasoa bizirik, Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundutakoa. Proiektu honetan parte hartu duten 13 pertsonek
gaitasunak hobetzeko ibilbide bat egin dute otsailaz geroztik,
metodologia berri batekin eta prestakuntza-praktiken prozesu
batekin. Orain arte, bost pertsona sartu dira lan merkatuan
lan-kontratu batekin.

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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Ospakizun
gorabeheratsua
(Hondarribia 1943)
Gerraosteko garaiak ez ziren errazak
izan. Berrogeiko hamarkada isiltasun
garaia izan zen, non estutasunak eta
giro zapaltzailea eguneroko ezaugarri
bereizgarriak ziren. Hala eta guztiz ere,
bizitza ahalik eta normalena egitea zen
helburua, nahiz eta batzuetan ez zen espero bezala amaituko, jarraian azalduko
dugun kasuan gertatu zen bezala.
1943ko urtarrilaren 3an, igandean,
ezkondu zen Celestino Jáuregui Martínez, Florencioren anaia, bere aita Olegario Jaureguiren jabetzakoa zen Hondarribiko Jáuregui hotela zuzentzen zuena.
Ospakizunak Francisco Sagarzarzu Sagarzazu alkatearen hitzezko baimena izan
zuen; izan ere, 1943ko urtarrilaren 30eko
data zuen idazki batean berak adierazi
zuen bezala, ezkontzak eta ezkongabeen
agurrak ziren agintaritzaren agente baten presentzia derrigorrezkoa ez zuten
ekitaldi bakarrak.
Ospakizuna normaltasunez egin zen
arren, kontua ez zen horrela izan. Ospakizunetik egun batzuk igaro ondoren,
polizia-agente batek salatu zuen bazkarian “himno separatista” abestu zutela.
Salaketan jaso zenez, Olegario Jáureguik
berak kantak aurpegiratu zizkien eta,
“Erreparazio gisa”, gramolan ereserki

nazionala jarri zuen. Une horretan, oturuntzan parte hartu zuen batek edalon
tzi bat bota zuen bozgorailuaren kontra.
Salaketaren ondoren, ospakizunera joandako guztiak eta hoteleko langileak deklaratzera deitu zituzten.
Bertaratutakoen adierazpenetatik ondorioztatzen denez, “Agur Jaunak” abestu
zen, poliziak “Eusko Abendaren Ereserkia” rekin nahastu zuena eta Celestino
Jauregik bere adierazpenean baieztatu
zuena: “Agur Jaunak” izan zen lehiakideek zutik abestu zuten abestia.
Beste parte-hartzaile batek adierazi zuenez, “Bazkalostean eta dantzan ari zela,
dantzaldia eten egin zen gramolan, ereserki nazionala joz, eta horrek protestak
eragin zituen dantza eteteagatik, ez ereserkiagatik, ez baitzekien nork jarri zuen
ereserkiaren diskoa”.
Ikusi dugu nola jarri zuen diskoa Olegario Jauregik, bere adierazpenaren arabera, Claudio Sagarzazurekin batera, alkatearen anaia eta FET eta JONS taldeetako
militantea. “Abesten ziren abestietako
batzuk tententeak” zirela esan zion.
Sagarzazuk berak bere adierazpenean
adierazi zuenez, euskal abesti batzuk

Pedro Barruso Barés
Historialaria

abestu ziren, eta ezin zaie debekatuak
deitu“. Bigarren adierazpen batean, zehatzagoa izan zen, eta adierazi zuen
Iparragirreren “Boga, Boga Mariñela”,
“Andra Madalen” eta “Ara nun diran”
abestiak entzun zituela ahots deskonposatuetan, eta Olegario Jauregui establezimenduaren lehengo jabeari adierazi ziola gertaera horietatik erator zitezkeen
istripuak saihesteko bere autoritatea
ezartzea gomendatu ziola“. Suposatzen
dugu Claudio Sagarzazuk aipatzen dituen “istripuak” gertatu zirela, agintariek ustezko abesti subertsiboak interpretatzeagatik jarritako salaketa batean
amaitzea.
Gainerako partaideek ez dute ezer gogoratzen, “Edariarekin gehiegi gozatu
izana” edo “gehiegi edan izanaren aurka
gehiegi abusatu izana”, eta euskal kantak
abestu zirela onartzen dute, baina, bertaratutako batek dioen bezala, “Euskara
ulertzen ez duenez, ezin du zehaztu euskal ereserki separatista zen edo debekatutako beste kanturen bat”.
Horrek guztiak susmarazi zien agintariei
Hondarribian ustezko erakunde nazionalista bat zegoela, eta oturuntzan parte
hartu zutenak espetxeratzea agindu zuen,
nahiz eta sumarioa eragin zuen txostena

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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tik bi urte, lau hilabete
eta egun bateko kartzela-zigorra eskatu zuen
hamazazpi auzipetuen
tzat.
Gerra Kontseilua 1943ko
abenduak 3an ospatu
zen. Defentsako abokatuak – Vicente Zaragueta Castaing irundarra,
Irungo eta Hondarribiko
alardeen
sustatzailea
eta 1962 eta 1963 artean
Irungo alkatea izandakoa
– Bere defentsa-idazkian
argudiatu zuen nahasmena sortu dela “agur
Jaunak” eta “Euzko Abendaren Ereserkia” identifikatu direlako.

Ospakizun hura egin zen Jauregui hotelaren irudia. Iturria: HUA.

idatzi zuen poliziak adierazi zuen “Hondarribian ez dagoela galdetzen den ñabardura horren inguruko talderik, nahiz eta polizia-agente gisa eskuratutako txostenen
eta aurrekarien arabera bazkarira bertaratutako guztiak joera nazionalistakoak diren eta ustea egon ikusten duten edozein
aukeraz baliatzen direla beren sentimenduen agerpen eta harrokeriarako. Lehen
deklarazioen ostean, atxilotuak Ondarretako espetxera eraman zituzten, eta bertan egon ziren sumarioaren instrukzio
prozesuan, eta guztiek “domeinu gorriaren garaian” eta Gerra Zibilean izandako
jokabidea ikertzen ari ziren.
Lehenik eta behin, ikus dezakegu atxilotu gehienak Frantziara igaro zirela,
Hondarribiko biztanle gehienak bezala,
1936ko irailean. Horietako batzuk muga
gurutzatu eta egun gutxira itzuli ziren,
eta armada frankistak mobilizatu zituen;
beste batzuk Falangeko milizietan eta

erreketean sartu ziren, hurrenez hurren;
batzuk “Baleares” ontziko boluntarioak
izan ziren eta ontzia hondoratu ondoren biziraun zuten. Beste batzuk, Gerra
Zibilean zehar itzuli ziren eta hainbat
helmuga izan zituzten. Gehienak armada
frankistara bidali zituzten. Auzian auzipetutako talde garrantzitsu bat ez zen
matxinatutako eremura itzuli, baizik eta
errepublikanoen taldean sartu ziren. Gehienak harrapatu eta hainbat helmugatara bidali zituzten. Frankistek harrapatu
ondoren, haien lerroetan zerbitzatzera
behartuak izan ziren kasu batzuk aurkitu ditugu. Beste batzuk, langile batailoi
batera bidaliak izan ziren, non gatazka
osoan zehar egon ziren.
Instrukzio fasea amaituta, fiskalak txostena aurkeztu zuen 1943ko urriaren 4an,
gertakariak “Espainiako nazioari eta
batasun sentimenduari irain” egin ziela
esanez, eta hiru urte eta zortzi hilabete-

San Pedro, 12 behea · Tel. 943030301 · sardara@sardara.eu

Defendatzaileak, auzipetuek armada frankistan
parte hartu zutela gogoratzeaz gain, honako hau adierazi zuen:
“Berrogeita hamar edo hirurogei abesti
kantatu ziren gaztelaniaz eta hiruzpalau
euskaraz (guztiak ezagunak, herrikoiak
eta oso zaharrak dira, guztiz apolitikoak)”,
eta gaineratu zuen “euskara erabilera
baimenduko hizkuntza dela eta inork ez
duela pentsatzeko eskubiderik, vascuencea hitz egite soilak espainiar nazioa iraintzen duenik”. Euskarazko abestiak “euskal separatismoa bera baino zaharragoak
direla eta gaur, beti bezala, baserrietan eta
euskal probintzietan kantatzen zirela”.
Gerra Kontseiluaren epaia hura ospatu
zen egun berean argitaratu zen, eta fiskalaren eskaera murriztua izan arren,
auzipetuei urtebeteko kartzela zigorra
ezarri zieten, horietako bi absolbitu egin
zituzten arren. Zigorrak, auzipetuek kar
tzelan zeramatzaten denborarekin batera, ia berehala aske uztea eragin zuen,
eta otsailaren 15ean atxilotuak aske utzi
zituzten.
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Nikolas Aldai
oroitzapenetan
“Asko dira hilda geroko goraipuei begi
txarrez begiratzen dietenak. Hilda geroko salda beroa, agian, gatzik gabeko
eta sustantzi gutxiko itxurakeria izan
daitekeelako.
Bote-Iasterrean lerro
hauek idatzi beharrak horretara eragin
diezakedan arren estropezu hori ekidin
nahi nuke, inolaz ere. Horregatik, bera
hil eta gerora nire eskuetara iritsi izan
diren dokumentuetan aurkitu izan dudanaz baliatuz…”.
Hitzok Nikolas Aldaik idatzi zituen
Hondarribia aldizkarian (2010eko ale berezian, Fernando Artola “Bordari”-ren
omenez). Primeran datozkit gaurko ekarpena garatzeko, beste “abertzale, herriaren eta euskeraren maitale” sutsuari eskaintzeko: Nikolas Aldai Eizagirreri.
Nikolas, Errezileko Artziola baserrian
jaioa (1947), 1977an hondarribiratu zen
bere familiarekin, Izaskun Eizagirre
emaztearekin eta Osertz semearekin.
Hondarribian bizi, eta bikoteari bigarren
semea, Manex, jaio zitzaion. Horrela, Nikolas, 43 urtez, gure artean bizi izan zen,
joan den hilabetean (2020-X-21) hil arte.
Hori dela eta, Hondarribian ere, Nikolas
Aldairen izena eta izana goraipatzea legezkoa denez, aldizkari honetako orrialdeok baliatuko ditut hori egiteko. Horre-

tarako, Nikolasek “Bordari”-rekin egin
zuen bideari jarraiki, neuk ere gauza
bera egingo dut ekarpen honetan: aurkitu ditudan dokumentuak eta, batez ere,
bere hitzak erabiltzea, Nikolasen bizitza
jorratzeko.
Nikolasen Hondarribiarekiko lotura argi
geratu zen, Euskadi Irratiko lagunek,
Nikolasi kantaturiko bertsoan, jubilazio
omenaldian(2008): “Errezilgo sustraiak
dauzka. Hondarribian loratu ditu / enborra eta adarra”.
Bertsolaritzaren historian altxorrak diren dokumentuak Nikolasi esker ere
baditugu eta, haien artean, Hondarribiko bat: 1963ko apirilaren 28an, Elizalde
aretoan gauzatuko bertsoaldia. Bertan,
Fernando Artola gai jartzaile zelarik,
kontrabandoaren gorabeherei buruz,
honako bertsolariok aritu ziren: Jose
Manuel Olaizola “Uztapide”, Jose Joakin
Mitxelena eta Kosme Lizaso.
Hondarribian, nahi baino gutxiagotan,
aukerak izan ditut Nikolasekin egoteko
eta, denetan, gizon haundi, jakintsu,
atsegingarri ta jator iruditzen zitzaidan.
Elkarrekin aritu izanaren bi oroimen ditut gorderik nire bihotzean eta buruan.
Lehendabizikoa, “Alfonso Sastre eta Eva
Forest-i omenaldia”, Hondarribiko Itsas

Koldo Ortega
Historialaria

Etxeko Auditorimean izan zen (2014),
Hondarribiko Udaleko Kultura departamentuak eta Alfonso Sastre Kultur
Elkarteak antolaturiko ekitaldian, eta
bigarrena, bi urteetan zehar (2017-2018),
gauzatu zen Hondarribian. Bakeolak,
gatazketarako bitartekaritza zentroak,
antolaturiko herritar foroa, “Elkarbizitza
eta Giza Eskubideak” gaia zelarik.
BERTSOLARITZARI LOTURIKO BIZITZA

Nikolas Aldairen bizitza eta bertsolaritza
txanpon baten bi aldeak dira, elkarren ondoan eta elkarri lagunduz beti eta sakonki. Bertsolaritzak sorginduriko pertsona
izan zen Nikolas, eta bere bizitzan zehar
egundoko ekarpenak egin zizkion ber
tsolaritzaren munduari: ikerketak egin,
bertsoak bildu, liburuak idatzi eta, batez
ere, irratietan bertsolaritzaren kultura
eta artea zabaldu. Horren guztiaren mamia Nikolasen ahots goxotik jasota dago:
Antxoka Agirrek eginiko elka
rrizketa,
Bertsolari aldizkarian (2020-X-22) argitaratua, eta “Hitza jolas” saioa berezia, Nikolasi eskeinia (2020-X-29).
“Bertso mundua txiki txikitatik ezagu
tzen nuen”. Hori dela eta, Nikolases esaldi borobila: “Bertsolaritza sorginkeria
bitxi, polit eta atsegina da”.
Komunikabide mundura nola heldu zen
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galderari erantzun zion: “Esan beharko
nuke lehen komunikabidera egin nuen
salto oso gaztetxo…14 urterekin. Aldiz
kari bat ateratzen zen, Pasionistetan
ikasten ari nintzela. Han bertso mordoa
egin nituen”.
“Donostiako Herri Irratian sartu nintzen
soldaduskan nengoela. Orduan aukera
izan nuen eta euskarazko programazioan
hasi nintzen 1970/71 urteetan”. “Deitu
eta esan zidaten musika aurkezten hasi
behar nuela. Arratsalde on zen programaren izena eta musika aurkeztea besterik ez zen. Era guztietako musika aurkezten egin nuen debuta. Geroago, goizetan,

euskal kantuen aurkezpentxo bat ere
egiten nuen; 15 minutuko tartetxoa izaten zen. Horretaz gain, Musika Sareetan
arrantzaleei eskainitako programa bat
ere egin nuen, euskaraz, galegoz eta
gazteleraz egiten genuena. Euskarazko
zatia nik egiten nuen. Itsasgizonei beren
senitartekoek kanturen bat eskaini nahi
bazieten edo zoriondu nahi bazituzten,
hala egiten genuen. Hor testua egiten
nuen”.
“Asteburuetan Euskal Jai programa egiten hasi nintzen aurrerago… Onartuak
zeuden kantuak oso gutxi ziren; ez dakit
100era iristen ziren. Indizean zeudenak,
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debekaturikoak, 700 inguru ziren”. “Nire
Herri Irratiko ibilbidea 73-74ra arte luzatu zen. Bertsolaritza lantzen nuen, baina
ez programa batean, Euskal Jai barruan
izen berezirik gabe emititzen zen atal batean baizik”.
“EITB sortu baino sei hilabete lehenago.
Horregatik, lehendabiziko nominak kulturatik kobratzen genituen, 82an. Entea
83ko otsailean sortu zen.Lehen bi urteak
informatibo lokalak lantzen egin nituen,
eta, gero, Goiz Giroan magazina egitera
pasatu nintzen, Beloki eta Arantxa Irastorzarekin batera”.
“86an jende berritze bat eman zen, Otamendi, Arantxa Iturbe… haiek goizeko
magazina hartu zuten. Orduan eman
zidaten bertsolaritzaren ardura. “Euskal
Perlak” saioari eman nion jarraipena eta
programa berri bat ere jarri nuen martxan Iturri Onetik Bertsotan izenekoa…
Geroxeago, beste tartetxo bat ere jarri
nuen martxan: Lehengoak Gogoratuz”.
Eta azkenean, Nikolasen ibilbide luze eta
oparoa borobiltzeko, denontzako izan
den programa eredugarria: Eta Hitza
Jolas Bihurtu Zen 1990eko hamarkadan
hasi eta…2008. urtera arte!
Urte horretan (2008-III-26) Euskadi Irratiko Faktorian, Manu Etxesortu eta Ainara
Zuazabeitia kazetariei Nikolasek, argi eta
fin, esan zien: “Baikorra izatea gustatzen
zait. Ontzat emango dut egindako guztia, batzuetan aldapa gora… nekea gainean… baina ni gustora nago”.

Duela gutxi zendutako Nikolas Aldai
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Literatura eta musika
BILBAO-NEW YORK-BILBAO
Kirmen Uribe Urbieta
Argi nuen zeri buruz idatzi eta
nola ez idatzi. Zerbait desberdina
egin nahi nuen, ohiko arau
narratiboetatik aldentzen zena.
Geratu egin nahi nuen eta
pentsatu. Zer da literatura? Zerk
desberdintzen du, esate baterako,
zinetik? Nola aldatu da gizartea
azken urte hauetan? Eta galdera horiei erantzunez idatzi
nobela. Behatu gizarteari, gogoeta egin eta sortu. Orduantxe
hasi ginen nabaritzen teknologia berrien eragina ere.
Mugikorreko mezuak, mezu elektronikoak, Facebook sortu
berria zegoen. Nire galdera zen nola aldatuko zuen horrek
gizartea, eta ondorioz, literatura. Gogoeta horietatik sortu
zen liburua, horien arrastoa da. Liburuak ez du egitura
lineal bat, hasi eta buka. Horren ordez, sare baten itxura du,
interneteko sarearena eta arrantzaleen sarearena. Irakurleak
bere aldetik jarri behar du liburuan barneratuko bada (…)
Egun, hamabi urte beranduago, eta atzera begiratua eginda,
esango nuke Bilbao-New York-Bilbao askatasun ariketa bat
izan zela, gauza guztien gainetik.

ENIGMAK
Ana Gallo.
Victor Escandell (Il.)
Ongi-etorri misteriozko enigmen
liburura!!
Goza ezazu enigma sorta hau argituz,
pentsatzeko bi modu desberdin
praktikan jarrita: enigma batzuk logikaren bidez ebatziko
dituzu; beste batzuk, irudimenaren bidez. Zeure kabuz,
taldeka edota familian jardun dezakezu. Bihur zaitez benetako
detektibea, bilatu pistak, erabili burua eta ebatzi enigma!

FIKZIOA

Ernesto Villar
Musikazalea

Gure etxe barnean gertatzen denaz aparte zer
dakigu errealitateaz? Zer errealitate kantitate
dago albistegi batean? Antzinako NO-DOa fikzioa
zen? Errealitatearen aurpegi bat soilik azaltzen
zuenez, bai. Telesailak daude oraintxe pil-pilean.
Falta zitzaiguna, Unibertso Paraleloa. Telesail hauek
errealitatearen espazio/denboraz ari dira jabetzen.
Jende askok denbora gehiago pasatzen du fikzioan
errealitatean baino. Ihes kontzeptuala. Fikzio asko
ikusten duena ez al da Pandemia ditxosozkoa
ezberdin bizitzen ari? Eta horretan gabiltzala,
hara!, izen nabarmenak dituzten bi fikzio berri gure
bizitzetan: Patria eta Alardea. Euskal Herriko gatazka
gordinaren ikuspuntua 1985etik Euskal Herritik
kanpo bizi den idazle baten liburutik sortua bata
eta, bestea berriz, ETBk topikoz beteta (ez al dira
fikzio hutsa topikoak?) zuzendari mertzenario bati
emandako mandatu komertziala. Onartu behar dut
ez ditudala ikusi ez bata eta ez bestea. Iragarkiekin
aski izan dut enpatxua sentitzeko.
Fikzio hitza latinetik dator: Fictus (asmatutakoa).
Adi ibili beharko errealitatea berrasmatzeko garai
berri hauetan. Etxe barnean bezalaxe errealitatea
gure hitzez eta entzuteko dugun ahalmenaz
eraikitzen baita uneoro. Hori gertatzen ez denean
NO-DO tamalgarri bat bihurtzen da. Fikzio huts.
Gaurko zutabean ez naiz aritu nire fikzio nagusiaz,
musikaz, alegia.

GESTIOA:
· Kontuhartzailetza,
Fiskala eta
Lanarekin lotutakoa
· Aseguruak
San Pedro, 3 · Atzekaldea / Fax: 943 11 05 45 / Tel.: 943 64 03 66

Hondarbiko Hitzak
Ketxus Ponce
Euskaltzalea
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Denborapasak
S

U

D

O

ANGUXARA (anguxára)
Gustukoa den zerbait, gustua sentitzea, irrikaz edo guztiz larri
- Loteria tokatu ziak, hau ANGUXARA!!!

AZTARKA
Txakurrak, txoriak, zezenak...animaliak orohar, hankakin
lurra astintzeko ekintza
- Txakurrak zolo bat egin du AZTARKA hizurra gordetzeko
- Gorrioi txoro hoiekin aspertua nago, tiestotan AZTARKA
balkoi guzia lurraz betetzen naute

GALEZI (galezí)
Galerazi, debekatu
- Pandemia dela eta, gauza asko egitea GALEZI egin digute

hondarbiko.hitzak

GOZOTEGIA
KAFETEGIA
San Pedro, 4 · 20280 HONDARRIBIA
Tel: 943 641 047

K

U
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Brunonea baserriko
Ugalde Sunsundegitarrak,
1940. urte aldera
Hilabete honetan, Lupe Calvo Elizazuk
bidali digu 1940. urte ingurukoa den familia-argazki hau. Hauxe da berak kontatu diguna:

hoala-eta atera omen zuten. Seguru asko
etxeko atarian familia osoaren azken
argazkia zuten (Irungo Merino argazkilariak egina).

Goian, berriz, Maria Pilar (1928. urte inguruan jaioa eta gaur egun Ormaiztegin
bizi dena), Mari Karmen, Anita, Patxi,
Inazio eta Meltxor.

Brunonea (edo Brunenea) baserriko Ugalde Sunsundegi familiaren argazkia aspaldi ikusia nuen gure aiton-amonen etxean.
Manuel gure aitonaren osaba zen eta gure
amak, berriz, argazki honetan agertzen
den Maria Pilarrekin badu hartu-emana.

Hona hemen, banan-banan, argazkian
agertzen direnak.

Gure eskerrik beroenak Luperi, irudiarengatik eta emandako azalpenengatik.
Zorionak, zurea da hilabete honetako
saria!

Argazkia noizkoa den, ezin zehaztu. Baina, badirudi 1940. urte ingurukoa dela,
eta alabetako bat Ameriketara moja zi-

Eserita, ezkerretik hasita, Zelestino, Benita (edo Benigna) moja joandako alaba,
Anttoni Sunsundegi Errazkin (1883an
Hondarribian jaioa) eta Manuel Ugalde
Arozena (1882an Hondarribian sortua),
Eujeni (1916an jaioa) eta Joxe.

Eta zuek, irakurleok, animatu zuen
etxeetako irudi horiek begiratu eta gurekin partekatzera. Sari ederra dago
jokoan!

AZAROKO IRABAZLEA!

Lupe Calvo Elizazu
Saria: Beko Errotan otordua.

*Zorionak! Gogoratu datorren hilaren bukaerara arte gozatu ahalko
duzula saria eta ez ahaztu NANa eta aldizkaria zurekin eramatea.

*Hemendik aurrera, gure lehiaketa eta honen saria,
Beko Errotak oparitzen digun bazkari edo afaria,
Ganbarako Kutxarekin lotuko dugu.

Hona gure proposamena: Bidali zuen etxeko argazki zahar eta
kuttun horiek, ahalik eta datu eta xehetasun gehienekin. Hilero,
guk aukeratuko dugu zein den argazki eder eta esanguratsuena
eta horri egokituko zaio saria.

BALDINTZAK:
•
•
•
•

Paperean argitaratzeko erresoluzio/tamaina egokia (300 ppp).
Antzinatasuna: 1970. urtea baino lehenagokoa.
Argazkian ageri diren pertsonei buruzko datuen erabileraren ardura igorlearena izango da.
Baloratuko dira: antzinatasuna, ikusgarritasuna eta argazkian ageri diren pertsonak identifikatzea.

Bidali zuen argazki horiek eta hauei buruzko xehetasunak, zuen izen-abizenak, helbidea eta telefonoarekin
batera, hondarribia.aldizkaria@gmail.com helbidera, datorren hileko 15a baino lehen.

Dastatu Gure Gosariak...
Kafe ezberdinak, zukuak, ama masa ogi txigortu
desberdinak, zure gusturako tostak
(urdaiazpikoa, ahuakatea, ...)

Pl. Muliate 10 HONDARRIBIA
+34 943 122 128
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E-25 autobusak
Lurgorriraino iritsiko dira
hemendik aurrera
Iterlimen eta Lurgorriko bizilagunak kexati ziren honetaz eta azkenean,
lortu dute ibilbidea luzatzea

Aspalditik hondarribiar askok eta bertako bizilagunek egiten zuten eskariari
erantzunez, Gipuzkoako herri arteko
garraio publikoa kudeatzen duen Lurraldebusek, Irun eta Hondarribia lotzen
dituen Ekialdebus E-25 autobus-linearen
zerbitzu guztiek Lurgorrin abia eta helmuga puntua izatea erabaki du.
Aldaketa hau azaroaren 8an jarri zen
martxan eta behin-betikoa izango da hemendik aurrera. Orain arte, Lurgorri eta
Iterlimeneko bizilagunek Arrokako biribilgunean autobusa hartu edo bertatik
jaitsi behar zuten.
Hondarribiko Udalak eman du aldaketaren berri, ohar baten bitartez. Honetan,
hiritarren Arretarako zinegotzia den Maria Serranok gogora ekarri zuen “Iterlimen eta Lurgorriko bizilagunen kexak”
jaso izan zituztela maiz, eta eskari hauek
Ekialdebusekin partekatu ondoren, “E-25
zerbitzua bere bidaia guztietan Lurgorritik atera eta iristeko erabakia” hartu dela.
Autobusen ordutegi zehatzak jakiteko,
www.ekialdebus.eus begiratu behar da.
E-25 zerbitzuko autobus bat, Lurgorriko geldiunean.

SARRAILAGINTZA

24
ORDUZ

Txiplau poligonoa, 1 · Tel: 943 64 36 42 / Fax: 943 64 60 94
Santiago kalea, 21 · Tel: 943 64 17 88 · HONDARRIBIA
www.ferreteriamarinel.com · info@ferreteriamarinel.com
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2020ko URRIA

Eguraldia
FENOMENOAK

21

1

8

3

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2020.10.19

2020.10.17

5.3°

15.3°

333.5

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

HILEKO EURIA
(mm)

26.4°

11

2020.10.03

EGUZKI ORDUAK

68.0

21

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

PRESIOA
2020.10.10

2020.10.02

93.8

%28

3.0

1029.2

990.1

1015.9

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia
14.339,10 k

Txitxarroa
Antxoa

5.306,30 k

Sardina

136.040,30 k

Listado

79.298,80 k

Berdela

168,20 k

9.417,80 k

Lanpo

49,00 k

Zarakuntza
Makarela
Itsas belarrak

163,44 k

Beste

7,20 k

Txipiroia

205.271,80 k

Lupia

50.901,56 k

Melba

42,90 k
1.982,30 k

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

7

33

486

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Krokodilo txikia maitemindu da”
DANIELA KULOT

“Eskuko ekipajea”
IBON EGAÑA ETXEBERRIA

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Akame ga kill!!”
TAKAHIRO

“Litio”
MALEN DENIS

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

17

137

1606

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

24

20

47

GUZTIRA

GAINONTZEKOAK

GAINONTZEKOAK

GEHIEN MAILEGATUTAKO LIBURUAK

TELEFONO ERABILGARRIAK
AIREPORTUA

943 66 85 00

ERTZAINTZA

943 53 88 60

IRUN–HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

RADIO TAXI

943 63 33 03

ARMA PLAZA FUNDAZIOA

943 64 46 23

EUSKALTEGIA

943 64 12 16

ITSAS ETXEA ANBULATEGIA

943 00 76 40

SAINDUA GAZTELEKUA

943 64 31 98

ARRANTZALEEN KOFRADIA

943 64 11 34

EUSKARA

943 11 12 41

KASINO ZAHARRA

943 64 47 04

SOS DEIAK

ARTXIBOA

943 11 12 87

GAZTEEN ZERBITZUA

943 64 47 52

KULTURA

943 11 12 83

SUHILTZAILEAK

112

943 11 12 11

GIZARTE LAGUNTZA

943 11 12 91

KZGUNEA

943 02 36 52

TAXI GELTOKIA

943 64 12 56

GURUTZE GORRIA

943 22 22 22

LIBURUTEGIA

TURISMO BULEGOA

943 64 54 58

TXINGUDIKO ZERBITZUAK

943 63 96 63

BAZ
BIDASOA ESKUALDEKO OSPITALEA
DIRU–BILKETA

010

943 00 77 00
943 11 12 55

943 11 12 61

LORAITZ HAURRESKOLA

943 64 71 37

OGASUNA

943 11 12 51

943 11 12 21

PARROKIA

943 64 26 65

PREBENTZIO KOMUNITARIOA

943 11 40 00

D.Y.A.

943 46 46 22

HONDARTZA KIROLDEGIA

DONOSTIA-HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

IDAZKARITZA

EPAITEGIA

943 11 12 71

943 11 12 85

HIRIGINTZA

IRUNGO TREN GELTOKIA

902 32 03 20

943 64 25 48

UDALETXEA
UDALTZAINGOA

112

943 11 12 13
943 11 13 13 / 902 20 30 99

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.

www.hondarribia.eus

