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LAGUNTZAILEAK

Hondarribiak ez ditu bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien ondorioak.

EUSKARALDIA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2020ko Abendua · #349

3

Euskaraldia joan zaigu, baina
iraun dezala euskarak gure
ahotan, leku eta une orotan
Azaroaren 20an etorri eta abenduaren 4an joan zaigu, bigarrenez, Euskaraldia,
euskararen erabilera sustatzeko ekimen erraldoia

Pandemiak eragindako egoeran, nola
hala moldatu ahal izan gara guztiok, ezin
baigenuen nahi eta behar bezala elkar
ikusi, topatu, elkartu eta blagan lasai ari.
Hala ere, atxekjmendu eta parte-hartze
nabarmena izan du Euskaraldiak Hondarribian, Euskal Herri osoan bezalaxe.

duan izena emateko epea.
Egoera berezi honetan, Ahobizi eta Belarriprestak kalean ikusi ahal izan ditugu.
Hona kopuruak:

Azpimarratzekoa da gainera aurten 17
urte bete dutenen izen-emate kopuru
handia. Hein handi batean azalpena
badu, gainera: Talaia eta Ama Guadalupekoako Batxilergoko hainbat talde Arigune izan direnez, adin-tarte horretako gazte asko izan dira Ahobizi eta Belarriprest.
Oso datu pozgarria da hori!!

Hondarribiko kopuruak, hauek izan dira.
Guztira 55 entitatek eman dute izena,
eta entitateotan sortu diren Ariguneak,
berriz, 179 izan dira, horrela banatuak:
98 Barne Arigune eta 81 Kanpo Arigune.
Ariguneetan parte hartzen duten pertsonen kopurua ere azpimarratzekoa izan
da, 726 izan baitira.

IZENA EMAN DUTEN ENTITATEAK 55
ENTITATEOTAN SORTUTAKO ARIGUNEAK 179
ARIGUNEETAN PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONAK 726
Barne Ariguneak: 98
Kanpo Ariguneak: 81
HERRITARRAK

Izena eman duten horien batez besteko
adina 43 urtekoa izan da, baina adinen
araberako banaketa egingo bagenu, argi
ikusten da izena eman duten herritar
gehienak 40 eta 50 urte bitartekoak izan
direla.

Guztira, 1.502 herritarrek eman dute
izena aurten Euskaraldian, Hondarribian. Horietatik 1.274 (%85) izian dira
Ahobizi eta 228 (%15), Belarriprest.
Generoaren araberako banaketan ere
alde nabarmenak daude izena emandakoen artean, eta emakumezkoak izan
dira nagusi tarte handiz:

Hondarribian Euskaraldia bultzatzen
lan izugarria egin duen Herri Batzordeko partaide guztien aldetik gure esker
ona adierazi nahi diegu herritarrei, ekimenak izan duen harrera onagatik. Eta,
abenduaren 4ra arte egindako ariketa
egiten jarrai dezagun animatzen zaituztegu! Hau ez baita bukatu, hasi besterik
ez gara egin eta!
Segi euskaraz egiten, beti eta leku orotan.
EUSKARALDIAN PARTE HARTU
DUTEN ERAKUNDE, ENPRESA ETA
ELKARTEETAKO ZENBAIT

Pasa den azaroaren 24an bukatu zen
herritarrek Belarriprest edo Ahobizi mo-

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Hondarribiko Mintzalagunak
abian, zailtasun guztiak
gaindituta!!
Ikasturte berria hasi zenetik 2 hilabete
pasa dira, eta harrotasunez esan dezakegu oraingoan ere, mundu mailako pandemia boteretsu honek ere ezin izan duela

Mintzalagunen ekimena gelditu! Zailtasuna zailtasun, aurrera jarraitzen dugu!
Gainera, aurten Euskaraldia izan dugu
eta Mintzalagunok aktiboki parte hartu
dugu, bai Euskaraldia antolatu duen Herri Batzordean, baita Arigune moduan
ere, eta, esan gabe doa, norbanako moduan ere parte hartu dugu Ahobizi eta
Belarriprest moduan.
Bestalde, aurten, hirugarren urtez, Min
tzalagunok Durangoko azokara irteera
egitea aurreikusita genuen, Euskal Herriko beste Mintzalagunekin batera Euskaraldiaren 2.edizioari amaiera emateko
asmoz. Aitzitik, bizi dugun egoerak gure
asmoa galarazi zigun. Hala ere, 2020an
zehar egin dugun moduan, egoerara
moldatu eta sarean elkartu ginen. Abenduaren 5ean, mintzodromoan ordubetez elkar ezagutu eta euskaraz aritzeko
tartea izan genuen. Izena eman genuen
Euskal Herri osoko 45 Mintzalagunak, 10
taldetan elkartu ginen eta hainbat min
tzagai izan genituen: Euskaraldia, teknologia berriak, gure aisialdia…. Tarte atsegina pasa genuen beste behin ere!

topa eginez agurtu genuen Euskaraldia,
laster aurrez aurre elkartzeko desioarekin. Agurrik ez, gero arte baizik. Izan
ere, Mintzalagunok gure ohituretan aldaketak eragin asmoz jarraituko dugu
ikasturte osoan zehar: euskaraz aritzeko
gune eta uneak sortzen, astero taldean
euskaraz aritzeko elkartzen eta ekintza
osagarriei esker gainerako mintzalagunekin hartu-emana izaten.
Euskaraldian hasitakoari jarraipena eman
nahi dioten Ahobizi zein Belarriprest oro
Mintzalagun izatera gonbida
tzen dugu.
Herrietako Mintzalagun egitasmoetan
parte hartzeko bigarren izen emate deialdia urtarrilean irekiko da. Gorde data zure
agendan!

Hitzorduaren amaieran, denok batera

Izena emateko bideak:

1.- E-postaz: mintzalaguna@hondarribia.eus

2.- Internet bidez: www.blogak.eus/mintzalaguna_hondarribia edo www.hondarribia.eus

3.- Paperean inprimatutako esku-orria bete eta Udaleko
euskara sailera helarazi postaz edo udalera eramanda:
Hondarribiko Udala. Euskara Zerbitzua. Kale Nagusia 20,
20280 Hondarribia / Informazio gehiago: 688 865 398

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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Abian da Madalengo eskailera mekanikoak eta
Sabin Aranako igogailua konpontzeko prozedura
Arazo tekniko eta administratiboek atzeratu dituzte egin beharreko lanak

Txomin Sagarzazu Alkateak eta Gonzalo
Carrionek, Obra eta Zerbitzuetako ordezkariak, agerraldia egin dute berriki,
Sabino Arana kaleko igogailuak eta Madalen Karrikako eskailera mekanikoen
jaitsierako lehen zatiak dauzkaten arazoak bertatik bertara azaltzeko.
“Lehenik eta behin esan nahi dut, administratiboki, ezin dugula esleipena
pentsatu bezala eraman” esan Txomin
Sagarzazu alkateak. “Arrazoia da bi
azpiegituretan Hondarribiko Udala, beste udalerri batzuk bezala, Gipuzkoako
Foru Aldundiaren kontratazio-sistema
baten barruan dagoela. Horrek abantaila
batzuk ematen dizkigu, prezio lehiakorrak lortzen ditugulako, baina kudeaketa
administratiboetan zailtasunak jartzen
dizkigu egon diren bezalako bi gertakari
gertatzen direnean”.

handiagoak eragin zituen”. Esku-hartze
horren ondorioak bi izan dira, konponketak dakarren zailtasuna eta ekonomikoa.
90.000 euroko partida handi bat bideratu
behar izan dugu arazoa konpontzeko”,
gaineratu zuen alkateak.
Arazo teknikoei administratiboak gehitu zaizkie. Txomin Sagarzazuk azpimarratu zuenez, “Udala ez da behar bezain
diligentea izan, eta horretan autokritika
egin eta argi esan behar da. Gure teknikariek beharrezko txosten teknikoak
eskatu zituzten. Esleipen publikoaren bideari ekin zitzaion, eta kreditu aldaketan
kopuru bat onartu zen, konponketarako
behar zen kopurua bideratuz. Azkenean,
kontratu deribatu bat egin behar izan
dugu Foru Aldundiarekin dugun kontratu horren barruan”.

Gonzalo Carrión Obra eta Zerbitzuetako
zinegotziak gaineratu zuenez, “dagoeneko sinatu dira esleipen-dekretuak,
baina konponbideek denbora beharko
dute. Igogailuaren kasuan, bi hilabete,
eta eskailera mekanikoen kasuan, bost.
Epea laburtzen saiatu gara behar diren
piezak aldez aurretik eskatuz, baina ezin
dugu ahaztu munduko pandemia egoerak ez duela ezer lagundu arazo horiek
konpontzeko”.
“Arazo askori aurre egin behar izan diegu auzia konpontzeko. Prozesu berria
izan da guretzat. Orain nola jokatu behar den jakinda, etorkizunean azkarrago
konpontzen saiatuko gara, antzeko gairen bat sortzen bada”, aitortu dute udal
agintariek.

Igogailuari dagokionez, Sagarzazu alkateak azpimarratu zuen “errodamendu
nagusi bat hondatu dela. Hori konpon
tzeko egitura bat eraiki behar dela zehaztu digute eta proiektua nahiko zaila da”.
Lan honetarako, 30.000 euro bideratuko
ditu Udalak.
Madalen karrikako eskailera mekanikoekin lotuta, Sagarzazuk zera gaineratu
zuen: “Urtarrilean pertsona batek istripua
izan zuen eta suhiltzaileek, beren lanean
eta premiaz, bere osasuna zaintzeko jardun behar izan zuten. Salbamendu horrek hasieran uste genituenak baino kalte
Sagarzazu eta Carrión, Sabin Aranako igogailuaren goikaldean egindako agerraldian.

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33

8

HERRIAN BARRENA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2020ko Abendua · #349

Gabonetan herriko dendetan
erostera animatuko dute Udalak
eta Amuitz Merkatarien Elkarteak,
lehiaketa baten bitartez
Abenduaren 31ra arte luzatu den Euskadi Merkataritza Bonoen kanpainarekin batera
emaitzak onak lortzea espero dute
Hondarribiko Udalak eta Amuitz Hondarribiko Merkatarien Elkarteak, Gabonen
atarian, sentsibilizazio kanpaina jarri
dute abian urteko erosketa aldi nagusiena izaten den honetan hondarribiarrak
eta bisitariak bertako merkataritzan
kontsumitu eta erostera animatzeko.
“Alde batetik, sare sozialetan helburu
hau dinamizatzeko sei bideo prestatu
ditugu egun hauetan mugituko ditugunak. Konpainia handietan ez erosteko
eta herriko saltokietan egiteko beharra
gogoratzea da helburua”, esan zuten aurkezpenean Maria Serrano zinegotziak eta
Amuitzeko kideek.

erabakiko ditu hiru irabazleak, eta egun
berean arratsaldez, irabazleei opari-txekeak emango zaizkie”, gaineratu zuen
Serranok.
Amuitz Merkatarien Elkarteko Sonia
Herceren iritziz, Gabonetarako prestatu
den ekimena ekimena “oso positiboa”
da. “Udalarekin bildu ginen, Gabonetako

erosketak dinamizatu behar zirela eskatuz, eta kanpaina hau atera da, eta Bono
Dendak kanpainarekin batera helburuak
lortzea espero dugu”, esan zuen merkatariak.
Izan ere, bideo lehiaketarekin eta Gabonetan zehar giroa sortzeko antolatuko
diren bestelako kultur eta aisialdi ekime-

Gainera, ‘Fan fan fan challenge’ lehiaketa jarri da martxan. Lehiaketa hori herritarrei zuzenduta dago, Hondarribiko
denda batean bideo bat grabatu, fanfanfanchallenge@gmail.com postara bidali
eta egun batean Hondarribiko dendetan
gastatu ahal izango dituzten 1.000 €, 600
€ edo 400 € sariak jokoan dituena.
“Bideoak abenduaren 29ra arte bidali
daitezke. Abenduaren 30ean, Hondarribiko merkatariek osatutako epaimahaiak
Maria Serrano eta Amuitzeko ordezkariak, Gabonetako kanpaina aurkezten.

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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nekin batera, hilaren 31ra arte zabalik
dago Euskadi Bono Denda merkataritza
bonoekin erosketak egiteko aukera. ”30
euro gastatuta, automatikoki 10 euroko
deskontua aplikatzen da zuzenean. Herritar bakoitzak lau bono dauzka eskura,
eta baldintza bakarra, 18 urtetik gorakoa
izatea da. Lau bonoak denda desberdinetan erabili ditzake, edota denda berean
ere” ekarri zuen gogora zinegotziak.
Bono Denda ekimena egoki funtzionatzen
ari da Hondarribian. Azaroaren amaieran
emandako balantzearen arabera, ordurako ia 3.000 bono erabili ziren gure hirian kanpainara atxikituta zeuden 26 establezimenduetan. Zerrenda hori handitu
egin da geroztik eta orain, 41 dira bono
hauek eskura jartzen dituzten negozioak.
Horien zerrenda www.hondarribia.eus
webgunean kontsultatu ahal da.
Udalak 300.000 euroko ekarpena egin du
Euskadi Kontsumo Bonoen ekimen honetarako.
Turismo Bonoen inguruan
Egon, ba daude ere Eusko Jaurlaritzak
bultzatu eta Hondarribiko Udalak lagundutako Turismo Bonoak ere. Maria Serrano zinegotziak duela gutxi azaldu zuen
“sasun egoeraren okertzeak ostalalaritzaren halabeharrezko itxiera ekarri ostean,
Turismo Bonoak erabiltzeko epea luzatu”
dela.
“Turismo Bonoak erabiltzeko aukera
2021eko maiatzak 31 arte luzatuko da,
aurretik izena eman duten establezimenduetan. Jakin badakigu oso garai zailak
bizitzen ari direla ostalariak, eta kontaktuan gaude beraiekin ia zertan laguntzerik daukagun. Neurri batzuk hartu dira
jadanik, eta beste batzutan pentsatzen ari
gara datorren urteari begira, eta adibidez
Turismo Bonoen kanpaina hau zentzu horretan lagungarria izango zaiela uste dut”
gaineratu zuen udal arduradunak.
“Fan, fan, fan Challenge” bideo lehiaketaren kartela

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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GKEentzako udaberrian deituko
dira eta bi urtetarako izango dira

Hondarribiko Udalak Gobernuz Kanpoko
Erakundeentzat deitzen dituen dirulaguntzen deialdia 2021ean egingo duela
eta bi urtetarako izango dela iragarri du
Gotzone Larrarte Gizarte Zerbitzuetako
zinegotziak.
“2021eko udaberrian deituko dira diru-laguntza hauek, eta aurtengo eta datorren urterako balioko
dute. Hala, 2020ean
elkarteek aurkezten
dituzten gastuak eta
2021ean egingo dituztenak justifikatu ahal
izango dira deialdian”,
azaldu du udal arduradunak.

izan dira. Hala izan da Gizarte Zerbitzuetako departamentuaren lanean ere. Eguneroko lana erabat aldatu egin zaigu eta
zentzu horretan ulerpena eskatuko nieke Gobernuz Kanpoko Erakundeei. Guztiontzat izaten ari da oso zaila aurtengoa,
eta Gizarte Zerbitzuen departamentua ez
da salbuespena izan. Elkarte bakoitzarekin kontaktuan jarriko gara egoeraren

berri izaten dezaten zuzenean”, esan du
Larrartek.
“Argi utzi nahi dut Hondarribiko Udalak konpromiso argia daukala Gobernuz
Kanpoko Erakundeekiko, eta dirulagun
tzak aurrera aterako direla” azpimarratu, amaitzeko, zinegotziak.

Eskuartean izan dugun 2021eko aurrekontuen zirriborroetan eta abenduaren
17an
onartutako
proiektuan, urteroko
kopurua bikoiztu egin
dugu eta hori hala
izan dadin. 257.086 €
euroko aurrekontua
bideratu da” GKEei laguntzak emateko.
“Aurten COVID-19ak
guztioi sortu dizkigun
arazoak oso handiak
Hondarribiak diruz lagundutako proiektu baten irudia.

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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Samina Florentxio Arrietaren
heriotza dela eta
EAko zinegotzi eta herrigintzan langile nekaezina izandakoa 80 urterekin zendu da,
abenduaren 15ean
Florentxio Arrieta Mendizabal hondarribiarra abenduaren 15eko goizean zendu
zen, 80 urte zituela. Arrieta 20 urtez zinegotzi izan zen Hondarribiko Udalean eta
herrigintzan hainbat alorretan bizitza
osoan lan handia egin zuen.

ere izan zen. Ohikoa zen bere ahotsa,
besteak beste, bai Guadalupen egiten ziren Pazko erromerietan zein herriko jaietan, irailaren 11ko Baserrritar Egunean,
herri-kirolak edo bertso-saioak aurkeztu
eta animatzen.

Hondarribiko Udalaren izenean, alkateak
Florentxio Arrietaren familiko eta hurbilekoei hurbiltasuna eta samina adierazi
dizkie. Goian bego.

“1991tik 2011 urterarte Eusko Alkartasunako (EA) zinegotzi izan zen Hondarribiko Udalean, nekazaritza eta Txingudiko
Zerbitzuetako ordezkaritzan aritu zelarik
nagusiki” ekarri zuen gogora Txomin Sagarzazu alkateak, Udalak Arrietaren heriotza dela eta igorritako oharrean.
Florentxio Arrieta urte askotan Jaitzubiko Elkartearen eta bertsolaritzaren, herri-kirolen eta jaien sustatzaile nekaezina

Florentxio Arrieta, ezkerrean, zinegotzi garaitan, Borja Jauregui alkatearekin.

Arrieta, irailaren 11ko Baserritar Egun batean, Peñagarikano eta Egaña bertsolarien
eskubian.

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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Udalak 24,6ko milioiko
aurrekontua izango du 2021ean,
aurten baino % 10 gehiago
Abenduaren 17ko udalbatzan EAJk alde, eta Abotsanitz, PSE eta EH Bilduk kontra
bozkatu zuten, ia bost orduko saioan

Abenduaren 17ko goizean telematikoki
burutu zen Udalbatzak 24.646.860 euroko
aurrekontua onartu zuen 2021erako, iaz
baino % 9,88 gehiago. Hitzordua bost orduz luzatu zen eta EAJren 9 zinegotziek
aurrekontuaren alde bozkatu zuten, eta
Abotsanitzen 4ek, PSEren 2ek eta EH
Bilduren 2ek kontra. Hala, Hondarribiak
urte naturalean onartu ditu hurrengo
urterako aurrekontuak, azken 25 urte
hauetan bezala, 1995 urteaz geroztik.

ren % 32,4a. Bertan, Gizarte Zerbitzuak
oro har eta Prebentzio Komunitarioa,
Hezkuntza, Gazteria, Euskara eta Kultura jasotzen dira. “Oso gogoan ditugu
pertsonak eta familiak, eta herritarrak
oro har, eta, batez ere, kontuan izan nahi
dugu pertsona ahulenei ematen diegun
laguntza, eta lehentasuna eman diegu
COVID-19ren ondorioei erantzuteko neurriei”, azpimarratu zuen EAJko buru eta
alkateak.

Abotsanitzek aurrekontuaren osoko
zuzenketa aurkeztu baina hau EAJren
botuek atzera bota zuten, PSE eta EH
Bildu abstenitu ziren bitartean. Oposizioko hiru alderdiek aurkeztutako ia 140
zuzenketa partzialek EAJren aurkako botoa izan zuten, eta Abotsanitz, PSE eta EH
Bilduren aldekoa.

Datorren urteko udal aurrekontuaren
bigarren ardatza ekonomia suspertzea

izango da. “Hiriko ekonomia jasaten ari
den egoera latz honetan, Hondarribiko
Udalak 1,5 milioiko partida aurreikusi
du abenduko aurrekontuan, eta zalan
tzarik gabe, martxoan egindako aurrekontuaren likidazioan hainbat partida
berri kreditu-aldaketara eramango ditugu. Hirugarren ardatza udalerriarena da,
6’5 milioirekin: hirigintza, etxebizitza,
mugikortasuna, garapena eta ingurumena sartzen ditugu hemen”, zehaztu zuen
Sagarzazuk.
Azkenik, aurrekontuaren “laugarren ar-

Txomin Sagarzazu alkateak Gobernu Taldeak aurkeztutako aurrekontua zehaztu
zuen. “Oso egoera berezian gaude. Jakin
badakigu krisi garai honetan diru sarrerak jaitsi egingo direla, baina ia % 10eko
igoera proposatzen dugu. Egoera berezi
honi modu berezian erantzun nahi diogu”, esan zuen udal buruak.
24.646.860 eurotatik, gastu sozialerako
8 milioi euro izango dira, aurrekontuaUdalbatza telematikoaren une 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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datza Udalarena eta herritarren segurtasunarena da. Guztira, 8,8 milioi euro; alde
batetik, administrazioari dagokiona, 4,5
milioi euroko aurrekontua, eta, bestetik,
segurtasunari dagokiona, 3,3 milioi euro”

EGOERA POLITIKOA
Aurtengo aurrekontuari begirako negoziazio-prozesuaz ere aritu zen Txomin
Sagarzazu.
“Paradojikoa dirudi: egoera bereziena
izan dugun urtean, egoerak gehien eskatu digunean, ez dirudi aurreko urteetako adostasun-mailara iritsiko garenik.
Demokraziaren kontuak edo politikaren
kontuak direla esango luke baten batek.
Halaxe izango da, nonbait. Gure irakurketa politikoaren arabera, pisu handiegia izan du azaroaren 25ean beste hiru
udal taldeek egindako prentsaurrekoan
agertutako jarrerak. Eta lotuta bezala
ikusi ditugu zenbait zinegotzi negoziazio-saioetan,
nolabait,
gobernuaren
proposamenarekin adostasunera iristeak baino axola handiagoa duelakoan
ezezkoaren taldean kokatzeak. Pents
atzen jarrita, udalaz eta udalerriaz gaindiko beste diskurtso politiko batzuekin
lerrokatuago ikusten dugu jarrera hori”
ean zuen Sagarzazuk.

OPOSIZIOAREN ERANTZUNAK
Abotsanitz taldeak kontrako botoa eman
zion aurrekontuari “bihotza falta” zaiola
iritzita. “Aldebakarrez erabakitako aurrekontua da, bere horretan aurkezten zaigu eta alde bozkatzera edo ez bozkatzera behartzen gaituzte. Gobernu Taldeak
ez du zuzenketetan proposatu ditugun
hobekuntza guztiak onartzeko inolako
imintziorik egin. 116 zuzenketa partzial
eta osoko bat aurkezteko lan egin dugu,
eta Gobernu Taldeak, bere gehiengoarekin, dena baztertu du”, esan zuen Igor
Enparanek.
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PSE-EEk uko egin zion aurrekontuari, “ez
dagoelako herritarrei itsatsita. Ez dugu
borondaterik ikusten, eta uste dugu gobernu-taldea oso eroso bizi dela bere
gehiengoarekin. Herritarrek adostasuna
eskatzen digute, baina hau ez da inondik
ere aurrekontu egokia. Aurrekontuetan
proiektatzen diren gauza asko ez dira
gauzatzen”, azaldu zuen Iosu Álvarezek.
EH Bilduk aurkako botoa eman zuen ere.
“Ausarta ez den aurrekontua da. Ez da
batere parte-hartzailea, botoa ematera
behartzen gaituzte, ekarpenik egiteko
aukerarik gabe. Euskarak lehentasuna
izan behar du Udalaren egunerokoan,
eta uste dugu politika feminista egiteko
modu bat jarri behar dela martxan, letra
guztiekin. Autobidetik doan auto batean
bezala ikusten dugu Gobernu Taldea,
auto guztiak kontra dituela uste baitu,
norabide okerrean doazenak eurak direla
pentsatu gabe “, esan zuen Xabier Isasik.

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

EUSKARAREN EGUNA
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2020ko euskararen nazioarteko egunerako adierazpena
Euskara, aurrerabide. Gizartea euskaraz biziberritzea helburu
Inoiz inork pentsatuko ez zukeen eran jo
gaitu gaitzak. Beste horrenbeste, gaitzaren ondorioek. Mundu osoa, gizarte guztiak, egitura guztiak, pertsona guztiok
jarri gaitu geure benetako neurriaren
aurrean, buruz buru. Kupidarik gabe utzi
du agerian ahaztu nahi genukeen zerbait: zaurgarriak gara; zaurituta gaude.

nahal hori edozein aurrerabidetan, oso
bereziki gizarte prozesu konplexuetan,
eta horixe da euskara biziberritzea helburu duena ere: gizarte prozesu konplexu
bat, ertz eta osagai ugari duena.

nabesa. Ingurumari aldrebesean dator,
ezbairik gabe, aurtengoa, eta horrek areagotu egingo du guztion eta bakoitzaren
konpromisoaren balioa, administrazio
eta erakunde publikoena barne.

Ongi asko dakigu hori mundu osoko euskaldunok.

Erantzukizunaren bidetik heldu diogu
erronkari, denon indarrak batuz. Bai baitakigu ez dagoela beste irtenbiderik. Euskararen hiztun elkarteak ere sufritu du
pandemiaren eragina, bereziki erabilera
mailan. Zentzu horretan, erakunde publikoen konpromisoa sendoa eta egindako
lana handia izanagatik ere, ezin izan
diogu nahi bezala erantzun.

Badakigu, besteak beste, euskaldunok
euskararen hiztun elkartea osatzen dugula, eta Euskaraldian norberaren erabakimenetik abiatzen dela euskara gehiago,
gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzerakoan inguruan hainbatetan sortzen zaiz
kigun oztopoak gainditzeko bulkada.

Aurtengoan, balio berezi batez apainduko
da ahoa bizi, belarria prest eta bihotza
kartsu dugun guztion ekimena. Aurtengoan, inoiz baino erabakigarriagoa izango
da euskararekiko gertutasunezko keinu
praktiko oro, euskal hiztunongandik zein
euskararen zabalkundean erdaretatik lagundu nahi dutenengandik datorrela ere.

Euskaldunok, baina, ezin dugu ahaztu
badela funtsezko ekarpen bat, gizarteahalegin itzel eta miresgarri horren osagai ezinbestekoa eta geure esku soilik dagoena: euskaraz egin behar diogu aurre
mundu mailako krisiari; euskaraz egin
behar dugu ilunpetik argira eramango
gaituen bidea; euskaraz sendatuko gara,
euskaraz sendatuko dugu geure gizartea; euskaraz besarkatuko ditugu mundu
osoko gizakiak. Bat garelako. Euskaraz
bat mundu osoarekin.
Horixe da euskaldunok –neurri batean
edo bestean euskaraz bizi garen munduko herritarrok, alegia– euskara gero
eta gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan
erabiliz giza garapenari egiten diogun
ekarria. Gizarte kudeaketa aurreratuari
gaineratzen diogun balio erantsia.
Banaka heltzen diogu, jakina, euskaraz
gero eta gehiago bizitzeko konpromisoari.
Nahitaezko zutabea baita norberaren egi-

Baina badakigu, era berean, ezinbestekoa dugula elkarrengana biltzen gaituen
bulkada ere. Norabide biko bektorea
baita euskara eta euskaldunok lotzen
gaituena: euskarak herri egiten gaitu;
euskal hiztunon komunitateak egiten
du euskara orainaren eta etorkizunaren
hizkuntza.
Bide horretatik heldu zaizkio beti euskarari aurrerapauso behinenak: norberaren eta gizartearen konpromisoak sendo
uztartzetik; unean uneko beharrizanei
euskaraz erantzuteko erabaki sendotik;
etorkizunerako bidea euskaraz zolatzeko
euskal instituzioek, gizarteak eta gutariko bakoitzak egindakotik.
Euskaraldiak eskaintzen digu aurten berriz ere zailtasunak aukera bilakatzeko
abagunea, krisia aukera bihurtzeko la-

Esanahi berezi batez jantziko da aurten,
ezinbestez, euskara gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzeko ahalegina:
egokitu zaigun ataka larritik ateratzeko
erabakiari, euskaraz ateratzearen ezinbestekotasuna erantsiko diogu euskal hiztun nahiz euskararen lagun orok.
Izan ere, bagenekien euskaraz zetorrela
geroa, euskaraz ere mintzo dela etorkizuna, eta aurten beste zerbait ikasi dugu:
egoera zailetatik ateratzeko eginahalean
lagungarri dugu euskara, bidelagun ezinbestekoa. Krisialditik sendoago ateratzea
helburu dugun honetan, erabil dezagun
euskara ere aurrera egiteko lanabes gisa.
Euskaraz biziberritu behar dugulako geure gizartea.
Euskararen ahotsa zor diogulako munduari.
Euskaraz garelako munduko herritar.
Euskara aurrerabidea delako.
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ESTITXU ORTOLAIZ
ENPARAN
Argazkilaria
Txikitatik aitaren kamera eskutan,
argazkigintza ogibide egin zuen
aspaldi 45 urteko Estitxu Ortolaizek.
Publizitatean eta enpresentzako
argazkigintzan aritzeaz gain, lan
pertsonalagoak ere egiteko astia badu.
Arma Plazan ikusi ahal izan genituen
arrantzaren munduan oinarritu zituen
Hariya eta Axalian erakusketak, eta
orain, baserrira begira jarri du begia,
hiriko txoko desberdinetan ikusgai
dagoen Haziya proiektuarekin.

“Proiektu honek baserritarren
lan gogorra ezagutarazi dit
eta espero dut jendeak ere
aitortza egitea”

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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Zer da Haziya eta nola eta zergatik
jarri duzu oraingoan zure kamera baserri-mundura begira?
Haziya aurretik arrantzaren inguruan
egindako bi proiektuen jarraipena da,
nolabait esateko. Nire helburua historikoki Hondarribiko hiru arima diren horiek, hau da, arrantzaleena, baserritarrena eta kaletarrena argazkitan bildu eta
gordetzea da. Horregatik, Haziya aurretik
saregileekin egindako Hariya eta arran
tzaleekin egindako Axalian proiektuen
jarraipena da. Eta asmoa, ildo horri jarraituz, kaletarrekin ere zeozer egitea da.
Agian hori izango da hurrengo erronka.
Aurreko biak Arma Plazan izan genituen ikusgai eta oraingoan, Haziya
kalera atera da. Pandemiaren eraginez?
Zentzu handi batean, halaxe da. Ez da
erraza une hauetan jendea alde batera
eta bestera mugitzea, edo leku itxietan
elkartzea, aforoak murriztuta daudelako.
Horregatik, Udaletik proposatu zidaten
erakusketa hau kalean jartzea, hiriko puntu desberdinetan. Baserritarrak protagonista izaki, ezin falta ziren Hondarribiko
Azokaren kokaleko diren San Pedro kalea
eta Damarri eta Zumardiko inguruak,
baina Mendelun, Amuten edo Hondartza
kiroldegiaren aurrean ere kokatu ditugu
erakusketako argazkiekin panel edo kuboak. Niretzako, gauza berezia da lana
kalean ikusgai egotea, nolabaiteko ardura
berezia sortzen du. Aurrekoak ikustera
joan egin behar zen espreski, eta orain,
hondarribiar zein bisitari guztiek topo
egingo dute nire argazkiekin. Zorionez,
oraingoz behintzat, jaso ditudan iritzi eta
mezuak oso positiboak izan dira. Jendeari
gustatu zaiola dirudi.
Noiz hasi zinen proiektua lantzen eta
nolako harrera egin zizuten baserritarrek?
Otsailean hasi nintzen Haziya prestatzen,
eta hasieratik, oso harrera ona egin zidaten protagonista diren Hondarribiko
baserritarrek. Nahiz eta nire bi amonak
baserritarrak izan, mundu hau oso ezezaguna zen niretzat. Arrantzarekin banuen

harreman zuzenagoa orain artean. Ederra izan da jende honek egiten duen lana
deskubritzea, lan nekeza eta gogorra
benetan, inork uste izango genukeena
baino gogorragoa. Eguzkia ateratzen denetik sartzen denera arte hor daude, egunero, makurtuta eta eskuak lurrez beteta, beti eguraldiari begira, hilabeteetako
lana arratsalde batean galtzeko arriskua
baitago. Asko ikasi dut beraiekin eta beraietaz. Barazkiak ondo jaten ere eraku
tsi didate. Eta erakusketa gustatu zaiela
dirudi. Pozik nago horregatik.

“Aurreko bi erakusketetan, ikustera joan
egin behar zen. Orain,
edonork topo egingo du nire lanarekin
kalean, eta hori ardura bat ere ba da”
Nola baldintzatu zituen konfinamenduak proiektuan egin beharreko lana,eta zure beste eginkizun profesionalak?
Konfinamenduak dena geldiarazi zuen.
Publizitatean eta bestelakoetan egiten
ditudan lan profesionalak erabat eten
ziren bi hilabetez. Enpresetan zalantzak
sortu ziren eta egin beharreko lan eta
proiektuen plangintzak airean zeuden.
Aldi berean, honek Haziya prestatzeko
lanetarako denbora gehiago utzi zidan.
Ez hasieran, denok gelditu baiginen gure
etxeetan, baina ostean, lanerako baimena lortu nuen. Eta baserritarrak hor
zeuden, pandemiarekin ala ez, egunero
beraien lana egiten. Gero, behin argazkiak eginda, erakusketaren ekoizpena
martxan jarri genuen, oraindik ere ikusgai izango ote zen eta noiz ere jakin gabe
ere. Abenduaren 16an aurkeztu dugu Haziya, baina orain egiteko erabakia duela
hilabete eta gutxi hartu zen. Horrelakoa
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zen egoera, pandemiaren erdian gaude
eta oraindik.
Argazkiak egin bai, baina proiektu honetan hainbat bidelagun eta konplize
izan dituzu. Horiek izendatu nahi?
Lehenengoak eta nagusienak, gure herriko baserritarrak. Beraien etxe, zelai eta
bihotzak ireki dizkidate eta erabat sartu
dira lan honetan, ilusio handiarekin. Eskerrik beroenak merezi dituzte, nola ez.
Hondarribiko Udalean, bereziki aipatu
nahi nituzke Maria Serrano zinegotziak
Haziya egiteko emandako animo eta
erraztasunak, Goio Uriarte eta Maddi Carton teknikarien ezinbesteko laguntzarekin batera. Maria Aguirrek dekorazioa eta
muntaiaren diseinua egin du eta Agurtzane Ortolaiz nire ahizpa eta Iker Casares (AI
Bideo osatzen dutenak) buru-belarri aritu
dira proiektuaren aurkezpen-bideoarekin
eta bisitaldi birtualarekin. Aipatu beharrekoak ditut ere Axalian Tailerreko Maider
Goikoetxeak folleto, postal eta kartelak
diseinatzen eta argazkiak aukeratu eta
kolokatzen egindako lana, Enara Franco eta Ania Martínezek Internet eta sare
sozialetan proiektua zabaltzeko egindako
guztia, Iciar Sanzaren laguntza San Pedro
kaleko muntaiarkin, Donostiko Manipel
argazki-laborategia, Endanea, Katagrafik
eta Rotulcar enpresek kuboekin egindako
lana eta Events Onddar2ko Garikoitz Castellanosen muntaia-lanak. Plazerra izan
da denekin elkarlanean aritzea.
Baserria eta baserritarren mundu
hori hobeto ezagutu dituzun honetan, zer esango zenuke Hondarribiko
baserritarrei buruz?
Miresgarria da egiten duten lana eta nik
behintzat, ikasi dut asteazken eta larunbatetan Hondarribiko Azokan eskaintzen
diguten produktu horrek lan itzela duela
atzetik, preziorik ez duena. Batzuek esango dute garesti saltzen dela bertako produktu hori. Inola ere ez. Nik hemendik
aurrera Hondarribiko Azokan bakarrik
erosiko ditut barazkiak, ezingo nuke beste inora jo, eta jende guztia berdin egitera
animatzen dut. Gure eskerrak eta aitortza
merezi dituzte egiten duten lanarengatik.

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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GABONEN BEZPERAN
Duela 20 urteko abenduan, Gabonak
zoriontzeko probestu genuen gure
aldizkariaren azala. Barruan, besteak
beste, honakoak izan genituen hizketa
gai: Udalak Franco diktadoreari bere
garaian emandako bi tituluak, ohorezko
alkatearena eta Udalbatzaren Urrezko
Zigilua baliogabetzea erabaki zuen;
Bordari-Satarka lehiaketen sari-ematea
egin zen, Portuarraken Asoziaziyuak
Portuko Jaiak antolatu zituen bigarren
aldiz eta Udalak 1905 milioi pezetatako
aurrekontua onartu zuen 2001.
urtera begira. Erreportajean, Herri
Olinpiadak ekarri genituen gogora eta
elkarrizketan, Anbulategiko buru zein
Maiz doktorearekin aritu ginen blagan.

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

Txingudi, Lapurdi eta Bortzirietako euskara ikasle eta euskaldunek aparteko giroan pasa
zuten abenduaren 3ko goiza, eta
zenbait pertsonaia ezagun ere
ibia izan zituzten ekimenean
Hondarrlagun

Guztira 170 lagun inguru elkartu ziren,
Irun, Hondarribia, Hendaia, Donibane
Lohitzune, Bera,
Lesaka eta beste herri
F
G
askotatikA etorritakoak. Eta horiekin batera, aurpegi ezagunak ere bai, kirola, kultura edo politikagintzakoak.

Iaz Irunen egin zuten lehenengo aldiz,
eta aurten, Sareuskak, Bidasoa-Txingudi
Mugaz Gaindiko Partzuergoa, Bortzirietako Euskara Mankomunitatea eta Hego
Lapurdiko Hiruguneko 12 udalerriak batzen dituen euskararen inguruan lan taldeak, bere Mintzodromo Erraldoia gure
artera ekarri zuen abenduaren 3ko Euskararen Egunean.

Gu ere han izan ginen, parte hartu zutenen iritzi eta sentimenduak jasotzen.

IPUZKOAKO ORU
LDUNDIA

“Mintzalagun taldea badut baina lehenengo aldiz etorri naiz Euskararen Eguneko
mintzodromora. Hasieran pixka bat galduta nenbilen baina behin erritmoa hartu
ondoren, gustura aritu naiz nire solaskideekin”, esaten zigun 38 urteko Ion Ra-

X.S.

mirok, Hondarribiko udal euskaltegian
ikasle denak.
Lau laguneko mahaietan banatuta, hiru
hizketa gai jorratu zituzten mintzalagun
eta mintzakideek: Euskara, Gabonak eta
ekonomiaren egoera.
“Polita izan da leku desberdinetako euskara entzutea. Nire irakaslearekin eta
lagun batekin egon nahiz lehenengo,eta
gero, Irungo eta Iparraldeko jendea ere
suertatu zait hizketa egiteko”, esaten
zuen Ion Ramirok.

DON MARTIN ITURBE
JOAN ZITZAIGUN
Duela bost urte, 2015eko abenduan,
hamarkadetan zehar hiriko parrokoa
izan zen Don Martin Iturberi agur esan
genion. Ikaztegietan jaioa eta bihotzez
hondarribiarra ere, apaiz eta gizon on,
jakintsu, olerkari, euskaltzale eta biziki
estimatua izan zenak 83 urterekin utzi
gintuen, azaroaren 25ean. Omenaldi
zabala eskeini genion gure aldizkari
honetan ere hainbat eta hainbat aldiz
idatzi zuen Martin Iturberi. Gainera,
Neguko Jardunaldien errepasoa egin
genuen eta erreportajean, Sareuska
Topaguneak Itsas Etxean, Euskararen
Egunarekin, mintzodromo erraldoia
nola egin zuen kontatu genuen.
Elkarrizketan, Jesus Mari Mendizabal
“Bizargorri” izan genuen protagonista.

TXISTE GRAFIKOA

TXISTE GRAFIKO LEHIAKETA
B - MAILA

Lara Elisabeth Goikoetxea
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“Faxismoaren
gorpuzkiak”
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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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2021EKO AURREKONTUAK: HERRITARRAK ARDATZ
Lau ardatz estrategikotan
banatu dugu gure proposamena. Lehenengoa, pertsonak eta
familiak: herritarrak ardatz da
gure aldarria, pertsonak erdigunean nahi
ditugu. Bigarrena, Hondarribiko ekonomia
suspertzea: pandemiaren eraginari aurre
egiten lagundu eta ekonomia- eragileen bide-lagun izan nahi dugu. Hirugarrena, udalerria: mugikortasun jasangarria, hirigintza

eta garapen iraunkorraren alde lan egingo
dugu. Eta laugarrena, udala: administrazioa
hobetzea eta herritarren zerbitzuko izatea.
% 10eko igoera duen aurrekontua proposatu
dugu eta egoera berezi honen aurrean sortuko diren beharrei erantzuteko helburuarekin landu dugu. Zenbait saio egin ditugu
gure gehiengoaz gain, beste udal taldeen
babesa lortzeko, azkeneko urteetan egin dugun modu berean. Baina ezinezkoa izan da.

Egoera honek ez dio batere mesederik egiten erakundeen sinesgarritasunari, eta arreta udal ordezkariengan jartzen du berriro,
eztabaidaren erdigunea bagina bezala; izan
ere, egoerak eskatzen digu guztioi ahalegin
guztiak egitea elkarlanean herritarrei zerbitzu hobeak eskaintzeko.
		
EAJ-PNV

AURREKONTU ERREAL BAT AUKEREN URTERAKO
2021 aukeren urtea
izango da. Batetik, egungo
gizarte eredua epe laburrean mantentzeko aukerak baliatzeko urtea.
Eta bestetik, epe ertain eta luzera nahi
dugun hiri eraldaketaren oinarriak jartzeko
aukeren urtea. Abotsanitzek 2021eko udal
aurrekontuari begira egin duen lanketak
hiri berri horren ezaugarri nagusiak jaso
tzen ditu:

- Bertan bizi eta bertan lan egitea bermatuko duen hiria.
- Hondarribiar guztien beharrak kontuan hartuko dituena.
- Ingurumena zainduko duena.
- Euskaraz hitz egingo duena.
101 proposamen aurkeztu ditugu aurten
(orotara, 6.677.000 euro). Inbertsio eta proiektu handiak, baita aurrekontu baxuagoko
dozenaka proposamen ere. Asko herritarrengandik jasoak dira eta oso eskertuak gaude

ekarpen hauengatik guztiengatik, horiek
gabe ezingo baikenuke aurten burutu dugun
lana aurrera eraman.
Tamalez, udal gobernuak ez du negoziatu nahi izan eta proposamen guzti-guztiak
atzera bota ditu. Beste behin eskua luzatu
diegu, eta beste behin uko egin diote gure
laguntzari. Hala ere, Abotsanitz Udal Taldeko zinegotziok herriaren eta herritarren
alde lan egiten jarraituko dugu.
		
Abotsanitz

SUSPERRALDIA LORTZEKO AURREKONTUAK
Sozialistek zenbait
proposamen
erregistratu ditugu 2021 aurrekontuaren proiekturako, herritarrek Covid-19aren ondorioz
dituzten beharrizanetako askoren aurrean
ideiak eta irtenbideak emateko. Susperraldia lortzeko aurrekontuak izan behar dute,
eta horretarako, oinarrizkoa da une hauetan
zailtasunak dituzten taldeak laguntzea.
2021erako aurrekontuaren proiektua
24.646.860 eurokoa da, hau da, 2.215.000
euro gehiago dira. Horrek bidea emango
liguke inbertsioak 1.500.000 eurotan han-

ditzeko, baina diru hori banatzeko ezartzen
diren irizpideek birbanatzaileagoak izan behar dute. Datozen hilabeteetarako gastu politikek lanbidea arriskuan duten eta beraien
negozioaren itxieragatik segurtasun eza duten edo lana galdu duten edo ERTE egoeran
dauden familiei eta taldeei bideratuta egon
behar dute.
Hori dela eta zenbait neurri aurkeztu ditugu datozen hilabeteetarako gizarte larrialdiko egoeretarako, familiei laguntzeko eta
energia gastuetarako, bateragarriak direnak
kreditu aldaketak egitearekin, beharrezkoa
bada; partida bat Hondarribiko familiei etxe-

bizitza libreko alokairuen ordainketetan
laguntzeko, edo Mendelu berroneratzeko.
Ostalaritzari eta merkataritzaren krisiari
dagokionez, dirulaguntza zuzenen alde gaude, negozioa ixteagatik eta alokairuagatik
sortutako gastuak ordaintzeko. Gure ustez
osasuna da garrantzitsuena, eta maskara, Covid-19aren garaian, oinarrizkoa da, horregatik proposatzen dugu familiek nahitaezkoa
den garaian doako maskarak izan ahal izatea.
Honelako neurriak, beste batzuen artean,
izan behar dira susperraldia lortzeko aurrekontuetan.
PSE-EE

HONDARRIBIRA EZ DA IRITSI EUSKARAREN ALDIA
Euskaraldiearen astean Hondarribiko Itsas Etxean Alex Txikon mendigoizalearen Mendi
Biluzia Nanga Parbatera egindako
neguko lehen igoera dokumentala programatu zuten. Ekitaldia euskaraz
egiteko aukera bazegoen ere, espainolez egin
zen: La montaña desnuda Primera ascensión invernal al Nanga Parbat

Ahobizi, belarriprest, arigune... hainbeste egitasmo polit hizkuntza ohiturak aldarazteko eta Hondarribian lehengo lepotik
burua. Horrela ezinezkoa da euskararen
erabilera indartzea, horrela ez dugu euskara
sekula biziberrituko. Euskaldunen aurkako
erasoa salatu behar da, jakina, baian Hondarribiko udaleko Tokiko Gobernuari eskatu
behar diogu euskararen aldeko hizkuntza

politika abian jartzea. Itxas Etxean gertatutakoa ez baita salbuespena. Udalak kontratatutako hainbat enpresa hornitzailek sarri
urratzen baitituzte euskaldunen hizkuntza
eskubideak; Hondarribiko lan hizkuntza
idatzizko dokumentuetan gaztelania baita...
#EuskaldunokPlanto Hondarribian, behingoz,
itxeki euskarari!
EH Bildu
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SAINDUA / GAZTE INFORMAZIOA

Gabonak Ekintza
Programa Hondarribiko
Gaztelekuan
Aurten ere, Gaztelekutik, gazteek gabonetan dauzkaten
opor garaiari probetsua atera nahian, ekintza berezi ezberdinak prestatu ditugu.
Covid-19ak sortarazitako egoera dela eta, urte guztian
zehar programazioa uneko errealitatera moldatu behar izan
dugu, batetik gazteek dauzkaten beharrak asetu eta aukera berriak eman eta bestetik, segurtasun neurriak bete ahal izateko. Gabonetako garai honetarako antolatu ditugun ekintzetan
eregauza berta gertatu da, egoerara egokitutako ezohiko aukera bat luzatu nahi diegu nerabe eta gazteei baina gaztelekuko
ohik estiloari ahalik eta fidelenaizango dena.
Urte aldaketa garaiko programazio berezi honetan,
Hondarribiak eskaintzen dizkigun aukerak kontuan hartu ditugu. Gainera, momentu honetan legediaren arabera herritik
ateratzeko aukera daukagunez, urtero arrakasta gehien izan
duten ekintzei aukera bat emateko aprobetxatu nahi dugu.
Abendu bukaera eta urtarrila hasieran izango dira
ekintza hauek, bost egunez. Abenduaren 28an Arrantza-kayak
egingo dugu, abenduaren 29an Txuri Urdinera joango gara eta
abenduaren 30ean Escape Room batean murgilduko gara. 2021
urtean sartuta, urtarrilaren 4ean Surf-Skate ikastaroa eta urtarrilak 5ean Karting izango ditugu. Ekintza guztiak goizez izango
dira.
Egoerak ahalbidetzen badu programatutako ekintzekin
aurrera jarraituko dugu. Aldiz, segurtasun neurrietan aldaketak egongo badira “B planak” martxan jarriko ditugu, Gazteleku barruan egin daitezkeen ekintza, tailerrak eta txapelketak
alegia. Ordezko plana duten ekintzak herritik kanpo gauzatzen
direnak dira: Txuri Urdin, Escape Room eta Karting.
Izena eman ahal izateko, abenduaren 23ra bitarte, Gaztelekura gerturatu behar da. Ohiko ordutegian izango gara
bertan, Asteartetik Ostegunera 17:00etik 20:00era. Ostiral eta
Larunbatetan 17:00etik 21:00era.
Aurtengoan berezitasun bat dute herritik kanpo egingo
diren ekintzek. Herrien arteko murrizketak berriro martxan
jarriko balira, programazioan ordezko B plan bat izango dute.

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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Mouriscot Hotela.
Hondarribiko hotel
historikoen azken aztarna
1609an, Filipe III.aren erregealdian,
“Moriskoak” Koroa eta Aragoitik kanporatzea agindu zen, Filipe II.aren garaian
izandako matxinadaren ondoren penin
tsulako geografian sakabanatuak izan
zen talde etniko bat. Bota ondoren, horietako batzuk Miarritzetik gertu dagoen
laku baten inguruan finkatu ziren, laku
bati izena emanez. Denboraren poderioz,
zonaldean Mouriscot hiribildua eraiki
zen, Federica Hannoverrekoa, Alemaniako lurralde honetako erregearen alaba zena. Bertan, 1906an, Alfontso XIII.a
erregea eta Victoria Eugenia Battembergekoa, Britainia Handiko Eduardo VII.a
erregearen iloba eta Victoria erreginaren
biloba, hitzeman ziren.
Europako erregetzarako hain izen nabarmenak aurkitu zuen bere erreplika
Hondarribian, Rafael eta Angel Urrutia
anaiek, XVII. mendearen amaieratik
Hondarribian koka dezakegun leinu
baten ondorengoek, 1905eko irailean
Santa Maria arkuaren inguruan bost solairuko eraikin bat eraikitzeko lizentzia
eskatu zutenean. Proiektatutako eraikina, Damarri eta Harresilanda kaleetarako fatxada zuena, bost solairu izatea
aurreikusita zegoen, eta Pedro Aristegui
arkitektoak diseinatu zuen. Aristeguik
zenbait obra eginak zituen Hondarribian, hala nola José Domínguez Martínezen txaleta (1900), Itsagargirako
errepidean dagoena, edo Torralbako
markesen “cottage” a, Guadalupeko bi-

dean. Azkenik, eraikina hiru solairutara
murriztu zen, eta Aristegiren diseinuan
aurreikusitako elementu batzuk kendu
ziren, ziurrenik eraikinak hiriko harresietan zuen eragina arintzeko.
Eraikinak zenbait berrikuntza jasan zituen. Lehenengoa 1907an izan zen, sarrerako eskailera eraberritu zenean, sarrerako alaka osoa hartuz. Beste eraberritze
bat 1914an egin zen, kafetegiko terraza
luzatu eta hiru garaje berri eraiki zirenean, jada hotelaren zerbitzu esklusibo
bezala eskaintzen ziren laurei gehitu zi
tzaizkienak. Azkenik, azken eraberritzea
1922an egin zen, iparraldeko hormari
atxikitako pilareetan oinarritutako pabilioi bat eraiki zenean.
Baina eraikinaren bilakaera alde batera
utzita, nahiz eta interes arkitektonikorik
ez izan, bere balio historikoa garrantzi
tsua da. Hondarribiko hotel historikoen
azken aztarna da. Garai hartako gainerako hoteletatik (Peñón Hotela 1900ean
inauguratua, Français Hotela 1903an eta
Kontxa 1905ean) ez da aztarnarik gera
tzen. Jáuregui hotela baino ez da mantentzen, historikoarekin zerikusirik ez
duen eraikin batean. XX. mendearen
hasieran hasi zen haren historia, baita lehenago ere; izan ere, familia XIX.
mendearen azken herenetik aurrera
Hondarribira iristen ziren turistei ostatu
ematen hasi zitzaien negozioetako baten
jabea zen.

Pedro Barruso Barés
Historialaria

Bere bilakaera historikoan Mouriscotak
hotel bezala funtzionatu zuen Gerra Zibila arte. Hogei logela eta 35 plaza zituen
establezimendua zen, eta, lehen esan dugunez, lau garaje eskaintzen zituen zerbitzu esklusibo gisa. Villa Artazcozeko
kasinoaren aurrean, bere kokapena pribilegiatua zen, eta kafetegi eta jatetxe bat
izateak jende asko biltzen zuen, Alfontso
XIII.a bera bertan 1911ko uztailean gelditu izanak erakusten duen bezala.
Mouriscot hotelaren amaiera Gerra Zibilaren eztandarekin batera gertatu zen.
Bertan, Hondarribiko hotelak Defentsa
Batzordearen egoitza bihurtu ziren, eta
1936ko uztailetik iraileko lehen egunetan hiriaren kontrola hartu zuen. Aipatu
dugun eraikinean, Hondarribiko Defen
tsa Batzordearen Ordena Publikoko eta
Garraioko ertzain-etxeen egoitza izan
zen. Garraio komisarian Santos Jauregi
Lapitz, 1927 eta 1929 artean hotelaren
buru izan zena, Ángel Manterola Echeverría, Domingo Azpiazu Barandiaran eta
Anastasio Blanco Elola sartu ziren. Azken
hau, sozialista irundarra, Gerra Zibilean
Bidasoa aldean zegoen eta Mexikon
erbestean hil zen errepublikanoen espioitza sare baten arduraduna izan zen.
Datu bitxi gisa, esan behar da Picassoren
“Gernika” eraman zuen ontzi berean
iritsi zela Estatu Batuetara. Ordena Publikorako komisarian José Miguel Echániz
Arruti sartu zen Jacinto Saura Arocena,
Julián Regúlez eta Juan Oyanguren Sán-

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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Mouriscot hotela, antzinako postal batean

chezekin batera. Iturri batzuen arabera,
Regulez polizia zen, eta Guadalupeko gotorlekura igo zen batzordeko kideetako
bat izan zen, hango komandanteak, Grajera kapitainak, agintari errepublikanoei
emateko asmoz.
Hiria okupatu ondoren, agintari berriek
erabili zuten hotela, besteak beste, Hondarribiko hoteletara joateko, Frantziatik zetozen baina matxinatuei erasaten
zieten pertsonei. Ondoren, Laguntza
Sozialaren ardura hartu zuen, bertan jangela bat ezarriz. Gerra Zibilaren ondoren
Mouriscotak izan zuen funtzio nagusia
aberriratutako adingabeentzako aterpea
izan zen, “Pilarreko Andre Mariaren aterpetxea” izenarekin funtzionatzen zuena.

Aterpetxea, monje batzuek gobernatu zuten, eta haurrak, eraikinaren behealdean
ostatatzen ziren (garajeetan, ustez), Joan
Ventura Vivesen testigantzaren arabera,
Frantziatik aberriratua 1940ko alemaniarren inbasioaren ondoren. Antza denez,
haurrak gutxi egoten ziren aterpetxean,
eta handik egun gutxira jatorrizko lekuetara bidaltzen zituzten. Hala eta guztiz
ere, Venturak gosea eta janari urria gogoratzen zituen, zopa eta ogi beltz pixka
bat, alegia.
Auxilio Social aterpetxea desagertu ondoren, Mouriscot hotela ez zen berriro hotel bihurtu eta etxe partikularren eraikin
bihurtu zen. Fisonomia apur bat aldatu
bada ere (alakatik sarbidea aldatu da),

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

garajeak saltoki bihurtu dira eta Urrutiatarren kafetegi zaharreko terrazaren
azpian Hondarribiko Batzokia dago gaur
egun.
Amaitzeko, Hondarribiko hotel historikoen azken aztarnaren aurrean gaudela esango dugu. Azken eraikinak,
aldaketa batzuk eginda, Hondarribiak
XIX. mendearen bigarren erdian egin
zuen garapen-ereduaren lehen urratsen
testigantza uzten digu, eta hiriaren nortasun-ikur bihurtu da. Aurreko guztiagatik eta “Mouriscot hotel” zaharrak ikusi
dituen gertakariengatik, Hondarribiko
memoria-lekuei buruzko gure “memoriaren mapa” berrian sartu dugu.
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Txingudi errugbi
klubaren urrezko
ezteiak
Nahiz eta bizitzaren legea egunez egun
bizi behar izan, badira pertsonen, familien, elkarteen eta abarren data bereziak,
zilarrezko edota urrezko zenbakiekin idatziak. Hori bera da gaurko ekarpena: Txingudi Errugbi Klubaren urrezko ezteiak.
Izan ere, orain dela 50 urte, kirolari dagokionez, urte berezi gogoangarria izan zen
1969koa. Besteak beste, Hondarribian,
Hondarribiko Arraun Taldea eta Hondarribiko Itsaskari Baita sortu zituzten, eta
Irunen Txingudi Errugbi Kluba. Hirurek
mende erdiko bizitza ospatzearren ekitaldi bereziak gauzatu zituzten 2019. urtean.
Arraunaren eta belaren berriak aldizkari
honen orrialdeak lekuko izan dira, eta,
gaurkoan, baloi obalari dagozkio.
Horretarako, orain dela gutxi jaio den
liburu eredugarria izango dut bidaide:
Txingudi Rugby Club- Urtekaria. Oarso
Bidasoko Hitzari jarraituz (2020-XII-4), liburuaren aurkezleak Iñigo Aizpurua eta
Iñigo Camarero, klubeko zuzendaritza
batzordeko kideak, eta Xabier Gezala, liburuko testuen erredaktorea izan ziren.
Liburuaren ilustratzaile, diseinatzaile
eta maketatzailea Judas Arrieta izan zen.
Liburuan, Klubaren urrezko ezteiak ospatzeko ekitaldien berri jasotzen dira,
elkarren segidan, denak 2019. urtean
gauzatuak. Aurkezpenean argi geratu
zen liburuaren argitaratzearena: “Gure

kirola egiteko egoera mugatua denez
egun, liburura argitaratu nahi izan dugu,
gure eskualdeko kirola maite duten
guztiek eta gure familia osoak entretenimendua eta klubari lotuta jarraitzeko
arrazoia izan dezagun”.
Liburuaren hasieran, “berrogeita hamar
urte” atalean, honakoa irakur daiteke:
“Aurrekoen memoriari kasurik egiten ez diotenak, historiari oztopo direla diote. Eta
horrela, eta premisa horretatik abiatuta,
gaur egun TXINGUDI ERRUGBI TALDEAREN urratsak zuzentzen dituen zuzendaritzak itsu-itsuan murgildu zen zeregin
horretan, eta 2018. Urtearen hasieran, Bidasoa eskualdean errugbiaren berrogeita
hamargarren urteurrena izan behar zuen
horretan hasi zen lanean, Gipuzkoako
aldeari dagokionez. Horrela, ekitaldia
2019. urterako prestatu zen”. Hona hemen, besteak beste, TXINGUDI ERRUGBI
KLUBAREN 50. URTEMUGAREN JARDUEREN EGUTEGIA (2019).
Jarduerak. Urtarrilak28: 50. urtemuga
eta jardueren aurkezpena. Otsailak 23:
Bazkide fundatzaileen ohorezko bazkaria. Martxoan: Errugbia ikusteko eta gozatzeko topalekuak.
Kirol jarduerak. Martxoak 30: Txingudiko Beteranoen Errugbi Touch Txapelketa

Koldo Ortega
Historialaria

eta, datak konfirmatu gabe, Nazioarteko
Zazpiko Errugbi Txapelketa eta ‘Zazpiak
bat’ Emakumeen Errugbiaren txapelketa.
Erakusketa. Txingudi Errugbi Kluba. 50
urte Errugbiari emanak Bidasoa eskualdean. Ekainak 14 / Uztailak7: Irungo
Amaian eta Urriak 15 / Urriak 30: Hondarribiko Arma Plaza Fundazioan. Hondarribiko Zuloaga etxeko liburutegian
txoko bat errugbiari eskainita. Ekainak
15: Txingudi Errugbi Klubaren Eguna Irunen. Uztailak 13: IV. Hondarribia Beach
Errugbia. Abuztuan: 50. Urtemugaren
kamisetaren aurkezpena. Irailak 14:
Txingudi Errugbi Klubaren Eguna Hondarribian. Urriak 13: Gipuzkoako Errugbi
Eskolen Jardunaldiak.
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KLUBAREN HISTORIA
Urrezko ezteiak ospatzeko programa
ikusi ondoren, ikus dezagun orain labur
bada ere, Klubaren historia. Horretarako,
argitaraturiko liburuaren zati aukeratuok baliatuko ditut.
“Legendak dio 1823an Ingalaterrako Rugby hiriko ikastetxe batean futbol-partida bat jokatzen ari zirela, William Webb
Ellis izeneko gazte batek pilota jaso eta
aurkarien helmugarantz korri egin zuela. Bi mende geroago, Errugbia munduko
kirol ospetsuenetako bat bihurtu da, eta
milioika pertsonek jokatzen, ikusten eta
gozatzen dute jokoa”.
Historiari dagokionez, jakin badakigu
errugbia Ingalaterran sortu zela eta, handik, mundu guztira zabaldu zen. Euskal
Herrian, Wikipendiaren arabera, errugbi
modernoa lehenengoz XIX. mendearen
amaieran agertu zen Ipar Euskal Herrian, 1897. urte aldera, Baionan. Errugbiko jokalari horiek Baionako harresien
inguruan zuten errugbi zelaia, eta garai
hartan, beste Baiona eta Biarritzeko errugbi taldeen aurka lehiatzen ziren. Ondoren, Iparraldeko beste herrietara zabaldu
zen, errugbi klubak sortzen. Hegoaldean
ere sortu ziren klubak eta, haien artean, 1969an, IRUN ERRUGBI TALDEA,
2015etik aurrera TXINGUDI ERRUBI TALDEA IRUN-HONDARRIBIA.

“1969ko udan, lagun talde batek errugbiko baloi bat erosi zuen: horrela sortu
zen Irun Errugbi Taldea. Hondarribiko hondartzan egin zituen lehenengo
entrenamenduak, eta, bertan, Manuel
Mari Oscozek zeina Centauro taldean
(Donostian) ibilia zen urtebete -gerora,
desagertu egin zen taldea-, zekien apurra erakusten zien taldekideei. Udazkena
iritsi zenean, berriz, liga erregionalean
jokatzen hasi zen lagun taldea.
Bere historian, Irun Errugbi Taldea hainbatetan lekualdatu da, behartuta. Hastapenetan, Kateko kuarteleko zelaian
jokatzen zituen partidak, baina zelaia ez
zegoen homologatuta Lehenengo Maila Nazionaleko partidak jokatzeko, eta,
hortaz, mailaz igo zenean, Landare Tokiko instalazioetan jokatu behar izan zuen,
Hernani.
Udalak ez zuen lehentasunentzat errugbi zelai bat eraikitzea, eta, hortaz, Irun
Errugbi Taldeak bere kasa bilatu behar
izan zuen Irunen jokatu beharreko partidetarako leku bat. Txingudi ikastolaren
lurretan eta Urdanibia auzunean saiatu
zen, eta, urte askoan, baita gaur egun
San José Obrero futbol zelaia denean ere
(Larreaundin)… Urte batzuk geroago,
1983an, gaur egun Txingudi Errub Taldearen egoitza diren instalazioak eraiki
zituen Udalak, Plaiandin.

HISTORIAREN LEIHOTIK
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2015ean, ezohiko bilkura batean, izenez
aldatu eta taldea Txingudi Errubi Taldea
Irun-Hondarribia izendatzea erabaki
zuen Batzarrak; batez ere, taldearen eragina eskualde osora zabaltzeko, fundatu
zenetik Irungo zein Hondarribiko jokalariek osatu izan baitituzte taldeak -gaur
egun, baditugu inguruko herrietako
jokalariak ere, hala nola Oiartzungoak
eta Errenteriakoak”.
Historia laburtu ondoren, liburua irakur
tzea gomendagarria da oso, zeren bertan
beste gaiak ere ukitzen diren: Klubaren
hastapenak, Txingudi Errugbi Taldeko
Emakumeen taldea, Errugbi eskola eta
taldeak. Gainera, liburu osoa marrazkiez,
argazkiez eta abarrez apaindurik dago.
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Literatura eta musika
ODOLEKOAK
Antxiñe Mendizabal
Aranburu
1941ean hasi eta oraintsu arte,
Iruñeko familia baten historia kontatzen digu nobelak, hiru belaunalditan zehar, hiru emakumeren
bitartez: Matilde, Teresa eta Amaia,
nor bere ama bilatzen eta ukatzen
duten hiru matrioxka.
Unean uneko modak, gertakariak
eta bizimoduak pasatzen dira ispilu ibiltari baten aurretik;
gizartearen tenkak, borrokak eta aldaketak ageri dira kronika bizi honetan. Historia handiaren gainetik, ordea, hainbat
jenderen istorioak ezagutuko ditugu: Echalucetarrenak,
baina baita haien ahaide, neskame, lagun eta etsaienak ere.
Baina, batez ere, ama-alaba harremanei buruzko kontakizun
sakon, gogor eta hunkigarria da esku artean duzuna: lotura
zail, konplexu eta mingarria, sentimendu kontrajarriz
osatua, edari bizi batzuen antzera, sartzean eztarria erre eta
barrena luzaroan berotuko dizuna.

ATA PANK & ATE PUNKY
Bernardo Atxaga / Mikel Valverde (Il. )
«Ata Pankek eta Ate Punkyk zoologikora
joan nahi zuten lehoia molestatzera.
Ilusioa egiten zien Animalien Errege omen
zen hari oihu eta burla egiteak.
—Goazen oraintxe bertan –proposatu zion
Ata Pankek kideari. Arratsalde polita egiten zuen, zoologikora
paseoan joatekoaproposa.
—Ondo, Ata –esan zion Ate Punkyk–. Baina, zergatik ez gara
ile-apaindegitik pasatzen aurrena? Gandorrak tente-tente ditugula jarri behar dugu lehoiaren aurrean.
—Ondo pentsatua, Ate!» [...]
Ata Pank eta Ate Punky bi ahate bitxi dira. Lotsagabeak, ahozikinak eta tontorroi xamarrak.
Haien gaiztakeriak irribarrez jarraituko ditu irakurle gazteak.
Bi ahate bitxi! Bi harribitxi!

RAFA RUEDA,
RUEDA
ZART 2020

Elliott Smith handiaren grabaketa teknikaz
baliatuz hasten da Rafa Ruedaren azken diskoa.
Gitarraren arpegioen babesean naturaltasunez
eta kapez hornitutako ahots xumea eskaintzen
zaigu (Ihes Puntua eta Foto Zaharrak) sarreran.
Intimotasun grafikoz osaturiko letrak ederki jantzi
ditu programazio elektroniko goxoz, ekoizpenean
erabakiak ere ongi hartuta daude. Hokusairen
Olatuan testura pop sintetiko batekin sumatzen
da zein den eta norantz doan bidaia. Lamchopen
influentzia agertzen da Zahartzeko Modurik Onena-n
auto tuneari uko egin gabe. Neguko Langileak
da gure himnoa eta ez Bide Erdian: handikeria
indipop honi ez diot espaziorik aurkitzen disko
borobil eta kategoriko honetan. Leun Bazatoz-en
itzultzen zaigu galdu behar ez zuen bidera eta orain
arte entzundakoa hobetzen du. Agurrean (Zerua
bakarrik) diskoaren bertute guztiek bat egiten dute:
programazio ilun etamehatxatzaileak, ahots efektu
egokia, lirismo sakona... ilargirik gabeko kanta guztiz
ederra. 10eko 9a.
Ernesto Villar
Musikazalea

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

BAILARA (ballára)
Asko, anitz, aunitz; franko, ugari, hamaika, makina bat, pila bat
- Hau euri BAILARA egin duen hilabete hontan!!
Animo denakeri...!!!

ENPO/ANPO IÑA (enpó íña)
Betekada, oka, janari eta edariz bete bete eginda geratzea
- Gabonetako jaiak iragota ENPO ENPO IÑA bukatzen diñat

PERDIGATU/PERTXEGATU
(perdigátu/pertxegátu)
Janaria egiterakoan potxatu, sueztitu, goxatu
- Karakolak ondo atetzekotz mixi tipula ondo perdigatu
behar da.

hondarbiko.hitzak

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

K

U
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Neska taldea kantari,
1960ko Gabonetan
Hilabete honetan, Anparo Olazabalek
bidali digu lerro hauen alboan ageri den
neska taldearen argazkia, 1960ko Gabonetan udaletxean kantari aritu zirenena.

Goiko ilaran, ezkerretik hasita: Eulali Iridoi, Beatriz Goñi, Lupe Eizagirre eta Mª
Lolo Martinez.

Anparok esan digu argazkia bizirik diren
bere argazkiko lagun guztiei Eguberri
ona opatzeko bidaltzen digula.

Erdiko ilaran, ezkerretik hasita: Remedios Lekuona, Milagros Zamora, argazkia
utzi digun Anparo Olazabal eta Karmentxu Oronoz.

Denak 1947 eta 1950 urteen artean jaiotakoak dira, eta argazkian honela ageri
dira.

Beheko ilaran, ezkerretik hasita: Kontxi
Oronoz, Pilar Miguez, Malentxo Sagarzazu eta Mª Jose Lekuona.

Gure eskerrik beroenak Anparori, bere
haurtzarako oroitzapen hau gurekin partekatzeagatik. Zorionak, zurea da hilabete honetako saria!
Eta zuek, irakurleok, animatu zuen
etxeetako irudi horiek begiratu eta guri
bidaltzera. Sari ederra dago jokoan!

ABENDUKO IRABAZLEA!

Anparo Olazabal
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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Udala Mariñelen
Itsasbideko
komun publikoak
eraberritzen ari da
Egun hauetan amaituko diren lanek 40.000 euroko aurrekontua dute

Hondarribiko Udalak espigoiaren hasieran, Mariñelen Itsasbidean kokatuta
dauden komun publikoak birgaitzeko
lanak abian ditu azaroaren erdi aldeaz
geroztik.
Ohar baten bitartez Gonzalo Carriónek,
Udaleko Obra eta Zerbitzuetako zinego
tzi arduradunak, lan hauek “abenduaren
amaieran bukatzea aurreikusten” dela
adierazi du.
“Komun publiko hauek erabat berritzen
ari gara, irudi zaharkitua baitzuten. Zerbitzu hau oso erabilia izaten da, eta behin obra amaituta, instalazio modernoekin irekiko dira berriro komun publiko
hauek”, esan du zinegotziak.
Udaletik adierazi dutenez, lan hauen aurrekontua 40.000 eurokoa izan da.

Espigoi hasierako komun publikoen birgaitze lanen irudi bat.

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 AZAROA

Eguraldia
FENOMENOAK

11

0

13

3

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2020.11.01

2020.11.22

1.8°

13.7°

64.4

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

HILEKO EURIA
(mm)

26.5°

3

2020.11.03

EGUZKI ORDUAK

18.2

11

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

PRESIOA
2020.11.19

2020.11.28

115.3

%40

3.8

1038.3

1005.4

1021.0

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia
Txitxarroa 146.439,90 k
Antxoa

38.667,50 k

Sardina

485.336,70 k

Berdela

1.459,70 k

Lanpo

216,30 k

Beste

239,00 k

Boga

143,10 k

Lupia

5,20 k

Makarela

10.926,70 k

Itsas belarrak

21.426,00 k

13.828,70 k

Paparda

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

7

25

484

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Nur eta herensugearen tenplua”
TOTI MARTINEZ DE LEZEA

“Ene baitan bizi da”
MADDI ANE TXOPERENA IRIBARREN

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Detective Conan”
GOSHO AOYAMA

“Si esto es una mujer”
LORENZO SILVA

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

9

112

1625

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

16

0

84

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

