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LAGUNTZAILEAK

Hondarribiak ez ditu bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien ondorioak.
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Ama Guadalupekoa,
nagusi etxeko banderan
Hondarribiarrek Santurtzirekiko tartea lau puntutara gutxitu dute eta Castron eta
Zarautzen ere nagusi izan dira
Hondarribiko Ama Guadalupekoa etxeko estropadan, abuztuaren 22ko goizean jokatutako Hondarribiko XXXIV.
Banderan nagusi izan da, eta ez edonola
gainera. Eusko Label Ligako buruan den
Santurtziri 13 segundu atera eta tartean
Orio bigarren sailkatuta, sailkapenean
bizkaitarrek zuten abantaila lau puntutara bakarrik gutxitu dute, Liga amaitzeko
lau estropadaren faltan.
Joseba Amunarrizek gidatutako ontzia
jaun eta jabe izan zen etxeko estropadan,
Kontxako hitzordu handiaren atarian eta
TKE Ligaren amaieran forma puntu bikaina erakutsiz. Sei urte zeramatzan Hondarribiak bere estropada irabazi gabe eta
horregatik ere, gustu on berezia izan du
garaipenak.

duten bai Ligak bai Kontxako Banderak,
baina berdeek morala handitzeko moduko abuztua egin dute orain
artean.

rren eta etxeko taldea, Hondarribia, laugarren.

Hilaren 22ko gizonezkoen banderaz gain, emakumezkoen
XIII. Txingudi Bandera jokatu
zen egun berean, Euskotren
Ligan parte hartu dute lau taldeak lehiatu zirelarik. Donostia-Arraun izan zen garaile, Orio
bigarren, Donostiarra hirugaZaletu askok hondartzatik ikusi zuten estropada

Pandemiaren eraginak espigoia eta kai
berria jendeari ixtera behartu zuen, baina zaletu askok hondartzatik ikusi, gozatu eta ospatu zuten Ama Guadalupekoak
egindako estropada bikaina.
Honela, eta uztailaren 24an Castron eta
abuztuaren 14 eta 15ean Zarautzen lortutako garaipen eta banderak batuta, Hondarribiak Ligari emozioa eman dio eta
Santurtzirengandik gertu kokatu da.
Datozen asteetan ikusiko da zer ematen
Ama Guadalupekoa, sei urteren ostean etxeko garaipena ospatzen

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Folk eta gitarra
doinuetako uda
XIX. edizioa bete du sei sokako instrumentuaren jaialdiak eta BidasoaFolk jaialdia ere
bueltatu da
Musikak garrantzi handia du gure hiriko
kultur mugimenduan eta egitarauan ere
bai.
Udal musika ikusi eta entzuteko garai
aproposa izaten da eta gure artean izaten
dira horretarako aukerak.
Aurten, adibidez, uztailaren 22tik 25era
egin da Hondarribiko XIX. Nazioarteko
Gitarra Jaialdia. Estilo eta konbinazio
desberdinetako bakarlari eta taldeak
aritu ziren Paradorean eta Itsas Etxeko
auditoriumean: Carmen Becerra katalana, antzinako eta Erdi Aroko musika
egiten dituen Cuarteto Musicantes, bere
kontzertuan tangoa eta Astor Piazzolla
omendu zituen Dibelo-Gil bikotea eta
The Early Guitar Duo, XIX. mendeko musikarekin.

Bidasoa Folkeko kontzertua, Kasino Zaharrean

Jaialdiko zuzendari artistiko eta gitarrista den Carles Pons “oso pozik” azaldu zaigu jaialdiak izandako kalitatearekin eta
publikoaren erantzunarekin.
Gitarraz aparte, Bidasoa-Txingudi Par
tzuergoak urtero antolatu ohi duen Bidasoa Folk jaialdiak ere bere kontzertua
izan du aurten Hondarribian, abuztuaren
20ko arratsean, zehazki. Kasino Zaharreko lorategiko 300 lagunetako aforoa bete
egin zen Euskal Barrokensemble eta La
Musgaña & Vanela Muela ikusi eta entzuteko gogoz.
Cuarteto Musicantesen emanaldia Itsas Etxean

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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Argazki lehiaketa
antolatu dute Balaztak
eta Udalak
Mugikortasunaren Asteari begira antolatutako ekimenera lanak aurkezteko epea
irailaren 12an itxiko da
Irailean egitea ohi den Mugikortasunaren Asteari begira, Balazta bizikletazaleen elkarteak eta Hondarribiko Udalak
III. Mugikortasunerako Argazki Lehiaketa antolatuko dute.

Epaimahaia udal ordezkari batek, Mugikortasun Mahaiko kide batek eta Balaztako kide batek osatuko dute eta irabazleak irailaren 15ean emango dituzte
jakitera.

Lehiaketara aurkeztutako lan guztiak Balaztak erabili ahalko ditu mugikortasun
jasangarria sustatzeko ekimenetan, betiere egilearen izen-abizenak aipatuz eta
inolako irabazi-asmorik gabe.

Parte-hartzea 18 urtetik gorakoei dago
zuzenduta, eta adin txikikoek ere parte
hartu ahalko dute, beti ere
gurasoen baimenarekin.
Lehiaketaren gai nagusia
Mugikortasun jasangarria
eta eta epaimahaiak argazkien originaltasuna eta
kalitatea izango ditu kontuan, 200 eta 100 euroz
hornitutako sariak emateko
orduan.
Egile bakoitzak gehienez
hiru argazki aurkeztu ahal
ko ditu lehiaketara, JPG
formatukoak, eta balazta2016@gmail.com
helbidera bidali beharko ditu,
irailaren 12ra arteko epearekin, lan bakoitzaren izenburua, bere izen-abizenak
eta telefonoa adieraziz.
Lehiaketaren aurreko edizioetako batetara aurkeztutako irudi bat

· 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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Marlaxkako kideek Iruñeko “xakeentzerruan” parte hartu zuten
Maisu handiek 80 aldi bereko partida jokatu zituzten, tartean 4 hondarribiarren aurka

Pandemia dela eta, hiri eta herri guztietan jaiak ez egitea izan da aurten ere
zuhurtziazko neurria eta horien artean
izan dira mundo osoan ospea duten Iruñeko Sanferminak.
Jairik ez, eta beraz, zezenen entzerrurik
ez da izan Nafarroako hiruburuan, bigarren urtez jarraian. Baina, egin, egin
zuten uztailean antolatutako ekitaldi alternatiboen artean, bestelako entzerrua:
“Xake-entzerrua”.
Pepe Cuenca, Rey Enigma, El Divis, Daniel Zamarbide, Alexandra Prado eta
Eihartze Buiza maisuek aldi bereko 80
partida jokatu zituzten Santo Domingo
aldapatik hasi eta zezen plazarainoko
ibilbidean, eta arerioen artean, Hondarribia-Marlaxka
taldeko lau kide
izan zituzten: Jurgi
Diaz, Hodei Herrera, Jon Piedrola eta
Goio Uriarte.

Goio Uriartek parra egin zuen Enigma erregearekin. Estafeta kalean, Jurgi
Díazek parra egin zuen IM David Martinezen (El Divis) aurka, eta Jon Piedrolak,
galdu arren, partida ona jokatu zuen GM
Pepe Cuencaren aurka, Zezen plazako
kalezuloan.
Gainera, abuztu hasieran, Jaime Santos
GM edo maisu handia Hondarribian izan
zen eta Paradorean Marlaxkako kideekin masterclass bat izan zuen. Hondarribiarrek asko disfrutatu zuten puntako
jokalari honekin.
Marlaxkako jokalariak, Iruñeko udaletxearen aurrean

Hodei
Herrerak
Alexandra Pradoren
aurka jokatu zuen
Santo Domingoko
aldapan. Lehia gogorraren ondoren
garaipena
Aexandrarentzat izan zen.
Udaletxeko plazan
Xake-entzerruko une bat

Jaime Santos maisu handia, Marlaxkako kideekin
Paradorean

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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5.000 lagunetik gora erakarri zituen
II. Hondarribia Summer Marketek
Udalak positiboki baloratu du Butron pasealekuan egindako azoka

2019ko udako lehenengo esperientzia
onaren ostean eta pandemiaren erdian
oraindik, Hondarribia Summer Market
edo udako merkatuaren bigarren edizioa
burutu da abuztuaren 7 eta 8ko asteburuan, Butron pasealekuan.
Udalak egindako balantzearen arabera,
“15 postu egon dira, 5452 bisitari izan

ditugu eta antolatu diren haurrentzako
tailerretan 66 haurrek hartu dute parte. Hortaz gain, antolatu ziren zozketetan 845 pertsonek hartu dute parte, eta
baleetan 1600 euro banatu dira. Pozik
egoteko moduko zifrak dira. Parte hartu duten Hondarribiko merkatarien lehen balorazioa ona izan da era berean”,
adierazi zuen Sustapen Ekonomikorako,

Merkataritza eta Turismo zinegotzi den
Maria Serranok.
Hondarribia Summer Marketera hurbildu ziren guztiek hainbat produktu
topa
tzeko aukera izango zuten: arropa
eta osagarriak, txirrindak, eskulanak…
aukera oso zabala zen, Hondarribiko
merkataritzak daukan balioa agerian utzi
zuena.
Gogoratu behar da merkatua Udalak antolatu duela, Hondarribia Abian enplegu
eta garapen ekonomikorako planaren
barnean. Helburu nagusietako bat, bertako merkataritza sustatzea dela.

Hondarribia Summer Marketen irudi pare bat

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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Udalak harrera egin die Decoexsa
bela taldeko munduko txapeldunei
Hondar Kirolak programako gazte bolondresek ere aitortza jaso dute

Hondarribiko Udalak harrera egin die
Areto Nagusian Danimarkako Rungsted
herriko uretan Belako Munduko Txapelketan J80 kategorian lehen postuan sailkatu ziren DECOEXSA ontziko emakume kirolariei.
Ekitaldian Txomin Sagarzazu Alkatea eta
Juan Luis Silanes Kirol zinegotzia izan ziren, baita munduko txapeldun geratu diren Olatz Muñoz, Patricia Alza eta Marta
Lizarraga ere. Ezin izan zuten bertaratu
taldeko kide diren Naiara Muñoz, Laura
Fernandez, Claudia Carpintero eta Carmen Arbaizak.
Txomin Sagarzazu Alkateak zorionak

Udal agintariak eta Decoexsa ontziko kideak, harreran

eman zizkien “lortutako arrakastarengatik. Udalarentzat oso pozgarria da halako
harrerak egitea, gure herritarrek kirol
maila oso ona dutela erakusten duelako.
Gainera, garrantzitsua da oso atzetik
datozen belaunaldiek erreferente bat
izatea, kasu honetan belan. Ziur nago horrek haur eta gazte gehiago bultzatuko
dituela kirola praktikatzera eta hori denontzat da garrantzitsua”.
Bestalde, aurten berriz bueltan izan den
Hondar Kirolak aisialdi programan parte
hartzen duten 25 gazte bolondresek ere
Udalaren eskertza eta aitortza jaso dituzte.

Serrano Gazteria zinegotziak gazte bolondresak Udaletxeko arkupeetan egin
zieten harrera, osasun egoera dela medio. “Egin duten lanaren garrantzia azpimarratu behar dugu, eta gizarteari egiten
dioten ekarpena nabarmendu. Gizartean
ez gara bakarrik bizi eta komunitateari
laguntzeak dauzkan onurak handiak direla gogorarazi diegu”.
Gazte bakoitzak diploma bana jaso zuen,
Kasino Zaharreko lorategian egin zen
ekitaldi xumean.

Txomin Sagarzazu alkateak, eta Maria

Sagarzazu alkatea eta Serrano zinegotzia, Hondar Kirolakeko gazte bolondresekin

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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Mugikortasun Ordenantza onartu
zuen uztaileko Udalbatzak
Abuztuaren 17ko bilkuran, aldiz, mahai gainean utzi zuten Francisco Sagarzazu alkate
izan zenaren familiaren dohaintza onartzea

Hondarribiko Udalbatzak bi saio egin
ditu azken asteetan, uztaileko ohikoa eta
abuztuaren 17an, ezohikoa.
Uztailaren 29ko bilkuran, EAJ eta PSEren
aldeko bozkekin onartu zen Mugikortasun Ordenantza.
“Mugikortasun Ordenantza onartzeko
proposamena ezinbestea da Hondarribian” azaldu zuen Juan Luis Silanes
zinegotziak. Hilabeteak daramatzagu
proiektu honekin lanean. Mugikortasun
Mahaian 2020ko irailean aurkeztu genuen, hainbat hobekuntza eta ekarpen
jaso ziren bertan, eta gero, urte bereko
abenduan lehen zirriborroa aurkeztu
zen”.

zuten hautetsiek, 5,1 milioi euroko aurrekontuarekin. EAJk eta EH Bilduk aldeko botoa eman zuten, Abotsanitz abstenitu egin zen eta PSEko zinegotziek ezin
izan zuten saioan egon.
Gainera, bozka berdinekin, datozen hiru
urteetarako udal lorazaintza kontratua Elai Zerbitzuak enpresari esleitu zi
tzaion, 1.3 miliotako aurrekontuarekin.
Beste zenbait gairen artean, Udalbatzak
Francisco Sagarzazu alkate izan zenaren
familiak eskainitako dohaintza onartu
behar zuen abuztuaren 17ko bilkuran.

Familiak eskainitako gauzen artean zenbait dokumentu, 1929. urteko film grabazio bat eta Bienabe Artiak Sagarzazuri
egindako erretratu bat zeuden.
Abotsanitzek “erretratu hori bere garaian Udalak enkargatu eta gero Sagarzazu alkateak bereganatua” zela salatu
zuen. Udal gobernuak dohaintza honen
elementuen jatorria lasaiago aztertzeko
konpromisoa hartuta, gai hau mahai gainean uztea erabaki zuen.

Abotsanitzek abstentziora jo zuen “onartutakoa ia soilik publizitatea izango ez
ote denaren zalantzagatik” eta EH Bildu
ere abstenitu egin zen, besteak beste,
“ordenantzan deskarbonizazioaren inguruan ezer” ageri ez delako, “teknikariek egindako lan handia” eskertu eta
goraipatu bazuten ere.
Abuztuaren 17an egindako ezohiko bil
kuran ere gai garrantzitsuak izan ziren
eztabaidagai.
Alde batetik, ekainean hiriko 12 kale
berriritartzeko onartu zen proiektuaren
obren lehiaketa martxan jartzea erabaki
Abuztuaren 17ko bilkurako 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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MintzaPoza
praktikatu!
Mintzapraktika, ongi pasatuz euskara
praktikatzeko ezagutzen duten aukerarik onena dela diote parte hartzaileek.
Laguntasuna eta babesa transmititzen dituen jendez inguratuta, Mintzapraktikan
euskaraz hitz egiteko konfiantza eskuratzen delako. Satisfakzio handia ematen
omen du horrek. Baina beste sentsazio
positibo pila bat ere ekartzen omen ditu
Mintzapraktikan aritzeak. Hori guztia da
beraientzat MintzaPoza.
Mintzapraktikari esker lehen ezagutzen
ez zuten mundu bat deskubritu dutela
diote; duela urte pila batetik ezagutzen
zuten jende askok euskaraz dakiela konturatu dira eta haiekin euskaraz hitz egiten
hasi dira. Euskararen bueltan harreman
berriak ere eraiki dituzte. Orain beraien
mundua askoz zabalagoa da; “duela bi
urte ez nuen hau guztia ezagutzen”.

Hauxe da Mintzapraktikaren mundua.
Ireki atea eta praktikatu MintzaPoza:
talde giro hurbilean “ez izan beldurrik
edo lotsarik zure euskara maila baxua
delako, zeren hor dabilen jendea zu bezalakoa da eta ez dauka aurreiritzirik”.
Irailean zabalduko da Mintzapraktikan
izena emateko kanpaina, egitasmoei
buruzko hainbat informazio interesgarri
www.mintzalaguna.eus webgunean dago
eskura. MintzaPoza aldizkaria ere eskura duzu, etxetik gertu eta lagun artean
euskara non praktikatu jakiteko, Mi
n
tzalagunen esperientziak ezagutzeko eta
MintzaPoza praktikatzeko aukeren berri
jasotzeko.

MintzaPoza praktikatzeak merezi du.
Euskal Herrian geroz eta jende gehiago
aritzen da Mintzapraktikan euskara hartu eta ematen. Euskararen sarea indar
tzen eta zabaltzen.

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.
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Yohanna Soldevillak irabazi
du aurtengo Emekiren
Kaleko Margo Lehiaketa
24 artistak parte hartu dute abuztuaren zortzian egindako XXVII. edizioan

Emeki Elkartea 1994etik antolatzen
duen Kaleko Margo Lehiaketak bere XXVII edizioa bete du aurten.

Abuztuaren 8an guztira 24 artista animatu ziren gure hiriko txoko ezberdinak margotan islatzera, norberak bere
teknika eta estiloarekin.
Zehazki, aurreko edizioan,
2019an parte hartu zutenak baino hiru gehiago
izan ziren.
Artisten jatorriari dagokionez, besteak beste Hondarribia, Irun, Bergara, Haro,
Eibar, Bilbo, Bordele, Gasteiz, Garaioa edo Donostiatik etorritako margolariak elkartu ziren udaroko
hitzordu honetan.
Zenbait orduz lan egiteko denbora izan ostean,
17:00etatik 18:00etara beren artelanak Baluartera
eraman zituzen. aurten 4
emakumek eta gizon batek osatu duten epaimahai
taldearen aurrera: Maider
Goikoetxea, Itsaso Labari,
Marijo Noain, Sara Otaño eta Javier Sagarzazu.

Yohanna Soldevilla irabazlea, bere lanarekin

2019an bezala, lehen txandan atera
ziren irabazleak, ez zen berdinketarik
egon.
Urtero artelan ederrak eta kalitate handikoak aurkezten dira eta aurten ere
horrela izan da, Emekitik goraipatu dutenez. Artelanen maila geroz eta handiagoa da, lientzo txiki eta handiak aurkeztu dira eta lan ikusgarriak egin dituzte
artistek. Epaia erabaki ostean, 18:00etatik 20:00etara margolanen erakusketa
egin zen eta jende ugari gerturatu zen
artista guzti hauen lanak ikustera.
Emeki Elkarteak antolaketan parte hartu zuten bere bazkideen lana eskertu
zuen eta baita epaimahaikideak, artistak
eta babesle eta laguntzaile izan ziren
Hondarribiko Udala, Atrezzo eta Done
Pedro Kofradia ere.
Hona, jarraian, 2021eko XXVII Kaleko
Margo Lehiaketako irabazleak:

ERREPORTAJEA
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Akzesita
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3.SARIA

Atrezzo dendako enmarkazio bat eta
Done Pedro Arrantzale Kofradiako produktuen saskia eraman zituen Leticia
Gaspar bilbotarrak. Emeki elkartearen
izenean Koro Bidaurretak eman zion
saria.

500€ eta Done Pedro Arrantzale Kofradiako produktuen saskia lortu
zituen Garaioatik
etorritako Alvaro
Gilek. Hondarribiko
Udalaren
izenean
Kalixa
Silanes Kulturako
zinegotziak eman
zion saria.

3. saria

2.SARIA

Akzesita

700€ eta Done Pedro Arrantzale Kofradiako produktuen saskia Fernando Ureta artziniegatarrarentzat izan ziren, eta
saria Ongizate eta Berdintasun alorreko
zinegtzi Gotzone Larrartek eman zion.

2. saria

1.SARIA
Aurtengo irabazle nagusia Vianako Yohanna Soldevilla izan zen. Berarentzat
izan zen 1000€k eta Done Pedro Arrantzale Kofradiako produktuen saskiak
osatutako saria, Emekiren izenean Ana
Blancok emandakoa.
1. saria
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TXOMIN ETA URBIL
ARTOLA
Musikariak

Txomin (74) eta Urbil Artola (49)
aita-semeak “urduri eta ilusioz”
daude azken denboraldian.
Txominek, aspaldiko partez,
diskoa atera du Et Incarnatus soka
taldearekin eta Urbil, bere lagun
eta taldekide izandako Gorka
Sarriegirekin batera, Sorotan Bele
Gogoan proiektuko kontzertuetan
dabil hilabete hauetan, musika
banda desberdinek lagunduta.
Biek, etxean joko dute. Sorotan
Bele Gogoan irailaren 5ean berriz
egingo dute Kasino Zaharrean
eta Txomin Artolak kontzertu oso
berezia eskainiko du, despedida
gisa, irailaren 11n, leku berean.

“Ez da erraza pandemia
garaian musika egitea,
baina gogorik ez da falta”
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
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Aitarekin hasiko gara, ondo baderi
tzozue. Txomin, urte askoren bueltan
diskoa atera eta kontzertua ere pres
tatzen, etxean gainera. Nola senti
tzen zara?
TXOMIN ARTOLA (T.A.) Urteak pasa dira,
24 zehazki, 1997an Hondarribian diskoa
grabatu nuenetik. Erretiratuta nengoen,
baina Migel Zeberio eta guzti honen babesle eta bultzatzaile nekaezina izan den
Hondarribiko Udala atzetik izan ditut
azken urteetan, jaietan kantaldia egitera animatzeko. Kontzertua behar zuen
hura, azkenean, disko baten proiektuan
bilakatu zen eta hor dago Et Incarnatusekin egindako lana, disko-liburu mardul gisa. Nolabaiteko kantu-bilketa egin
dugu, eta hitzak lau hizkuntzatan bildu
eta nire bizitzako ibilbideari buruzko
testuez lagunduta, nire agur musikala
bilakatu da proiektua. Oso pozik nago
emaitzarekin eta irailaren 11n Kasino Zaharrean jendaurrean eta lagun gonbidatu
bereziekin aurkezteko irrikitan.

“Sorotan Bele Gogoan
proiektuak izan duen
erantzunarekin oso
pozik gaude Gorka eta
biok (Urbil)”
Hainbeste urteren bueltan, urdurita
sun punttu bat ere izango duzu, ala
ez? Pozik zaude diskoarekin?
Eszenatoki gainera igotzea ardura bat
da eta errespetua zor diogu ikus-entzuleari. Hori galtzen bada, akabo. Urteak
pasa dira eta errespetu eta ardura hori
beti izan ditut nirekin, nola ez, orain
ere bai. Baina egia da urduritasun punttu bat ere badaukadala. Diskoa proiek
tu borobila izan da, izan ere, nahiz
eta Migel Zeberiok nik aukeratutako
kantuak bost moldatzailaren artean
banatu zituen arren, nolabaiteko soinu
bakarra lortu dugu, proiektuak eta honen soinuak osotasun hori dauka, bost
esku pare eta buru esberdinetatik pasa
den arren.
Urbil, semea, lagun izan zenuen Itsas
Etxean egindako aurkezpenean. Zein
izan da bere papera zure proiektu

ELKARRIZKETA
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honetan?
Urbil oso musikari fina da eta asko lagundu nau Et Incarnatusekin egindako proiektu honetan. Konplizitate eta konfidantza
asko daukagu bion artean eta proiektuko
hainbat gauza bere esku utzi ahal izan
ditut. Nik ere adina badut dagoeneko eta
batzuetan kargatuta sentitzen nintzen.
Disko hau elkarlanean egin dugu eta Urbil
estudioan izan da, hasieratik.

kantu haiek berriz ere jotzea. Oroitza
penak etortzen zaizkizu, nola ez, letra eta
akorde horiek berriz esku-ahotan erabil
tzean. Egia da duela 25 urte Sorotan Belek arrakasta izan zuela baina ez genuen
honelako erantzuna espero. Larrabetzuko
lehenengo kontzertua egun argiz egin genuen eta oso berezia izan zen jendearen
aurpegiak ikustea, lehenengo kantutik
zutik, txaloka eta dantzan...

Kasino Zaharrean izango zara irai
laren 11n. Kontzertu bakarra izango
da edo bira egiteko asmorik baduzu,
musikari agur esateko asmoa duzun
honetan?
Printzipioz, kontzertu bakarra izango da,
etxeko hau. Gustatuko litzaiguke beste
emanaldiren bat egitea, baina ez dago
soilik gure esku. Pandemia dela eta, kon
tzertuak egiteko baldintzak bereziak dira
eta ez da erraza izango, beste nonbait antolatzea. Gainera, Et Incarnatuseko musikariek ere beraien banakako agendak
dauzkate eta denak batzea ez da erraza
izaten. Abenduan, Durangoko Azokan
diskoa aurkeztuko dugu eta seguruenik,
hortxe amaituko da abentura.

Desberdina da Sorotan Beleren kan
tuak 18 urterekin edo 49rekin jotzea?
Ez genuen, garai hartan, izandako
arrakasta hura espero eta taldekide
bakoitzak modu desberdinean asimilatu
zituen bizipen horiek. Oso gazteak ginen
eta Euskal Herriko txoko guztietan jotzeko aukera izan genuen. Orain, ia 30 urte
pasata, musika bandekin, berdin jotzen
duzu, musika bera da, baina gauzak beste
modu batera bizitzen dira. Polita eta berezia da, nola ez.

Urbil, pandemiak ere zuen proiektua,
Sorotan Bele Gogoan, baldintzatu
eta atzeratu du. Nola sortu zen egi
tasmoa?
URBIL ARTOLA (U.A.) Musika eta txistu
bandentzako konponketak egiten ibiltzen
den Xabier Zabala zarauztarra da proiek
tuaren ideia atera zuena. Berak, duela
urte batzuk, Gorka Sarriegi gonbidatu
zuen txisturako moldatu zituen Sorotan
Beleren kantu batzuk abestera. Oraingoan, Gorkari proiektu monografikoa
egitea proposatu zion, taldearen abestiak
musika bandarako moldatuz. Eta Gorkaren bitartez, nirekin jarri ziren harremanetan ere Xabier Zabala bera eta Baga
Biga, proiektua ekoizten duen etxea. Duela urtebete hasi behar genuen kontzetuak
ematen baina pandemiak dena atzeratu
zuen.
Nolakoa izan da orain arte publi
koaren erantzuna?
Larrabetzun bi emanaldi egin genituen,
beste bat Getxon, Hondarribian, etxean
egin genuen lehena uztailean eta irailaren 5an bigarrena, eta urrian eta azaroan
Azkoitian eta Andoainen izango gara. Polita izan da buruan aparkatuta geneuzkan

“Irailaren 11ko kon
tzertua nire despedi
dakoa izango da eta
lagun bereziak etorriko
dira”
Nola sentitu zarete pandemia garai
honetan musika egiten?
T.A.: Konplikatua izaten ari da kontzertuak prestatzea bera ere, entseatzeko jendea elkartzea, distantziak gorde beharra...
Et Incarnatuseko kide bati baino gehiagori ez nioke aurpegirik ere jarriko, beti musukoarekin ibili gara eta! Eta gero, aforo
mugatuak, jendea eserita eta geldi egon
beharra... Ez da erraza honela ibil
tzea,
baina jendeak musikarako gogoa du, eta
artistek ere, eszenatokirako!
U.A.: Gure proiektuaren kasuan, pandemiak musika bandak erabat gelditu
zituen iaz, hainbeste jende ezin baitzen
leku itxietan elkartu. Orain, entseatzeko ere, baldintza bereziak behar dira eta
kontzertuetan hoztasun puntu hori ere
badago, arraro sentitzen zara hasiera batean. Baina gogotsu gaude gu eta baita gu
ikusi eta entzutera datozenak. Hori nabaritzen da eszenatoki gainean.
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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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#HONDARRIBI.AR.T
Azken urteetan herriko gazte sortzaileen
kezka bat jaso dugu, ez zen eskaera definitu bat izan, zeharkako modu batean
jaso genuen baina ala ere horrek proiek
tu batean pentsatzen hasteko aukera
eman zigun. Gazte artista ezberdinekin elkarrizketa puntualetatik abiatuz,
elkarren artean zerbait gauzatu zitekeenaren ideia lantzen hasi ginen eta hortik
sortu zen HONDARRIBI.AR.T
Gaztee artistengatik jasotako ideia eta
komentarioetatik abiatuta, idea sortu eta
pixkanaka proiektu bihurtzen hasi zen.
HONDARRIBI.AR.T proiektuarekin Gazteen Zerbitzuak lehio berri bat izan nahi
du sormenaren arloan dauden gazteen
lana balioan jartzeko.

Horretarako, zenbait ekintza burutzen
hasi gara.
Herriko artistak eta sortzaileak sareetan jarraitu eta beraien lanak zabaltzen
saiatzen gara #hondarribiart traolarekin;
traola honen erabilera sustatzea dugu
helburuetako bat eta artistak aske senti
tzea beraiek ere erabiltzeko.
Hilabetero herriko aldizkari honetan
eta udaletxeko webgunean artista baten
elkarrizketa publikatu izan dugu.
Urtearen lehen zati honetan Julia Lasa,
Itziar Basterretxea, Laura Gallego,
Nora Ferreira, Ane Garcia eta Ane Gomez izan ditugu partehartzaile. Hoiei
guztiei eskerrak eman nahi dizkiogu.

Feminizatutako lan arloa izanik, emakume artista gazte ekintzaileen lana lehentasunez bultzatu dugu eta orain arte
emakumeak izan dira elkarrizketatuak.
Ildo horretik jarraituz Martxoaren 8rako
publikazio berezi bat prestatu genuen
non Hondarribiko 36 emakume artisten
laguntza izan genuen.
Udako oporretatik bueltatzen garenean,
proiektuarekin jarraituko dugu eta gazte artista Hondarribiar gehiagoren berri
izan nahi dugu. Horietako bat bazara
eta gure proiektuan parte hartu nahi baduzu, jarri zaitez gurekin harremanetan!
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2021KO IRAILA BEREZIA BERRIRO ERE
2021. urte hau berezia izaten ari da, aurrekoa bezala...
2020ko martxoan, gure bizitzak astindu zituen pandemiak
eragina izan du azkeneko urte eta erdian:
aurten ere ez dugu auzoetako jaiak ospatzeko aukera izan; Santiago eguna ere modu
berri honetan bizi behar izan genuen… eta
orain iraila!

Iraila, hondarribiar askorentzat, egutegian gorriz markatuta dagoen hilabetea da.
Eta 2021. urtean ere, baina beste modu batean bizi beharko ditugu urteko egun berezi
hauek.
Oroitzapenez, sentimenduz eta datorren
urtean berriro ere egun hauetaz disfrutatzeko ilusioarekin biziko ditugu egun hauek.
Azkeneko hilabetetan egin dugun be-

zala, bakoitzaren jarrera arduratsua zein
garrantzitsua den nabarmendu nahi dugu
egun hauetan. Eta esfortzu berezia eskatu
nahi diegu hondarribiarrei, orain arte gehiengoak egin duen bezala, hain bereziak
izango diren egun hauetan jarrera arduratsu
hori mantendu dezaten.
		

EAJ-PNV

SAGARZAZU FALANGISTA, USTELA ETA LAPURRA
Francisco
Sagarzazu
Sagarzazu
Hondarribiko
alkate izan zen 1925etik
1929ra, eta 1942tik 1958ra.
Primo de Riveraren diktaduran lehenik,
eta Francorenean ondoren. 1940ko hamarkadako zenbait argazkitan militarrez jan
tzita azaltzen zaigu, militarra ez zen arren,
soinean Falangeko geziak eta uztarria daramatzala.
Bere lehen agintaldian Hondarribia kiebra jota utzi zuen. Udalak 2.000.000 pezetako zorra pilatu zuen. Baina bera asko abe-

rastu zen. Batetik, garaiko arauak urratuz,
bere alkate-soldata udal aurrekontuaren
%6,5 ezarri zuelako. Eta bestetik, anaia Claudiok sorturiko eta bera akziodun zen enpresari hainbat lurzoru eta obra faraoniko esleitu zizkiolako.
Sagarzazuren
lehen
agintaldiaren
amaieran, Hondarribiko Udalak Hiriko
seme kuttun izendatu zuen, oraindik alkate zela. Hori gutxi ez eta erretrato bat egitea ere erabaki zuen. Hara non, ia 90 urte
geroago, haren oinordekoen etxean agertu
zaizkigula artelan hori eta Udalarenak diren

beste hainbat dokumentu. Eta dohaintzan
eman eta hala jasota geratu dadila eskatzen
dute, gainera.
Orain ia 90 urte Hondarribiko Udalba
tzan aho batez onartu zutena berretsi nahi
dugu gaur: Herriari itzuli herriarena dena.
Abotsanitzek argi du nor izan zen Francisco Sagarzazu: Hondarribiko Udala bere
interes partikularren mesederako erabili
zuen alkate falangista, ustela, eta lapurra.
		

Abotsanitz

PENTSIOEI BURUZKO AKORDIO ON BAT
Pentsioen erreformaren balantzea positiboa
da. Akordio politikoaren
(Toledoko
Ituna)
eta
sozialaren (Elkarrizketa soziala) agertokia
berreskuratzen da, murrizketa orokortuak
egiteko bidea iraultzen da, pentsioen errebalorizazio-indizea ( % 0,25) eta jasangarritasun-faktorea indargabetzen dira, eta, pen
tsioen erosteko ahalmena legez bermatzeaz

gain, eskubide hauek hobetzen dira, besteak
beste: nahi gabeko erretiro aurreratua, bekadunen benetako kotizazioa, mendekotasuna
duten senideen zaintzaileen kotizazio-hitzarmenak, eta izatezko bikoteen eta ezkonduen
alargun-pentsioak parekatuko dira. Ahaztu
gabe 2008ko krisian kaleratutakoak babesten dituen eta berriro lanik aurkitu ez duten
babes-klausula mugagabea dela.
Diru-sarrera gehiago bermatzen zaizkio

pentsio sistema publikoari, autonomoek
diru-sarrera errealengatik kotizatzen dutenean. Bereziki garrantzitsua da finantzaketa
iturrien bereizketa, Estatua pentsio sistemaren sistema publikoaren bermatzaile bihur
tzen da, ia 22.000 milioi euroko diru-sarrera
gehigarrien ekarpenarekin, BPGren % 2, dagozkion transferentziak eginez Estatuaren
Aurrekontu Orokorren bidez.
PSE-EE

dabiltzan bitartean, Abdulaye Koulibaly
Gineako gaztea Bidasoan ito. Gugan bego.
Orain, sikiera, hildakoen izenak ematen dizkigute. Pandemiak bere bidea egiten du, turistak badatoz, Afrikatik etorritako gazteak
ezin muga gainditu…
Jaizkibel Konpainiak proposatuz zuen

hurrengo alardean, 2022. urtean,
22.
konpainia gisa desfilatzea. Guk dakigula, ez
dio inork ezer erantzun, ez Alarde Fundazioak ezta Udalak ere. Uda arraro honetan
lehengo lepotik burua… Ondo pasa!
EH Bildu

IZAN ZIRELAKO GARA…
Turistaz eta bisitariak bete
zaigu hiria. Pandemiak ez
dakar turismoa ereduaren aldaketarik, lehengo gaitz berdinak, masa-turismoak hiria eta
ingurumena hondatuko digu.
Turistak gure kaleetan atzera aurrera

ASPALDIAN HONDARRIBIAN
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22 Herrian barrena

HONDARRIBIA 237
2011ko ABUZTUA

OLAZABAL PARKEAREN DISEINUAN “BERDE GUNE
GEHIAGO” ESKATU DUTE HARRESI ELKARTEKOEK
28 Elkarrizketa

HONDARRIBIA 297
2016ko Abuztua

“JUBILATU NAIZEN ARREN, UME ETA GURASOEN ESKUTIK
LORTU DUDAN JAKINDURIA HORI ZABALTZEN ETA
BUELTATZEN JARRAITZEKO ASMOA DAUKAT”

barrena
03: Herrian
enaren txokoa
14: Ingurum
ona
15: Albiste
keta
16: Elkarriz
rtajea
18: Errepo
aren leihotik
20: Histori
nomia
22: Gastro

OLAZABAL PARKEKO GUNERAKO SARRERA, DENDA KALEAN XABIER SAGARZAZU

Udal gobernua hitz egiteko prest Udalak eta arkitektuek diseinua berregin
agertu da baina ezinbestekotzat eta Harresi bizilagun elkarteari erakusteko
jo du “umeentzako jolasak barne konpromisoa hartu zuten. Duela zenbait
izatea eta lanak Kultur Etxeare- aste, Harresiri diseinu berritua erakutsi
zioten eta elkarteak, oraindik ere, proiekin batera amaitu ahal izatea”
arribia

lpenak / Hond
argita
Pasa/den
otsailean, Hondarribiko Udalak
ia.org

ktuarekin konforme ez dagoela azaldu du,
bizilagunei ideia erakutsi ondoren.

Bilera haren ondoren, bizilagunek aldaketak eskatu zituzten proiektuan, “gune
berde gehiago” behar zituelakoan.

Harresik, proiektu berrituan “irizpide aldaketa” behar dela esan du, “belar guneak
nagusi izango lituzkeen parkea egiteko”
eta Udalari zenbait alternatiba proposatu dizkio. Elkartearen ustez, “alboetan
zuhaitz eta landareak dituen porlanezko
parkea ez da batera egokia”.

arrib
www.hond

eta ABR+Arquitectos estudioak Hirigune Historikoko Olazabal parkearen diseinu berrirako proiektuaren berri eman
zieten bizilagunei Arma Plazan.

Uztailaren 28ko Udalbatzan, eta PSE-EE
eta Bildu udal taldeen galderei erantzunez, Aitor Kerejeta alkateak “Olazabal
parkeko proiektuan aldaketak egiteko
saiakera berria” egingo dela esan zuen,
baina ezinbestekotzat jo zuen “parkean
haurrentzako jolasak egotea eta ahal den
heinean, parkearen obra Kultur Etxearenarekin batera amaitu eta bi azpiegiturak
batera ireki ahal izatea”.
Datozen asteetan jakingo dugu gai honen inguruan Udalak eta Hirigune Historikoko bizilagunen elkarteak egingo
dituzten bileren emaitzen berri.

Gora Ama Guadalupekoa!!!
Gora Ama Guadalupekoa!!!

JAI-EGITARAUA ETA
GEHIAGO
JAIEN ATARIAN
Duela 20 urte, ohiko den bezala,
iristear ziren jai nagusiei tartea egin
genien gure aldizkarian, egitaraua bere
osotasunean kontsultatzeko aukera
emanez. Gainera, Musika Eskolak
“Hondarribiko Musika Atseginak” CDa
grabatu eta salgai jarri zuen urte hartan
eta Prebentzio arloko udako tailerretan
12 lagunek lan egin zuten. Elkarrizketan,
Jose Luis Alzola, Europako duatloi
txapeldun hondarribiarra izan genuen
solaskide.

NAGUSIAK

NAGUSIAK

MARIBEL GARTZIA GOIKOETXEA - JUBILATU BERRI DEN HONDARRIBIAR PEDIATRA

Maribel Gartziak 64 urte beteko ditu irailean, baina aurretik
erretiroa hartzeko adina lana
egina zuen. Bere osasunak ere
hala gomendatuta, ekainaren
10ekoa izan zuen bere azken lan
eguna Itsas Etxeko osasun zentroan. Bere kontsultatik milaka
hondarribiar pasa izan dira urte
eta urteetan eta Gartziak jasotako esker on eta animo hitzekin “oso hunkitua” sentitu dela
aitortu digu. Badu, hala ere, pediatriaren munduan murgilduta
jarraitzeko asmorik, era profesionalean ez bada ere.

02: Herrian barrena
11: Bordari-Satarka
18: Erreportajea
20: Elkarrizketa
miatzen
29: Ganbarako Kutxa

Nola sentitzen zara jubilatu berria zaren honetan?

us / argitalpenak /

www.hondarribia.e

Ez dut, momentuz, aldaketa haundirik
somatu nire bizitzan. Gainera, oso ondo
pentsatua neukan jubilatzearena eta
azken hilabete hauetan despeditzen
aritu naiz. Aitortu beharra dut, hori bai,
ekainaren 10ean, 15:00etan nire kontsultako atea azken aldiz itxi nuenean,

ibia
Hondarrzirrara
berezia sentitu nuela.

Zer egiteko asmoa duzu orain?
Momentuz, lasaitasun pixka batekin hartu
ditut gauzak. Bizkarrean mina izaten dut eta
zaindu beharra daukat. Baina ez naiz ez aspertuta edo hutsik sentitzen diren jubilatu
berri horietako bat. Pediatrian murgilduta
jarraitu nahi dut, espezialitate honi buruzko
dibulgazio lana eginaz. Interneten bloga zabaldu dut eta hor aholkuak ematen eta idazten
jarraitu nahiko nuke (http://tiritatxomaribel.

Maribel Gartzia, Kai Zaharrean X. SAGARZAZU

blogspot.com da helbidea),Antxeta Irratian
espazio txiki bat ere izango dut eta beste edozein elkarte edo talderen esku ere
egongo naiz, nire esperientzia interesekoa
baldin bazaie. Guraso eta umeek jakinduria
eman didate eta hori bueltatu nahi diet.
Zure ordezkoa aurkitzea zaila
izan al da?
Pediatrak gutxi dira eta euskaldunak di-

renak, oraindik gutxiago. Itxaro, nire ordezkoa izango dena, euskalduna da eta
profesional ona. Lasai geratu naiz bi
baldintza horiek betetzen direla ikusita.
Bokazioa izan zen zure kasuan
pediatria, edo nola aukeratu zenuen espezialitate hau?
Medikuntza bokaziozko ogibidea da,
baina gero espezialitatea aukeratze-

JAIETARA BEGIRA

Duela 10 urte, Naikari Diazen “Rompan
filas” kartelak iragarri zituen jai
nagusiak, eta irudi horixe bera ekarri
genuen guk ere gure azalera, jaietako
atariko alea apaintzeko. Hilabete
honetan ohiko den bezala, egitarauaren
berri eman genuen eta izan genuen
ere beste gai batzuk jorratzeko aukera:
Soroeta auzoko eta bertako kirolgunea
berritzeko lanak esleitzeko lehiaketa
abiatu zuen Udalak, Ama Guadalupekoa
trainerua garaile izan zen Gipuzkoako
Txapelketan eta Portugaleteko
banderan eta Harresi bizilagunen
elkarteak Olazabal parkea berritzean
“berdegune gehiago” eskatzen zuela
kontatu genuen eta Sevillako Betis
taldeak aurredenboraldiko egonaldia
gure hirian egin zuela kontatu genuen,
besteak beste.

Duela bost urte, nola ez, jaietara
begira izan genuen gure aldizkariaren
zati handi bat. José Ángel Ligeroren
“Tradición” kartela ekarri genuen
azalera eta egitarauaren berri eman
genuen, ohi bezala. Gainera, euripean
kontzertua egin zuen Bidasoa Folk
jaialdiaren berri eman genuen, udako
beste kultur eta jai ekitaldiekin
batera eta Ama Guadalupekoa TKE
San Miguel Ligako líder sendoa zela
kontatu genuen. Elkarrizketan, jubilatu
berri zen Maribel Gartzia pediatrarekin
aritu ginen blagan.

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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Kontu emantzak,
porterooo…!!!
“Zerbait egiterakoan edo egiten denean,
limitea pasatzeko, arriskua sortzeko edota
zerbatte pasa ezkero erabiltzen den esaldia,
gehienetan egoeren aurrean umorez hartu
takoa izaten da”.
Nundik dator?
Duela urte batzuk, 80ko hamarkada
bukaeran Gipuzkoako regional mailako
arbitroak greba bateri ekin zioten. Auskalo zein ziren eskatzen zituzten onurak,
baina gure historiari hori ez zaio batere
ajola. Herrialdeko klubak, arbitroetaz
“paso” egitea erabaki zuten, eta aurreikusitako partido guztiak jokatzea erabaki zuten.
Bai…, baina zeinek epaituko zituen jokatu behar ziren norgehiagoka huraiek?
Taldeak eta federazioak erabaki hau hartu zuten:
“Herri guztietan badira arbitratzeko zaleta
suna dutenak, bertan ospatzen diren txapel
keta eta torneotan aritzen direnak (orduan
hemen Hondartzako txapelketa, Soroetako
txapelketa…). Elkarte bakoitzak hauetako
bateri deitu eta etxean jokatzen den norge
hiagoka honek epaituko du”.

Horra…!!!
Orain 50 urte bete berri dituen gure herriko futbol elkarteak bazuen zein jarri
gazte mailako urte hortako inauterietako
larunbat horretan Hondarribia-Lehengokoak (agian Antiguoko omen zen, protagonista ez da oso ongi oroitzen) aurrez
aurrekoa zuzentzeko.
Jokoa hasi eta bere martxan faki zen,
arbitro jaunak etxe alde jotzen zuen
pixkat, normala denez (Miñon pixkat
bakarrik, ehhh…!!!). Eta halako batian…
Donostiarrak baloia bere gainetik kenduta ostiko luze batez Hondarbitarren zelaira, boteka, azkar… Zurrumuilua armailetan… Lehengokoak taldeko jokalari bizi
batek baloia atzamaten du eta, xixtu bizian, hor faki da ate aurrera, dena emana, bakar bakarrik, haraaaa…. xeguru
gola!!! Erreza dauka: porteruari txikana
egin ezkero, tzau barrura!!!
Atezaina bere atetik indarrez atetzen da
helburu bakarrarekin eta bere buruari
hau esanez:
· Edo baloia edo jokalaria, bata edo bestia,
baina biak ez ttuk pasako, lasai …

Ketxus Ponce
Euskaltzalea

Atezainaren
hankak
aurretik,
segaaaaa…. Xarratx… baloia andare batian
aurrelariak galdu eta atezainak eskura
tzen du; jokalaria, berriz…, eneeeee… !,
bi edo hiru txiribuelta airetik eman eta
lurrean hankaz gotti…
Lehengokoako jolakariak, ordezkoak,
entrenatzailea, petrikillua ta botillerua
denak besuak altxata builaka ta ojuka:
· PENALTIIIII…PENALTIIIII….!!!!
· PENAAAAALTIII…?????
Bai, bai… Txol argia miñon argiyagua,
kaleko eliza miñon haundiyagua…
Ufaaaa…, gaur egun ”penalti y expulsión” esaten den bezela.
Porteruaren aurpegia…, gixaju moduan
jartua eta bere buru barruan:
· “Guria iña ziok…, dioosss! Guañ ere eerra
egin diat! Baiña agindu bezela: baloia nere
eskutan ta jokalaria ez duk pasa”.
Hondarbitarrak ixo… Donostiarrak marruaka, denak arbitruaren erabakiari begira… Halako batian:
· SEGI, SEGI! SEGI JOKATZEN…!!

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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Donostiarrak haserre bizian, Hondarbitarrak ezin sinistu ta lasaitasunaz asnasia
hartzen.
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Beraz noizpait «KONTU EMANTZAK, POR
TERO! KONTU EMANTZAK…!!!» esaldia
norbaiteri entzuten badiozu hauxe duzu
honen jatorria.

· VAR…VAR…!!!
· Hemen BAR bakarra, kantina zaharra,
kafia ttottakin ta kopa pattarra.
Honera arte gaur egunean ere edozein
partidutan ikusi daiteken irudi bat da;
zaletuen tilibiriak eta blagak axexatzeko
nahiko argudio sortzen dira horrelako
jokoaren egoerekin; baina… diotenez,
Hondarbian eta New Yorken gertazen
dira gauza xelebriak eta esaldi hau honegaitik izan zen:

(Partidu horren ahozko kronika txikiak
dio norgehiagoka Hondarbiak irabazi
zuela gola 95. minutuan sartuta. Inauterietako larunbata zela eta elkarteko
zuendaritzako kide bat arabiarrez mozorratuta, epaile Hondarbitar “etxezale”
honen aldagelaren ate aurrea zaintzen
zegola, aurkako taldekoak honeri kontuak eskatu nahiean zeudelako eta atea
beheitti bota ez zezaten.

Porteruak baloia atera behar zuela, hor
hurbiltzen zaio korrika, erdi paxaran eta
erdi diximuluan, gure arbitro “etxezale”
xelebrea, ahots baxuakin honakoa esanez:
· Kontu emantzak, porteroooo….! Kontu
emantzaaaak…!!
Alizikan, hurrenguan horrelako baten
aurrean ez zuela beste erremediorik izango aurkako penaltiarekin zigortzeko.

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

hondarbiko.hitzak
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HONDARRIBIKO
HAURRAK ETA
EUSKARA
Gure alaba txikiena, eskolan, 3 urteko gelan dago. Alaba nagusia, berriz,
8 urtekoan, eta azken mohikanoa da
bertan, espainolez ez dakien bakarra,
alegia. Haien ikasleekin izandako bileretan gaia izan genuen hizpide, eta
eztabaida sortu zen zaharrenaren andereñoarekin:
—Ez dago eskubiderik, seme-alabak
Hondarribian dagoen eskola bakarrera
ekarri, eta erdaldundu behar!
—Harkaitz, zein da Hondarribiaren
gaur egungo egoera? Erdalduna da,
ezta? Ba Hondarribiko egoeraren isla
da eskola. Eskolak ez du errurik, guraso askoren hizkuntza erdara baita
etxean. Zer uste duzu, ez diedala esaten euskaraz hitz egiteko?
—Ez da nahikoa, nik erdaraz entzuten
ditut klaseko orduetan ere.
—Ba ikusiko duzu hurrengo urtean, eskolaz aldatzean, orduan bai ez dutela
euskaraz egingo.
Ez dit balio eskola Hondarribiko egoeraren isla dela esateak. Hondarribian
ezin dira haur euskaldunak bizi ala?
Nolabait aldatu beharko da, ezta?

Bestela beti joango gara atzeruntz.
Eta klase garaian eskolako langileen
ardura da haurrek euskaraz hitz egin
dezatela.
Alaba nagusiak nik ikasi nuen eskola
berean ikasiko du. Ezberdintasuna da
lehen ikastola izandakoa, eztabaida
luzeak izan ondoren, espainiar sistemako “euskal” eskola publikoa dela
orain. Hori gertatu zenetik, ez dago
haur bakar bat ere euskaraz hitz egiten duenik. Eskolak gehiago derrigor
tzen du espainola ondo jakitera euskara ondo jakitera baino. Ondorioz,
ikasle askok urteak pasatuta ere ez
dute euskara ondo ikasten, baina hala
ere gainditu egiten dute. Izan ere, EGA
ere kendu dutenez, “gutxi gorabehera”
batekin euskara gaindituta. Beraz, eskolako hizkuntza espainola da, ez duzu
haur bakar bat ere euskaraz hitz egiten
entzungo, eta entzuten baduzu zoriondu mesedez! Nik noizbait egin dut.
Lehengo astean, kiroldegiko kafetegian nintzela, bi ama entzun nituen
gaiari buruz hizketan. Sutan zeuden.
Ni ere berotuta, elkarrizketan sartu
nintzen. Ziotenez, DBHko lehen eta
bigarren mailetan euskara oraindik
zerbait entzuten bada ere, hirugarren

Harkaitz Garaialde Balerdi

mailan erabat desagertzen da. Haur
espainolek euskaldunak erdalduntzen
dituzte. Ikastola zegoenean, irakasleak
denbora gehiago egoten ziren haurren
gainean —“Egin euskaraz!”—, eta klase guztiak euskaldunak ziren. Orain,
eskola publikoa besterik ez dagoela,
ezin omen zaio haur bati euskaraz hitz
egiteko esan, ezin da behartu; funtzionarioak ez daude gauza horietarako.
Emakume haietako baten amak kalte
ordainak eskatuko omen zizkion Hondarribiko eskola publikoari, euskaldun
sartutako biloba espainolizatzeagatik.
Ez diezazkigutela saldu, bada, hizkuntza normalizaziorik, euskalduntze
prozesurik, Euskaraldirik eta horrelako
hitz politik, ez baitira egia. “Euskal”
eskola publikoak dena espainolizatu
du, lan bikaina egin du erdalduntze
prozesuan.
Honekin guztiarekin ez dut esan nahi
irakasle guztien jokabidea berdina denik, Euskal Herriaren egoeraz arduratzen denik ere badago “euskal” eskola
publiko horretan, eta saiakerak egiten
dituzte, baina atzera goaz, gauzak oso
gaizki egiten ari gara eta sistema espainoleko eskola horrek ez du euskalduntasuna bermatzen. Egoera oso la-
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rrian gaude, nahiz eta dirudienez oso
gutxi konturatzen garen.
Orain dela hilabete batzuk, Hondarribian bizi den irundar batek esan zidan
lehen bazela ezberdintasuna Irun eta
Hondarribiaren artean; orain, aldiz, ez.
Orain denak espainolez mintzo dira
gero eta goizago. Euskara ordeztuta dago, eta behin euskara ordeztuta
haur hori ez da euskarara bueltatzen.
Izan ere, Hondarribiko euskararen kale
erabilera %32tik %24ra jaitsi da azken
10 urteetan. Haurren artean ere oso
erabilera txikia du euskarak: 2016ko
neurketaren arabera, haurrak beren artean daudenean %26k soilik erabiltzen
du euskara. Horrek esan nahi du helduarora iristean gutxiago erabiliko dutela, eta, beraz, hurrengo belaunaldiak
jaitsi egingo du %24 hori. Ikusi besterik
ez dago Hondarribiko haur parkeetan
ia ez dela euskararik entzuten.
Lehengo astean, Hondarribiko haur
parke batean, hain zuzen, getariar bat
hurbildu zitzaidan, alabekin euskaraz
ari nintzela ikusita, eta esan zidan:
—Ez da euskararik entzuten, hau normala al da Hondarribian? Ez dut haur

bakar bat ere entzun euskaraz, zuek
bakarrik. Hondarribia lehen euskalduna zen, zer pasatu da?
—Hemen utzikeria galanta dago, eta
ikastolara joan ziren guraso batzuek
beren seme-alabei erdaraz egiten
diete, nahiz eta jendearen aurrean
euskaraz egin disimulatzeko, baina seme-alabak tontoak ez direnez, etxeko
hizkuntzan erantzuten dute, hau da,
espainolez.
Alaba handiaren klasean hemezor
tzi dira. Bi abizen euskaldun dituzten
hiru umeez gainera, badira abizenen
bat erdalduna dutenak; beste ba
tzuek nazionalitate bikoitza dute, eta
badago senegaldar bat, mongoliar
bat, japoniar bat, hegoamerikar bat...
Hortaz, esan genezake klaseko erdien
baino gehiagoren ohiko hizkuntza ez
dela euskara. Beste klaseetan ez daude kanpoko jatorria duten hainbeste
ume, baina horrek ez nau arduratzen,
badakidalako senegaldarrak euskaraz
egingo duela, mongoliarrak ere bai,
japoniarrak ere bai. Horrek konfiantza
ematen dit. Ez zait gustatzen, ordea,
bertoko hainbat gurasok, berak euskaldunak izan arren, haurrei espainolez hitz egitea, horien umeak baitira

proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

T. 943 53 08 41
arkitektura@enean.eus
Gabarrari 14, behea
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klasearen hizkuntzaren norabidea aldatzen dutenak.
Aniztasuna nahi dugu? Ba orduan
errespeta dezagun euskalduna ere,
bestela ez dago aniztasunik, asimilazioa baizik.
Gure umeek erdal hizkuntzak ere ikasiko dituzte —ez dira espainola ikasi
gabe geratuko, ez kezkatu hori bada
zuen kezka nagusia—, espainola,
frantsesa eta ingelesa jakingo dituzte,
baina argi izanda beren hizkuntza zein
den, eta besteen azpitik jarri gabe.
Ireki begiak behingoz eta altxa berriro
Euskal Herria!
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Hondarribiko
exodoa 1936ko
udaran
Aurten 85 urte betetzen dituen 1936tik
1939ra bitarteko Gerra Zibilaren ondorioetako bat, pertsona askok erbestera
joan behar izatea izan zen. Hondarribia
ez zen prozesu horretatik kanpo geratu,
eta biztanleriaren ehuneko handi batek
bere bizilekua utzi eta Frantziara joan
behar izan zuen. Batzuk handik denbora
batera itzuli ziren, eta beste batzuk, berriz, errefuxiatu gisa egon ziren inguruko
herrialdean denbora tarte luzeagoan edo
laburragoan.
Gerraren ondoriozko exodoa 1936ko
uztailaren 28an matxinatutako tropak
Beasainen sartu zirenean hasi zen gerta
tzen. Herri horretan, Nafarroatik etorritako tropek okupatutako eta nolabaiteko
erresistentzia aurkitu zuten lehenengo

Pedro Barruso Barés
Historialaria

herrian, hainbat bizilagun fusilatu zituzten, baita suntsiketak eta suteak eragin
ere. Une horretatik aurrera, Nafarroatik
zetozen tropak udalerri batera hurbil
tzen ari zirenean, biztanleria-exodo handia izaten zuten. Hori izan zen Tolosa,
Andoain eta, ondoren, Irun edo Donostiaren kasua. Jarraian ikusiko dugun bezala,
Hondarribia ez zen salbuespena izan.
1936ko irailaren lehen egunetan gerra
Hondarribira hurbildu zen. Guadalupeko gotorlekuko itsas bonbardaketen
ondoren, irailaren 3an, hegazkin batek
bi bonba jaurti zituen. Horietako bat Viteri eskoletatik gertu erori zen, une horretako Gurutze Gorriko ospitalean, eta
Benjamin Vicenteren heriotza eta hainbat zauritu eragin zituen. Antonio Ortega
gobernadore zibilak Jean Herbette enbaxadore frantsesari
adierazi zionez, matxinatuek
ez zuten hiria bonbardatzeko
inolako arrazoirik, bertan ez
baitzegoen ez indar ez material biltegirik ez muniziorik.
Matxinatuen artilleriak ere
Hondarribia inguruko bateriak jarri zituen bere helburuen artean. Sainz de los
Terrerosek eraso hauek herritarrengan eragin zuten inpresioa jasotzen du. Bere egunkarian gogoratzen duenez.

“Ante el incesante bombardeo el pánico de la población sube de punto:
la gente se refugia en la iglesia, en
sus casas, en los huecos de las murallas, o se tira al suelo al oír el silbido
de las granadas. Los asaltantes enfilan sus tiros principalmente contra la
batería emplazada en Miranda Enea
y contra el torpedero fondeado en el
Bidasoa. Los disparos son continuos,
y como no todos dan en el blanco,
caen bombas y granadas por todas
partes, llegando algunas hasta la barriada de la playa. En el hospital de
la Cruz Roja el peligro es inminente
y el personal sanitario ha tenido que
evacuarlo”

Irailaren 4a egun erabakigarria izan
zen. Egun horretan bertan Irungo sutea piztu zen eta hiria husteko erabakia
hartu zen. Hondarrabiarrek Irungo bizilagunekin bat egin zuten eta Frantziara
pasatzea erabaki zuten. Irundarrek ez
bezala, Hondarribitik itsasoz alde egin
zuten. Bere egunkarian, Sainz de los Terrerosek honako hau gogoratzen zuen:
“Ontziralekua jendez beteta dago, eskura
dauden txalupetan Bidasoa zeharkatzeko
txandaren zain. Ondoko hondartza jendez beteta ikusten da, eta jendetza hura
gero eta ugariagoa da emigrante-sortetan, zeinak, lehorreratzean, talde bitxiak
eratzen baitituzte hondar gainean eserita

Santillán kapitaina, Hendaian lehorreratzen
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eta bagajez inguratuta, edo, amaigabeko
teorien bidez, ostatuaren bila desfilatzen
baitute”.
Sainz de los Terreros egunkariak dioenez, “Bi ordu baino gutxiagoan, hiru mila
pertsona inguruk muga igaro zuten, Irundik Frantzia etorbidetik ihes egitea lortu
zutenak zenbatu gabe, nazioarteko zubia
nafarrek okupatu baino lehen. Hala ere,
Hondarribian gutxi geratu ziren, oso gutxi, hainbat arrazoirengatik ihes-ate zabal eta egingarri erabili ezin izan zuten
edo erabili nahi izan ez zuten atzeratuak,
baina hiri zahar honen agonia gorria
ikusteko aukera eman zitzaienak”.
Udal Artxiboan gordetzen diren dokumentuek Sainz de los Terrerosen baieztapenak berretsi eta kuantifikatzeko
aukera ematen digute. Gure kalkuluen
arabera, kalkulatu dezakegu Alde Zaharreko biztanleen % 51 inguru eta Itsasoan
bizi direnen % 49 Frantziara igaro zirela. Hondartza eta Kai Zaharra izan ziren
abiapuntuak, eta handik, mota guztietako itsasontzietan, Hendaiako hondar
tzara joan ziren, bertan lehorreratuz.

hil ziren Hondarribira itzuli gabe. Juan
Pezon buruzagi komunistak eta Serapio
Legarreta Sanz UGTko idazkariak ere
Hondarribia utzi zuten. Baina muga ez
zuten politikoki konprometituta zeuden pertsonek bakarrik igaro. Frantziara
Margarita Araneta eta Zenon mutil-laguna ere igaro ziren, beste testu batean aipatu ditugunak; Nicolasa Ugartemendía,
haren biloba Maria Luisa Echeveste eta
haren biloba Maritere López Echeveste,
horien irudia orrialde hauekin batera
baitago eta Hondarribiko biztanleen erbestealdiaren ikonikotzat har baitaiteke.
Frantziara igaro zen Ricardo Álvarez militar errepublikarraren familia ere, Gerra
Zibilaren testigantza bat utzi ziguna, eta
jende asko, biztanleriaren erdia baino
gehiago Hondarribian izan arte. Baina
ez ziren soilik nazionalismoarekin edo
ezkerrarekin lotutako pertsonak Fran
tziara pasa. Francisco Sagarzazu alkate
ohi eta frankismoan alkate izango zenak
ere Frantziara jo zuen, eta horrek agerian
uzten du beldurra izan zela Bidasoa ze-
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harkatzeko gai nagusia, arrazoia edozein
izanda ere.
Irteeraren ondoren, ebakuatu gehienak
mugatik hurbilen dauden herrietan egon
ziren, Behobian edo Hendaian, esaterako.
Iheslari gehienek, Margarita Aranetak
ondorengo adierazpenetan adierazi zuen
bezala, beldurragatik egin zuten ihes, eta
euren etxeetara azkar itzultzea espero
zuten, gerra Hondarribitik aldendu ondoren. Hondarribiaren okupaziotik gutxira,
Bidasoako Komandantzia Militarrak, Julian Troncoso komandantea buru zela,
errefuxiatuen itzulera erregularizatzeko
ardura hartu zuen. Hasieran, Hondarribiara itzultzea erraza izan zen, baina
denborak aurrera egin ahala, itzultzeko
baldintzak gogortu egin ziren.
Hala ere, pentsa dezakegu udan Hondarribia utzi zutenen % 90ek 1936an zehar
itzultzea lortu zutela. Frantzian geratu
zirenen itzulera zailagoa izan zen.

Dokumentazioa aztertuta, badakigu bizilagun gehien izan zituzten kaleak Denda
kalea izan zirela, eta hortik bizilagunen
% 66 baino gehiago erbestera joan zirela;
ondoren, Arma plaza, Etxenagusía Margolaria, San Nikolas eta Matxin de Arzu
daude, eta biztanleen % 50ek baino gehiagok ebakuatu zituzten. Aldiz, auzokoen
irteera txikiena izan zuten kaleak Kale
Nagusia, Apezpikua, Javier Ugarte, Pampinot eta Domingo de Egia kaleak izan
ziren. Kale horiek guztiek % 30 eta % 10
arteko ebakuazioa izan zuten, Hondarribiko errepresioari buruzko gure ikerketan zehatz-mehatz azaldu genuenez.
Frantziara ebakuatu zuten pertsonen
artean Fronte Popularreko arduradun
nagusiak daude, hala nola Ramon Perez;
Santillán kapitaina, Guadalupeko gotorlekuaren arduraduna. Biak erbestean
Errefuxiatu hondarribiarrak Hendaiako hondartzan

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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Literatura eta musika
DENDAOSTEKOAK
Uxue Alberdi

LAS PENAS
SIN DOLOR

Jostuna bata, brodatzailea bestea. 70eko
hamarkada bukaeran ireki zuten denda,
gurasoen etxean lan egiteaz nekatuta, eta
liburu politikoak eta diskoak gehitu zizkieten ordura arte erabilitako kakorratz,
makina eta hariei. Marx eta mertzeria.
Aitak esan zien emateko tokia tailerrari
eta almazenari: “Funtsezkoa ezkutuan
egiten da”. Han josten dute geroztik, han
brodatzen, hantxe gordetzen dituzte
mozorroak egiteko oihalak, edo banatzaileari itzuli beharreko
liburuak. Dendaostean entzun dute musika lagunekin, edo abortatzeko eskubidearen aldeko manifestazioetarako prestatu, edo
mendi irteeretarako.

EXPEDICIONES POLARES, 2021

Botoi bat josi liburu bat gomendatu artean, eta diskoak saldu
txapelak brodatu ondoren. Eta, bitartean, uholdeak, tiro hotsa,
kalea, ardoa, jaiotzak eta heriotzak. Denda baten kronika literarioa idatzi du Uxue Alberdik eta, bide batez, garai batena ere bai.
Memoriaren dendaostetik

Donostiako LAS PENAS talde berriaren partaide

URPEAN MURGILDU
Lidia Txukovskaia
«Errezelak hedatu eta itzuli egin naiz.
Gelaren aurrez aurre nago orain. Hona
non biziko naizen 26 egunez. Kontu handiz, errezeloz miatu dut ingurua. Horma
urdinak, hodi urdinak, ohe apal, zabal bat,
ohe-mahaia, alfonbratxoa, idazmahaia”
... Bizkor-bizkor, tintontzia eta Katiaren
argazki bat jarri ditut mahai gainean; nire
ikurrinak jaso” ... Hemen gertatu behar
du, beraz, topaketak. Mahai hau, errezel ilun hauek, estore ilun
hauek, errezel zuri hauek lekuko, beren leiho soiletan, leiho
atzeko izeitxoak bezala. “Afaltzeko ordua “esan du ahots gazte
batek korridorean. Eta agindu-doinu nabarmenagoz: “ Afaltzera,
mesedez! Baina ni gelan geratu naiz». Lidia Txukovskaia

dugu

Pedro

Rivera

hondarribiarra.

Estreinako

diskoa “Sin Dolor” izenburuarekin aurten argitaratu
dute. Garajea eta popa dira beren soinuaren ardatz
nagusiak. Ingelesez, frantsesez eta gazteleraz aritzen
dira 10 kanta berri hauetan. Sumatzen dut Go-Go’s
kaliforniarren kutsua eta hori da gehien gustatzen
zaidana. Konposaketa aldetik estreina bikaina,
ahotsen armonien erabilera ere oso aproposa.
Garrantzizko lehen pausoa eman dutena, hurrenean,
hori bai, patroi erritmikoak beste dinamika batez
lantzea eskertuko genuke, batzuetan ez baitira
kantak argi bereizten.
Ernesto Villar
Musikazalea

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

GOZOTEGIA
KAFETEGIA
San Pedro, 4 · 20280 HONDARRIBIA
Tel: 943 641 047
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Turista inglesak eta
saregileak, Kai Zaharrean
1950. urte inguruan
Hilabete honetan Maria Antonia Goikoetxea lagunaren eskutik heldu zaigu
1950. urte inguruko irudi hau, azken aste
hauetan ere Emakumeak eta Arrantza kale-erakusketan ikusgai dagoenetako bat.
Goikoetxeak kontatu digu noizkoa den irudia eta bertan ageri diren zenbaiten izenak
eman ere. Honela, goian turista ingles bat

ageri da eta bigarren lerroan, karabineroa
eta emakumezko turista. Jarraian, eserita,
Carmen Goñi, Florentina eta Maria Dolores Olaskoaga, Lurdes eta Maria Sorondo
eta Jesusa Arizmendi ere ageri dira, mutiko batekin batera, irakurleak zehaztu
digunez.

Goikoetxeari, argazki eder hau gu guztiokin partekatzeagatik!
Zuek, irakurleok, anima zaitezte beti,
zuen etxeetako irudi horiek begiratu eta
guri bidaltzera. Herritar guztiekin partekatu eta memoria polita egiteko aukera da.

Gure eskerrik beroenak Maria Antonia

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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Segurtasuna hobetzeko
lanak egin dira Bentako
eremuan
Hondarribiko Udalak mugikortasunarekin loturiko hobekuntzak egin ditu Bentako
eremuan. Hala eman du aditzera berriki Gonzalo Carrión zinegotziak, inguruan
egindako prentsaurrekoan.
“Bidasoa Ibilbidea eta Butron pasealekua
segurtasun handiagorekin lotzea izan da
Udaletik egin dugun hobekuntza honen
helburu nagusietako bat” esan zuen Carrionek. “Gogoratu nahi dut, Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Planean argi eta
garbi geratzen dela zeintzuk diren Udalarentzat lehentasunak: lehenik oinezkoa,
gero bizikleta, jarraian garraio publikoa
eta azkenik norberaren autoa. Zentzu
horretan doa Bentan egin dugun hobekuntza”.

txitu egingo dira. Hortarako, zaharkituta
zeuden hainbat txintxorro kendu behar
izan ditugu, aurrez epe bat ireki delarik”,
esan zuen zinegotziak.
Zabor kontenedoreak tokiz aldatzea
“Hurrengo urratsa, sortu den bide berria-

ren aurrean inguruan dauden zabor kontenedoreak ordenatzea izango da. Orain I
tsas Etxearen eta Portuko elizaren ondoan
dauden kontenedoreak bertan bildu nahi
ditugu, ingurua birrantolatzeko asmoarekin. Gipuzkoako Portu Zuzendaritzarekin
bilera egin zain gaude, baimenekin aurrera egiteko” amaitu zuen Carrionek.

“Bidasoa Ibilbidetik etorrita, orain arte
Butroi pasealekura pasatzeko, askotan
ikusten genuen edonondik gurutzatzen
zela, horrek zeukan arriskuarekin. Orain, ibilbidea bukatu eta segidan eskuinera eginda, zuzenean Butroi pasealekura
iritsi ahal izango da. Segurtasuna areagotzeaz gain, gure ondarearen zati den
‘Mariñel’ itsasontzia lasaiago ikusteko
aukera emango die oinez doazenei” gaineratu du Carrionek.
“Lana Udal Brigadako langileek egin dute,
eta eskerrak eman nahi dizkiet egindako
esfortzuarengatik. Ingurua egoki geratzen dela iruditzen zait eta arriskuak guSegurtasun hobekuntza izan duen Bentako zatiaren irudia

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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2021eko UZTAILA

Eguraldia
FENOMENOAK

16

0

0

0

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2021.07.19

2021.07.09

13.4°

20.5°

61.0

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

HILEKO EURIA
(mm)

28.6°

1

2021.07.12

EGUZKI ORDUAK

21.5

16

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

PRESIOA
2021.07.08

2021.07.05

170.8

%37

5.5

1026.3

1004.8

1017.0

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia

948,50 k

Hegalmotza

3.596,50 k

Monja
Hegaluzea

1.664.714,50 k

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

9

38

147

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Egia gordina”
JEFF KINNEY

“Gogoan dut”
ARITZ GALARRAGA

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Yotsuba”
NARUTO UZUMAKI

“Sira”
MARIA DUEÑAS

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

22

108

1506

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

31

6

208

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
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