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LAGUNTZAILEAK

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

HERRIAN BARRENA
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Bigarren eskualdaketako babeseko
etxeetarako itxarote-zerrendako
ordenaren zozketa berria egingo
da otsailaren 11n
Izena emateko epea zabalik dago urtarrilaren 31ra arte

Datorren otsailaren 11n, eguerdiko
13:00ean Udaletxeko Areto Nagusian eta
notarioaren aurrean, bigarren eskualdaketako bizitza publikoen eskaeragile
erregistroan familiako kideen arabera
izena emana duten bizikidetza unitateen
zozketa egingo da.

Udaletik argi utzi nahi izan dute ez direla etxebizitzak zozketatzen, bigarren
eskukoetarako itxarote-zerrendaren ordena baizik, eta hortaz, ez direla zozketa
honetan etorkizuneko Presa Ieko etxeak
sartzen, inolaz ere.

Aukera sortuko balitz, dagoeneko eraikita
dauden Komentuarre edo Muliate bezalako eremuetako etxeak izango lirateke
zerrenda hauetakoei eskaintzekoak.

Udaletik azaldu dutenez, “zozketa honetan ez dira etxebizitzak esleitzen, baizik
eta etxebizitza publikoren bat bigarren
eskuko modalitatean salgai jartzen den
uneko eskatzaileen zerrendaren ordena”.
Kontuan hartu behar da zerrenda hauetarako izen-emateak bi urtean behin berritu
behar direla, eta hala egiten ez dutenak,
kanpoan geratzen direla. Otsailaren 11ko
zozketan parte hartu nahi duten familia-unitateek izena eman beharko dute
urtarrilaren 31ra arte, BAZen.
Honela, zozketa honetan, bizikidetza
unitate mota bakoitzerako zerrenda bat
osatuko da, eta zerrenda horren arabera
eskaini eta, hala badagokio esleituko dira
Udalak dituen bigarren eskualdaketako
etxebizitza horiek.
Komentuaurreko etxeen irudi bat.

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Ospitaleko kirofanoen berritzearen
inguruko bilera eskatu du Udalak
Alkatea eta bozeramaleak gerentziarekin eta Osasun Bidasoa plataformarekin bildu dira
Hondarribiko Udalak Eusko Jaurlaritzako
Osasun Sailburuari Bidasoko Ospitalean
kirofanoak eraberritzeko egingo diren
lanen eta honen ondorioen inguruko bilera bat eskatzea erabaki du.
Eskakizun hau Txomin Sagarzazu Hondarribiko alkateak eta Udalean ordezkaritza duten talde guztietako bozeramaileek (Abotsatnitz, PSE-EE, eta EH Bildu)
Ospitaleko gerentziarekin eta Osasun Bidasoa plataformarekin egindako bileren
ondorioa da.
Bilera honetan, udal ordezkariek Bidasoko Eskualdeko Ospitaleko kirofanoak
eraberritzeko egoeraren inguruan dauden informazio, bertsio eta aldarrikapenak ezagutu ahal izan dituzte.
Orain, horren guztiaren inguruan lehen
eskuko informazioa jasotzeko bilera eskatu diot Osasun Sailari.

Jose Maria
Aldaya
enpresaria
zendu da

Bidasoko Ospitalaren irudi bat

Udalak “hurbiltasuna eta samina” adierazi dizkie ETAk 341 egunez bahituta izan
zuenaren familikoei.
Jose Maria Aldaya Echeburua, urte askoan Hondarribian bizitakoa eta ETAk
341 egunez bahituta izan zuen enpresa-

ria, abenduaren 28an zendu zen Hondarribian, 80 urterekin.
Ohar publiko baten bitartez, Hondarribiko Udalak bere familiko eta hurbilekoei
hurbiltasuna eta samina adierazi dizkie.

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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Aurten ere Fitur azokan izan da
Hondarribia
Munduko turismoaren industriako azoka handienetakoa den Madrilgo Fitur-en izan da,
aurten ere, Hondarribia.

Madrilgo IFEMA erakustazokan, urtarrilaren 20tik 23ra, Euskadiko pabiloian
presentzia izan dute bai Hondarribiak,
bai Bidasoko eskualdeak, eta han, eskaintza desberdinak aurkeztu eta lan-bilerak izan dituzte sektoreko agente desberdinekin.
Honela, urtero bezala, Hondarribia buru
duen Erdi Aroko Hiri eta Hiribilduen
Sareak bere Batzar Nagusia egin du Madrilgo azoka hau aprobetxatuz. Bilera
hoetan, 2021eko jardueren memoria
errepasatu da, eta 2021eko ekitaldiko
kontuak, 2022ko aurrekontu-proposamena eta Ekintza Plana onartu dira.

daukan standean. Sareak udalerri bakoitzean dituen naturguneei balioa ematen
dien ekimena da hu. Eusko Jaurlaritzaren
gonbidapena aprobetxatuz, NaturRed
proiektua bertan azaldu zuten, banakako
aurkezpen batean.
Gainera, gastronomia-modalitatea indartzeko hausnarketa zabaltzeko ere
balio izan du Fitur-en egindako Batzar
Nagusiak, ekarpen berriekin. Era berean,
bazkideek herri batzuen eta besteen

arteko bisita- eta bisitari-trukea errazteko ideiak proposatu zituzten, interes
amankomunak dituzten elkarte edo kolektiboak harremanetan jarriz.
Azkenik, pandemiak etenaldia ematen
duen heinean, Sarearen asmoa da beste
herri batzuetara zabaltzeko lana indartzea, dagoeneko hasita zeuden eta COVIDek moteldu zituen harremanei berriro
helduz.

Plan honek berriro programatzen ditu
Sarearen zenbait jarduera, Erdi Aroko
musikan oinarritutako kontzertu-ziklo
bat, edota ‘Red-Corriendo el Medievo’
herrigune historikotik igarotzen den herri-lasterketen zirkuitua, besteak beste.
Gainera, Erdi Aroko Pintxoen Lehiaketaren aurtengo finala Portugalgo Marvaon
datorren urrian egitea erabaki zen.

NaturRed ekimenaren aurkezpena
Hortaz gain, Erdi Aroko Hiri eta Hiribilduen Sareak ‘NaturRed’ proposamen
berria aurkeztu zuen Euskadik FITURen
Erdi Aroko Hiri eta Hiribilduen Sareko kideak, NaturRed proiektua aurkezten.

· 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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Javier Sagarzuren erakusketa
Irungo Menchu Gal aretoan
“Begirada bat denboran” ikusgai dago otsailaren 22ra arte
Javier Sagarzazu artista hondarribiarraren lanak ikusgai daude, otsailaren 22ra
arte, Irungo Urdanibia plazako Menchu
Gal aretoan.
Begirada bat denboran da erakusketa honen izenburua eta bertan, Sagarzazuren
hogeita hamar olio- eta akuarela-koadro
berrienak aurkezten dira, margolari honek bere lehenengo garaian, 1960tik
aurrera egindako beste lan batzuekin
batera. Horrek guztiak ematen dio atzera
begirako izaeratxo hori. Gainera, Irungo
erakusgelaren espazio horretan, bi beira-arasa jarri dira, eta haietan, beste lan
batzuk ere ikus daitezke, eta horiekin
batera, bidaia-koadernoak eta artistak
bere ibilbidean jaso dituen sari eta goraipamen batzuk.

edo Higer lurmuturra Hendaiatik, eta baita Veneziako, Madrileko eta Donostiako
ikuspegiak ere, besteak beste. Monet edo
Velázquezi buruz Sagarzazuk egin dituen
bertsio libreak ere eskaintzen ditu erakusketak, bai eta gaur egun bere ibilbide artistikoa osatzen duten beste adierazpen
ez-figuratibo batzuk ere.
Lanen artean, Cristina koadroa ere nabarmendu behar da, neurri handiko olio-pintura (130x190 cm), San Telmo Museoak
erakusketa honetarako utzia. VIII. BMW
Pintura Lehiaketan saritu zuten lana, eta
ohorezko aipamena jaso zuen 1993an,
eta Madrilgo San Fernandoko Arte Ederren Errege Akademian erakutsi zuten.

Sagarzazu Menchu Gal aretoa hartzen
duen eraikinera itzuli izana esan daiteke
oroitzapen atsegina dela; izan ere, artista
bera, 14 urte besterik ez zituenean, hor
hasi zen, jendeak “Sindi” esaten zion
lanbide-heziketako eskolan, artearen alderdi batzuk garatzen. 1953tik 1961era
bitartean egon zen eskola hori Urdanibia
plazako eraikin historikoan.
Javier Sagarzazuren Begirada bat denboran
erakusketa hau ostiral eta larunbatetan ikusgai dago 18:00etatik 21:00etara,
eta igande eta jaiegunetan, 11:30etik
13:30era.

Erakusketaren aurkezpenean, Javier Sagarzazuk Irungo alkateorde Miguel Ángel
Páez izan zuen lagun. Honek esan zuenez,
“luxua da Javier Sagarzazuren lana areto honetan izatea; izan ere, Menchu Gal
erakusgela Bidasoko eskolako artistak
berriz ezagutzeko erreferentzia izateko
sortu zen. Ildo horretan, Sagarzazu izena
ezinbestekoa zen horrelako instalazio
batean, are gehiago kontuan hartuta Javierrek zer-nolako harremana zuen Menchu Galekin eta bertako pinturaren beste
pertsonaia batzuekin, hala nola Montes
Iturriozekin edo Gracenearekin”.
Erakusketako gaiak hauek dira: inguruko
paisaiak, Junkal eliza, Arma plaza, Hondarribiko gaueko bat, Ondarraitz hondartza
Erakusketako lanen ikuspegi 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.

DENBORA-PASAK
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Denbora-pasak

DENBORA-PASAK
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GOITIBEHERA

BIKIAK

Goiti eta beheiti letra bat gutxiago edo gehiago du
asmatu beharreko hitzak.

Bi irudi baizik ez dira berdin-berdinak.
Bereiz itzazu!

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

[1] Pluralean, urteko bosgarren hilabetea, maiatza.
[2] Gure udalerriko landa
auzoa. [3] Talde handietan
bizi den polipoa. [4] Lursaila, alorra. [5] Garaia,
sasoia. [6] Txakurra.
[7] Gipuzkoan sortzen eta
itsasoratzen den ibaia.
[8] Eguraldia. [9] Ezkertiarren gustuko kolorea.
[10] Urteko zortzigarren
hilabete, abuztu. [11]
Gantza.

A

B

C

D

E

F

ERANTZUNAK XXX ORRIALDEAN
ERANTZUNAK 27 ORRIALDEAN
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PERTSONAI HAUEK
EZAGUTZEN DITUZU?
Posible da erantzuna baietz izatea, ezetz
bada: galdetu iezaiezu seme alabei, ilobei edo lehengusu - lehengusina txikiei,
seguruewnik beraiek ezagutuko dituzte.
“Del Revés” 2015eko pelikula sarituko
pertsonaiak dira.
Hauen izenak esaten dute bezala,
emozioen errepresentazioak dira. Zergatik bost hauek eta ez beste batzuk?
Bost hauek baitira oinarrizko emozioak:
Poza, Haserrea, Nazka, Tristura eta Beldurra. Posible da azkenaldian konturatu
izatea emozioen ingurua gehiago hitz
egiten dela, eta hau moda bat da edo
arrazoiren bat dago?
Imajinatze duzun moduan arrazoi bat
dago! Emozioak funtsezko tresna izan
dira espezie gisa bizirauteko, behar bezala jokatzera eta ingurunera egokitzera
bultzatu baikaituzte. Hauek identifikatzea, ezagutu eta ulertzea, kudeatzea eta
adierazten jakiteak gure ongizatean eta
ingurukoekin ditugun erlazioetan eragina baitute eta bizitza errazten digute.
Duen garrantzia hainbesteko da adimen
mota bat dela. Hau da, Adimen emozionala, eta adimen guztiekin gertatzen
zaigun bezala, ikasi egiten den zerbait

da, adimen matematikoarekin, linguistikoarekin, motorikoarekin gertatzen den
bezala.
Etxeko txikienak pertsonai hauekin, koloretako munstroarekin edo bestelako
pertsonaiekin ohituta egotea normala
da, azken urteetan adimen emozionalari
merezi duen garrantzia eta lekua eman
baitzaio, helduak gara askotan lanketa
hau indartu beharra dugunok, eta txikienakdira horrelako gauza berriak etxera
hurbiltzen dituztenak. Pelikula, ipuin eta
jolas hauek beraiekin partekatzean aukerak sortzen ditugu. Ondo pasatzeko aukera, elkar ulertzeko aukera, zer gertatzen
zaien identifikatzeko aukerak eskaini,
gai honi buruz hitz egiteko aukera, jolasteko aukera eta gure adimen emozionala lantzen jarraitzeko aukera beraien
hizkuntza eta errealitatera hurbiltzen
garen heinean.
Bukatzeko, argazkiko pertsonaiak be
giratuaz, eta beraien izenak ikusiaz:
Zeintzuk esango zenituzke direla ego
kiak eta zeintzuk desegokiak?
Egia esan denak dira egokiak, denak
baitira baliagarriak. Atsegin eta desatsegin artean bereizi beharko bagenituzke
ezberdina izango litzateke, baina ego-

kiak denak, nola kudeatzen ditugun da
kontua, pelikulak oso ondo azaltzen du.
Animatuko zinateke pelikula hau fa
milia eta lagunekin ikustera?

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2022ko Urtarrila · #362
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Bigarrenez,
pandemiak
baldintzatutako
Gabon Jaiak
Kultur eta aisialdi ekimenak ez dira falta izan, herrian erostea bultzatzeko
kanpainarekin batera. Udalak balorazio positiboa egin du.

Bigarren urtez, COVID-19 birusaren
pandemiak baldintzatutako Gabon
Jaiak bizi izan ditugu. Martxoan bi urte
beteko dituen zorigaiztoko egoera honek ez du amaierarik oraindik eta birusaren bariante berriena oso kutsakorra
suertatu da, nahiz eta, aldi berean, gizartearen gehiengo handi bat txertatuta egoteak gaisotasunaren ondorio
latzak nolabait arindu dituen; kutsatuen kopuruetan eta ospitaleratzeetan ez bada, bai, zorionez, hildakoen
kopuruetan.
Guzti honen erdian, Hondarribiko
Udalak, hiriko merkatariekin batera,
kultur eta aisialdirako ekintzak programatu ditu aurten Gabonetan, Hondarribiko Gabonaldia kanpainarekin
bertan erosi eta kontsumitzera animatuz, aldi berean.
Guzti honen inguruko balorazio posiSanto Tomas eguna ez genuen ohikoetakoa izan aurten. Irudian, umeen jolasak.

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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Abenduaren 23an, argi eta soinuz bete zen Arma Plaza videomapping ikusgarriarekin.

tiboa egin du Udalak, Maria Serrano
Merkataritza zinegotziaren hitzekin
bidalitako oharrean.
“Udaletik eta zenbait eragilerekin batera, ekitaldi ugari antolatzen saiatu
gara. Kultura aldetik, Gazteria departamentutik edota Merkataritzakotik

ere, hartzaile desberdinetara heltzen
saiatu gara. Jakinaren gainean geunden COVID-19aren pandemiak eragina
izango zuela, eta hala izan da, baina
guzti hori kontutan hartuta, balorazio
positiboa egin dezakegu” esan du Serrano zinegotziak.

“Kulturaren ikuspegitik, pandemia
dela eta, zenbait ekitaldi bertan behera
geratu dira, baina urtarrileko agendan
txertatu ahal izan ditugu gehi
enak.
Zentzu horretan gure konpromisoa argia da, kulturaren eta kultur eragileen
alde lanean jarraitzea”, azpimarratu
du Serranok.

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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Txikientzat ipuin-kontaketa eta beste izan dira, erakargarri gisa.

Olentzero eta Erregeak
Santo Tomas egunak bere baldintza
zorrotzak izan zituen eta Olentzero
eta Errege Magoen etorrera Kasino
Zaharrean eta Jostaldin egin dira aurten ere, osasun eta segurtasun neurri zorrotzak bete beharrez Udaletik,
“eskerrak” eman nahi izan dizkiete
“hondarribiar haurrak beste urte batez ilusionatu ahal izatea posible egin

dutenei, pandemiak guztioi sortzen
dizkigun arazoei aurre eginez”.
Aldi berean, Maria Serranok, Udalaren
izenean, Hondarribiko Gabonaldia’
kanpainaren balorazio positiboa egin
du. “Herritarrek bere herrian kontsumitzeko helburuarekin martxan jarritako ekimena da, bere emaitzak eman
dituena eta aurrerantzean bide beretik
jarraitzeko ildoa markatzen diguna.

Zozketa desberdinak egin dira gure hurbileko saltokien garrantzia indartzeko
asmotan” gogoratu du zinegotziak.
Gainera, “Gaztetek teknologia tailerren ekimena ere normaltasunez burutu ahal izan da eta gazteek oso gustura” hartu dute ekimena.
Azkenik, hondarribiar guztientzako esker hitzak izan ditu Udalak: “Eskerrak

ARRAUN ELKARTEA

GIMNASIOA
Spinin · Tonifikazioa ·
Mantenimendua · Muskulazioa ·
Sauna · Piraguen alokairua eta
gordelekua
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA 943 640 161
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Txikientzat ipuin-kontaketa eta beste izan dira, erakargarri gisa.

Olentzero eta Mari Domingi, txikienen gozamenerako, Kasino Zaharrean izan ziren
aurten ere.

Gustura aritu dira aurten ere gazteak teknologiekin, Gaztetek tailerretan

Ibilbidea aldatuta eta osasun neurrien artean, gustura esan zioten askok agur urte
zaharrari, San Silbestre solidarioan.

eman nahi dizkiet herritarrei eraku
tsi duten jarreragatik. Egia da guztiak nekatuta gaudela COVID-19aren
pandemiarekin eta horrek dauzkan
ondorioekin, baina herritarrek zintzo
bete dituzte arauak eta zoriontzeko
modukoa da” amaitu du Maria Serrano
zinegotziak.

Aurten ere, Jostaldin izan dira Meltxor, Gaspar eta Baltasar erregeak.

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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ELKARRIZKETA
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BAKARNE ATXUKARRO
ESTOMBA
Kazetaria eta idazlea

Bakarne Atxukarrori (Irun, 1964)
zainetan zetorkion kazetari izateko
grina, bere aita kazetari aski ezagun
eta beteranoa izaki. Nafarroa aldean
bi hamarkadatik gora darama bizitzen
eta lanean, baina bere haurtzaro
eta gaztaroko bizileku izan zuen
Hondarribira maíz etortzen da oraindik.
Haur eta gazteentzako liburuak
idatzi ditu eta baita helduentzako
literatura. Oraintxe, labetik atera berri
du bere “lanik pertsonalena”, Onyarbin
Blagan izenekoa, “gure hiriko hizkera
ezagutarazi eta nolabait ere gorde” nahi
duena.

“Onyarbin Blaganek gure
hizkerarekiko interesa
piztu eta gazteengana
heltzea du helburu nagusi”

ELKARRIZKETA
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Hondarribiko hizkera edo hizkerak egin
dituzu zure azken proiektuaren ardatz.
Zer da, zehazki, Onyarbin Blagan?
Berez, nire aita Juantxori egin nahi izan
diodan opari berezi eta pertsonala da lan
hau, Bera gaztetan heldu zen Hondarribira eta bertan egin ditu bizitza eta koadrila ere, eta haiekin ordutik portuarrez
hitz egin izan du, gehien bat. Hondarribiko hizkera oso berezia da eta merezi
zuen nolabait gordetzea. Nik aitari egin
diot oparia, idatzizko liburua eta ahozko
grabaziozko bateratuz, bere gaztaroko
memoria horren testigantza modura.
Baina azkenean, etxerako zen lan
hori jendeari zabaltzea erabaki duzu.
Zergatik?
Aritz Gonzalez Amundarainekin batera
egin dut lana eta bera egiterakoan, kon
turatu gara gaurko hondarribiar askok
ez dutela apenas bertako hizkera ez eza
gutzen ez eta erabiltzen ere. Aproposa
iruditu zaigu lan hau liburu gisa argita
ratu eta jendeari zabaltzea. Lan xumea
da, maitasun handiz egin duguna. Ale
gutxi batzuk banatu ditugu lagun eta
ezagunen artean, eta hortik ikusi digu
jende askok interesa zuela liburuagan.
Orain, edizio zabalagoa prest dugu ia
kalera ateratzeko. Salgai egongo da Ar
tzu liburudendan, 10 eurotan.
Konturatuko zineten, dagoeneko,
Hondarribiko hizkera bakarra eta as
kotarikoa dela, hau da, batzuek eta
besteek esango dizuetela, “ez motel,
nik hau honela esaten dut eta ez bes
te honela”?
Egia da hori. Liburuan jasotako esamoldeek edo hauen idazkera zein entonazioak (grabazioetan) seguru sortuko dutela batzuen eta besteen iritzia. Baina ba
al dago Hondarribiko hizkeraren arau edo
estandarrik? Guztion artean amankomunak diren egitura eta hitzak izango dira,
baina gero ere, egia da gutako edonork
ikus dezakeela bere lagun edo ingurukoek
zenbait gauzatan ñabardura desberdinak
dituztela, gureekin alderatuta. Hori oso
aberatsa dela uste dut, eta lan honek zer

esate hori pizten badu, nire ustez onuragarria ere ba da.
Liburuak ildo narratibo bat dauka,
Hondarribiko hizkera jaso nahi duen
Jose Antonio euskaltzainaren eta
bertakoa den Juanitoren arteko
elkarrizketak. Helburu literarioa ere
badu, proiektu honek?
Juanitok Jose Antoniori (edo berak esaten dion bezala, Jostonio) kontatzen diona da garrantzizkoa liburuan, hau da,
Hondarribiko hizkera hori jasotzea, bai
idatziz, euskara batuko itzulpen gisakoa
alboan utzita, bai soinu grabazioetan. Bi
pertsonaia hauek hartu eta hauen arteko
fikziozko harreman ildo bati heltzea lanari forma emateko modua da. Kasu honetan, forma bera baino, atzetik dagoenak du garrantzi gehiena.

“Ez nuen espero
urte hauetan lite
raturak eman diz
kidan opari guz
tiak jasotzea, oso
pozik nago egin
dakoarekin”
Orain arteko zure literatura lanen al
dean, nolakoa izan da proiektu hau?
Oso desberdina izan da, gogorra eta aldi
berean oso polita ere bai. Asko aberastu
gaitu bai ni bai Aritz lan honek eta estilo
aldetik, nire kasuan, kosta egin zait Juanitoren pertsonaia hika aritzea, ez bainago
horretara ohitua. Ez da hau lan literario
bat, baizik eta gure hiriko hizkeraren testigantza bat jasotzeko saiakera xume bat.
Zein ibilbide gustatuko litzaizuke Onyarbin Blagan honek izatea?
Politena, hondarribiarren artean bertako
hizkerarekiko grina, gogoa eta eztabaida
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ere sortzea litzateke. Gainera, gazteengan ere kuriositatea piztu eta ezagutzera
ematea oso polita izango da. Euskaltegira eta institutuetara aleren batzuk bidali ditugu eta oso harrera ona izan du
liburuak. Ikasleen artean ere zabalpena
emango diote eta horrela, jendeak ikusi,
ikasi,entzun eta konparatzeko aukera
izango du. Hori litzateke oparirik onena
guretzat, egile gisa.
Zure beste lanetan, literaturaren es
parruan, 2014an hasi zineten euskal
mitologiaren inguruko liburuekin. No
lakoa izan da orain arteko ibilbidea?
Urte hartan argitaratu genuen lehenengo
liburu hura eta ia nork ere ez zion kasurik egin. Gero, Amazonen doan eskura
jarri eta bapatean, bi egunetan 12.000
deskargatik gora izan genituen. Honek
hedabideen atentzioa deitu zuen eta gure
liburuari buruzko albiste, erreportaje eta
elkarrizketen ondorioz, lana paperera
eramateko aukera sortu zuen. Handik
hona, zazpi liburu egin ditugu mitologiaren inguruan eta nik neuk, horietaz
gain, gazteentzako eleberri bat eta iaz
atera nuen helduentzako beste bat idatzi
ditut. Niretzat, literatura, nire eguneroko
lanetik ihes egiteko modu bat da. Ez dut
esan nahi kazetari lana gustuko ez dudan
zerbait denik, justu alderantziz. Egunero
idazten dut nire lanean eta fikzioa sortzea ere oso atsegin dut, biak behar eta
nahi ditut nire bizitzan.
Arrakasta izan duzu lan horretan. Fi
kzioa idaztetik bizitzea ametsa da
oraindik?
Oso zaila da literaturaz bizitzera iristea.
Oso idazle gutxik egin ahal dute hori.
Hala ere, urte hauetan lortu ditudan guzti
hauek niretzat opari zoragarria dira. Ez
nuen espero mitologiaren inguruan liburuak idatzi eta hortik hitzaldiak ematera ere deitzea; edo historiako emakumeen
inguruko liburua egin eta honen ondorioz
Iruñeko Euskalerria Irratian astero tarte
bat edukitzea honetarako… Guzti honek
asko ematen dit eta aberastu egin nau.
Hori ere sari ederra da, niretzat.

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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Hondarribiko Mintzalagun
taldeak urte berrirako
egiten duen proposamena:
Aurten MintzaPoza
praktikatu!
Izena emateko aukera ikasturte osoan zehar

Mintzapoza praktikatu, euskaraz hitz
egiteko dauzkazun mugak hausteko!
Eta… zer da MintzaPoza praktika
tzea??
Astean behin, ordu betez Mintzalagun
talde batean elkartu eta euskaraz aritu edo blagan egin eta batezere, gozatu
lagun artean. Probatu dutenek ez diote
utzi praktikatzeari!
Jendeak dio lehen ezinezkoak iruditzen
zitzaizkien hainbat gauza egiten
dituztela orain; euskaraz poteatzea, adibidez. Ezin hobea da nork bere buruarengan konfiantza, soltura eta maila hobea
eskuratzeko. Berdin da euskaraz aritzeko
lotsa gainetik kentzeko praktikatzen
duzun, edo ahaztutako hizkuntza freskatzeko edo beste batzuei lagunduz euskarari ekarpena egitearren...

MintzaPoza praktikatzeko mila arra
zoi daude, denok dugu geurea. Bai
na gauza bat argi dago: MintzaPoza
praktikatzeak aktibo eta baikor sen
tiaraziko zaitu.
Eta… zer egin behar dut Mintzalagun
izateko?
Ikasturte osoan izango da Mintzapraktika egitasmoetan izena emateko aukera:
sartu zaitez http://www.min
tzalaguna.
eus webgunean edo mintzalaguna@hondarribia.eus e-postara mezu bat bidali.
Urtarrilaren 29an Hondarribiko portuan ikasturteko bigarren MintzaPoza
tonbola jarri da. Bertan informazioa
jasotzeko aukera izateaz gain joko
batean parte hartzea proposatzen da.
Tonbolako partaide oro opari zozketa
baten sartzen da.

Mintzalagun izateak gainera “ekintza
osagarrietan” parte hartzeko aukera
ematen du: mendi irteerak, ekintza kulturalak, Mintzatxotx sagardotegi irteera
eta beste hainbat ekintza interesgarri.
Beti, helburu nagusia euskara maila ezberdina duen jendea elkartu eta beldurrik gabe eta eroso sentituz euskaraz aritzea delarik.
Hondarribiko Mintzalagunek azkena
egin duten irteera adibidez Jaizkibelgo
paramoudretara ibilaldia izan da. Ibilaldi erreza eta benetan polita. Hamar bat
laguneko taldea elkartu zen. Eguraldia
ere lagun izan zutelarik paraje politak
ikusiz, Jaizkibel inguruetako aspaldiko
pasadizoak kontatuz, goiz ederra pasa
zuten. Bukatzeko, Justizen hamaiketako
goxoa egin eta etxera. “Hurrengoa noiz
egingo dugu?” esanez bukatu zuten gusutura Mintzalagunek.
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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

2022rako ere egitasmo politak ditugu beraz, animatu eta eman izena!!!
Eta beti esan ohi dugun bezala, gogoratu

Mintzalagunak ez ezik, laguntzaileak ere
behar ditugu, gure herritarrei euskaraz
gehiago mintzatzen lagunduko dieten
pertsonak, bere denbora libretik tartetxo

bat eskaintzeko prest daudenak.
MintzaPoza erabili!!!

Hondarribiko Mintzlagun taldea Jaizkibelen

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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ETXEBIZITZA PUBLIKOAREN INGURUAN BERRI ONAK!
2021. urtea bukatzear zegoenean berri on bat gauzatu
egin zen: Udalak eta Visesak,
66 alokairuko etxebizitza publiko eraikitzeko hitzarmena sinatu zuten.
66 etxebizitzez gain, 55 aparkaleku eta 260
metro koadroko merkataritza-lokal bat eraikiko da.
Hondarribiarentzat garrantzia handiko
akordio bat da. 2018ko azaroaren 12an lan-

kidetza hitzarmen bat sinatu zuten Udalak
eta VISESAk, eremu hauetan 84 etxebizitza
eta errotaziorako aparkalekua egiteko. Halere, egindako ikerketa geotekniko berriek
erakutsitakoek eta 2020ko ekainean Hiri Antolamendurako Plan Orokorra bertan behera
geratzearen ondorioz arau subsidiarioetara
egokitu behar izateak proiektua ezinbestean
aldatzea eragin dute. Ordutik aurrera lan bilera asko egin ditugu VISESArekin proiektua

baldintza berrietara moldatzeko eta hitzarmenaren aldaketa adostu dugu.
Etxebizitzaren inguruan ere, aurten
Udalak 50.000 euro onartu ditu gazteei etxebizitzaren alokairuaren gastuekin laguntzeko. Hurrengo hilabeteetan deialdia egingo
du Udalak gazteen emantzipazioan laguntzeko asmoarekin.
		
EAJ-PNV

100.000 BIZTANLEREN OSASUNAZ ARI GARA
Irungo kaleetan milaka herritar biltzea lortu
eta osasun profesionalen
babesa jaso eta gero, urtarrilaren 11n pren
tsaurrekoa eskaini zuen Osasun Bidasoa
Plataformak. Bertan, Bidasoa Ospitaleko
etorkizuna modu adostuan erabakitzeko
mahai bat eratzeko eskatu zioten Gotzone
Sagardui Osasun Sailburuari.
EAJ izan ezik, Bidasoa eta Bortzirietako

alderdi guztiek babestu zuten prentsaurrekoa. Inplikatutako zazpi udalek, Hondarribikoa barne, kirofanoak berritzeko egungo
asmoari buruzko informazioa eskatu diote
Osakidetzari. Baina informazioa eman ordez, obra esleitu du Sagarduiren departamentuak. Herritarrei, entzungor, osasun
profesionalei entzungor, eta inplikatutako
udalei entzungor. Parte hartzea aldarrika
tzen duten ahotsei aldebakartasunez eran

tzun die Sagarduik.
Badakigu ez dela lehen aldia PNV-k edo
PNV-ko arduradun batek parte hartzeari
hain modu zabarrean izkin egiten diona. Eta
ez da azkena izango. Baina oraingoan oso
larria da gertatzen ari dena, bizitzaz ari garelako, osasun irizpideen gainetik 100.000
biz
tanle ingururen osasuna arriskuan jar
tzen ari delako.
		
Abotsanitz

BABES OFIZIALEKO 66 ETXEBIZITZA DAMARRIN
Hondarribiko PSE-EEk
eskerrak eman dizkio Eusko Jaurlaritzako Etxebizi
tza
Sailari
Damarrin
alokairuko babes ofizialeko 66 etxebizitza
eraikitzeagatik.
HAPOren onarpenaren zain denbora
pasatzen ez uztearen aldekoak ginen. Beste
zuzkidura-etxebizitza proiektu batzuetan eta

alokairuko babes ofizialeko etxebizitzetan lanean jarraitu behar da, Muliate eta Damarri
bezalako beste eremu batzuetan. Berriro diogu, etxebizitzaren sustapenean jarri behar
da indarra, batez ere alokairu-erregimenean.
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailarekin
programa-akordio bat ezartzearen aldekoak
gara, proiektuak zehazten joateko.
Proiektu horri dagokionez, gure hasie-

rako apustua zen etxebizitzen eraikuntza
aprobetxatzea 2. solairuan 100 plazako txandakako aparkaleku bat eraikitzeko. Gainera, interesgarria litzateke Udalak sustapen
honetan aurreikusitako merkataritza lokala
eskuratzea, udal artxiborako espazio berri
bat lortzeko.
PSE-EE

gintuzten. Alarma egoerekin, debekuekin,
txertoekin, edukierekin (aforoekin), pasaporteekin, bilkurekin, musukoekin... Nahastu eta nazkatu gaituzte.
Urte berriari ongi etorri ematearren
edo, Bidasoa Ospitaleko bloke kirurgikoaren itxiera etorri zaigu. Pandemiak zerbait erakutsi badigu izan da zein garrantzi
tsuak diren zerbitzu publikoak gure osasuna

eta ongi izatea zaintzeko. Osasun zentroak
zerbitzu publikoen funtsezko elementuak
dira; oinarrizko behin-behineko unitateak.
Indartu, hobetu eta zabaldu behar dugu oinarrizko asistentzia. Behar dugu eskualdeko
bloke kirurgikoa berritzea eta hobetzea,
jakina. Baina ez edozein modutan. Osasun
zerbitzu publikoak defenda ditzagun!
EH Bildu

OSASUNA!
Itxura denez, pandemiaren
azken erasoaldiak pairatzen
ari gara. Batek daki. Osasun
zentroetako langileak, bereziki zentro publikoetakoak, asko ematen ari
dira. Ezin esan daiteke gauza bera gobernuko arduradunen aldetik. Pandemiaren
hasiera-hasieratik ekonomia eta osasunaren
arteko hautua egiteko dilema faltsuan lotu

ASPALDIAN HONDARRIBIAN
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HERRIAN BARRENA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2017ko Urtarrila · #302

Baina jaiak, berez, ohi bezala, Santo Tomas egunean hasi genituen. Eguraldiak
ez zuen asko lagundu baina ezin hobeko
giroa egin ziren egun hartako azoka, herri kirolen erakustaldia, dantza erromeria… Eta nola ez, nahi adina txistorra
jateko aukera izan genuen denok, ohiturari jarraituz.
Abenduaren 23an, Olentzero eta Mari
Domingi etorri zitzaizkigun bisitan, ume
eta ez hain umeen gozamenerako. Biek,
eskutitzak jaso zituzten Gipuzkoa plazan, ilusioz beteriko egunetan.

NAGUSIAK

Gabon gau egunean, goizez, kantuan aritu ziren umeak eta Olentzeroak ere atera
zituzten kalera. Arratsean, kantu jaialdia
egin zen Gipuzkoa plazan.

barrena
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n
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Eguberriaren ostean, abenduaren 30ean,
Jaiotza Biziduna egin zen Gernikako Arbolan. Ikusle ugari izan zuen aspaldidanik egin ohi den ekitaldi honek.

Sortzaileak “oso harro” daude
arribia
gaur egun Belen
eta Karmele
ak / Hond
/ argitalpen
arribia.orgAmianok zuzentzen duten newww.hond
gozia martxan ikusteaz

jartzearen ideia sortu zitzaidan”, esaten
du gaur egun 78 urte dituen Mari Karmen
Anzisarrek. Ideia ahizpari proposatu zion.
“Nik baietz esan nion, baina laguntzaile
modura, ez bazkide bezala”, esaten du 81
urteko Mertxe Anzisarrek umore onez.
Finean, bi ahizpek denda zabaldu zuten,
Baserrian bizi ziren 1962. urte aldera Mer- Joski. Gaur egun, 50 urteren ordoren, eta
txe eta Mari Karmen Anzisar ahizpak eta sortzaileak aspaldi jubilatu baziren ere, biazken honek gogoratzen du nola “ume- zirik dagoen negozioa. Belen eta Karmele
entzako arropa gure eskuekin egitea gus- Amiano, beste bi ahizpa dira Joskiren lana
tukoa” zuten. “Asko gustatzen zitzaidan jarraitzen ari direnak, Matxin de Artzu kalan hori eta halakoan denda
leko lokalean.

Txistorra prestatzen Santo Tomas egunean, futbol elkartearen txosnan. / Argazkia: Xabier Sagarzazu

Eta urteari agur esateko unea heldu zen.
Eta askorentzat, zer hoberik, korrika
egitea baino. Bi mila lagun inguru bildu
zituen zazpigarren aldiz egin den Sport
Mundi San Silbestre Solidarioak, bere
diru-irabaziak Bolivian lan egiten duen
Taupadak GKE irundarrari bideratuz.

BELEN AMIANO, MERTXE ETA MARI KARMEN ANZISAR ETA KARMELE AMIANO, GAURKO JOSKIREN ATARIAN X. SAGARZAZU

Eta urte berriarekin batera, Gabonetako
beste une garrantzitsua eta umeen ilusiozkoa: Errege Magoen etorrera. Urta-

Nola egin zuten Amiano ahizpek negozio
hau hartzeko bidea?

rrilaren 4an postaria bidali zuten eta
hurrengo egunean, Mendelu eta Amutera bisita egin ostean, itsasontzi dotorean
heldu ziren Meltxor, Gaspar eta Baltasar,
Kai Zaharreraino.
Hermandadera igo, ume eta helduak
agurtu eta Kabalgatan ibilbidea egin zuten hiri osoan zehar, Gernikako Arbolan
Jesus haurra gurtu ostean, San Gabriel
Egoitzan adinekoei bisita egin aurretik.

San Silbestrearen irteera / Argazkia: Maore Sagarzazu

“Gu ere, hondarribiar eta irundar asko
bezala, Joskin jantzitakoak ginen txikitan
eta gure umeak ere hantxe jantzi izan genituen. Sokoan lentzeria denda zabaldu
genuen garai batean eta oso harreman
ona genuen Mertxe eta Mari Karmenekin”, gogoratzen du Belen Amianok. Harreman hori adiskidetasuna ere bazen eta
Anzisar ahizpek erretiroa

Jaiotza Bizidunaren beste une bat. / Argazkia: Maore Sagarzazu

Erregeak, itsasontzitik jendea agurtzen. / Argazkia: Xabier Sagarzazu

Fax:
Telf: 943 64 03 66

URKO MENDIBURU,
ATLANTIKOAN
ARRAUNEAN
Duela 20 urte, Atlantikoa arraunean
zeharkatzeko abenturari buruz aritu
ginen Urko Mendibururekin blagan,
eta elkarrizketaren protagonista ekarri
genuen gure azalera. Gainera, Udalak
Panpinot kalean bulegoak egiteko obra
onartu zuela jakin genuen, Neguko
Jardunaldien errepasoa egin genuen
(Kamiñazpiri egindako omenaldia
barne) eta Hondarribiko hizkera
ikertzeko beka Txomin Sagarzazuk
irabazi zuela ere jakin genuen, besteak
beste.

URTE BUKAERA,
SASOIAN

ARO BERRI BATEN
HASIERA

Duela 10 urte, urte zaharra agurtzeko
modu gisa hazten ari zen San Silbestre
solidarioaren irudia ekarri genuen
gure azalera. Amuten zine emanaldi
ziklo arrakastatsua egiten ari ziren eta
Neguko Jardunaldien amaieraz ere
hitz egin genuen. Gabonen errepaso
zabala egin genuen eta 2012rako
onartu berri zen udal aurrekontuaren
berri eman ere. Elkarrizketan, Norberto
Emazabelekin aritu ginen solasean.
Erreportajea, 50 urte bete zituen Joski
arropa eta lentzeria dendari eman
genion.

Duela bost urte gure aldizkari honek
aro berri bati ekin zion, lan taldea
berrituz eta diseinuari eta edukinei
aldaketa nabarmena emanez. Azalera,
larunbatetara zabaldu berri zen Azoka
ekarri genuen. Barruan, Gabonen
errepaso zabala egin genuen eta Ion
Areitiok, Mariasun Quiñonesek eta
Lidia Yarzak jaso zuten Bikingo Klink
sariaz aritu ginen, besteak beste.
Elkarrizketan, olinpikoa izateko ametsa
zuen Lidia Yarzarekin aritu ginen
blagan.

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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Hondarribitik Boliviara.
Escobar-Vallejo
familiaren bizitza eta
erbestea
Hondarribiko historiari buruzko orrialde hauetan, oraingo honetan, Amuteko
Eskoletako Isaac Escobar eta Ana Vallejorena berreskuratu nahi dugu. Kasu
honetan, oso lagungarria izan da Ismael
Escobar Rodríguezen lana, bikotearen semeetako baten – Ismael Escobar Vallejo,
Amuteko maisuen seme zaharrena – Erdi-biguntasun baten egilearena, berriki
argitaratu baita “Talento y Complilio del
Conutense: la Diáspense II” liburuan.
Amuteren maisuak Isaac Escobar (Cotanes del Monte, Zamora), 1887ko ekainaren 3an jaioa, eta Ana Vallejo (Hijar,
Teruel), 1894an jaioa, izan ziren. Biak
1936ko uztaileko altxamenduaren ondoren sortutako errepresio bidegabearen

biktima izan ziren. Ismael Escobar Vallejoren biografiari esker, badakigu bere
gurasoak 1915ean ezagutu zirela maisu
gisa, Villafradesen, eta 1927an, berriz,
Valladoliden. Villafrades de Camposeko
Udaleko idazkari ere izan zen, ustekabean, eta Camposeko Lurraldeko Maisuen Elkarte Nagusiko presidenteordea
izan zen.
1927an, maisu-maistren bikotea Hondarribiara joan zen 1927an, eta Amuteko
eskoletan egin zuen lan. II. Errepublikaren etorrerarekin Isaac Escobar Hondarribiko Zentro Errepublikanoko zuzendaritza batzordeko kide izan zen, hiriko
ezkerreko indar guztiak biltzen zituen
erakundea.
Gerra Zibilaren hasierak eta Bidasoa
aldean gertatu ziren gorabeherek populazioaren zati handi bat Frantziara
igarotzea eragin zuten eta hau izan zen
Escobar-Vallejo senar-emazteen eta bere
lau seme-alaben kasua, hasiera batean
Baionan finkatu zena. Bestalde, bere seme
zaharrena, Irakasle ikasketak hasita zituena, Espainiara itzuli zen – Beharbada adin
militarrean zegoelako – Eta Castellón de
la Planako Irakasle Eskolan amaitu zituen
ikasketak. Aldi berean, bere gurasoek
Frantziako Tolosako eta Pirinio Atlantikoetako Ayherre udalerriko haur erbesteratuen irakasle gisa jarraitu zuten.

Pedro Barruso Barés
Historialaria

Bere seme Ismael, bere aldetik, Hegaldia Babesteko Taldera bidali zuten eta
1938ko irailean Meteorologiako informatzaile eta Behatzaile Jagole titulua
lortu zuen, Ebroko guduan parte hartuz.
Gerra Zibilaren amaieran, hogeita bat
urterekin, Frantziara igaro zen, Argeles-Sur-Mer eremuan barneratua izan
zelarik. Handik askatua izan ondoren,
Santo Domingora zihoan Kuba baporean
ontziratu zen, eta 1941eko uztailean La
Pazen (Bolivia) zegoen. Han behin betiko
finkatu eta karrera zientifiko nabarmena
hasi zuen. Hori gertatzen zen bitartean,
gurasoak jazarri, zigortu eta erbesteratu
egiten zituzten agintari frankistek.
Maisu-maistrak bereziki jazarri zituzten
agintari frankistek, gizartea garbitzeko
ahaleginean. Hondarribiko irakasle guztiei espedientea ireki zitzaien eta horietako lau zigortu egin zituzten. Horien
artean Ambrosio Saseta zegoen, Hondarribiko Candido Saseta militarraren
aita, Asturiasko frontean hil zena 1937ko
otsailean. José Alcántara ere zigortu zuten, Hondarribiaren kontrol errepublikarrean Gurutze Gorriko ordezkari izendatu zutelako eta Frantziara pasa zelako.
Amutekko bi maisuak, erbestean zeudenak, zerbitzutik banandu zituzten.
Isaac Escobar eta Ana Vallejoren kasuan,
Frantziara pasatu izana izan zen akusa-

Ismael Escobar Vallejo. Iturria: Ismael Escobar Rodríguez

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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zioa. Isaacen kasuan, Izquierda Republicanako kide izatea leporatu zioten, baina beste iturri batzuen arabera, Irungo
Elkarte Sozialistako kide izan zen. Ana
Vallejoren kasuan, atzerrian erbesteratutako haurren prestakuntzaz arduratu

izanak eragin negatiboa izan zuen, eta,
beraz, bere senarrak bezala, maisu-maistren kidegotik behin betiko banantzearekin zigortu zen. Arestian aipatu ditugun
alderdi horiek guztiak.

Isaac Escobar Amuteko eskolan. Iturria: Ismael Escobar Rodríguez

Ana Vallejo Amuteko eskolan. Iturria: Ismael Escobar Rodríguez

San Pedro, 12 behea · Tel. 943030301 · sardara@sardara.eu
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Alemaniak Frantzia inbaditu zuenean,
1940ko ekainean, senar-emazteak Espainiara itzuli ziren, eta lehia gogorra
izan zuten zigorra murrizteko. 1946an,
bederatzi urtez gorputzetik kanporatua
izan ondoren, agintariek Isaac Escobar
berronartzea onartu zuten, baina betiko
gaitasungabetu zuten erantzukizuneko
edozein kargutarako, eta Euskal Herritik
kanpora eraman behar izan zuten. Emaztearen kasuan, senarrari ezarritako zigor
bera ezarri behar zitzaiola erabaki zen,
bikotea banandu ez zedin, Hondarribiko Udal Artxiboan kontsulta daitekeen
arazketa-espedientean irakur daitekeenez. Bien helmuga Bizkaiko Barinaga
izan zen lehenengo, eta Burgosko Salas
de los Infantes gero. Ana Vallejo itzuli eta
urte gutxira hil zen, 1950ean, Burgosko
herri horretan; Isaac, berriz, erretiroa
hartzeko adinera iritsi zen eta Santurtzin
hil zen 1974an.
Baina bere gurasoek frankismoaren
makineria errepresiboari aurre egiten
zioten bitartean, Ismael Escobarrek aurrera egin zuen Bolivian, eta 1941ean
iritsi zela ikusi dugu. 1942ko hasieran,
Boliviako Ekonomia Ministerioaren
mendeko Nekazaritza eta Ureztatze Sustapenaren Batzorde Fiskaleko Meteorologiako buru izendatu zuten, eta, ondoren, Boliviako Meteorologia Zerbitzuko
zuzendari nagusi. Urte horretan bertan,
Ismaelen bultzadaz, Chacaltayako behatokia eraiki zen, eta bertatik zientzialari garrantzitsuak igaro ziren, hala nola
Cecil Frank Powell, Fisikako Nobel Saria
1950ean. Ismael Escobarrek beka bat
lortu zuen Massachusetts Institute of Technology-n (MIT) doktoretza ikasketak
egiteko. 1963tik aurrera, Ismael Escobar
Garapenerako Banku Interamerikarrean
(BID) sartu zen, eta Marylandeko Unibertsitatean (Washington DC) Fisikako
irakasle izan zen aldi berean. Ismael Escobar Vallejo La Platan (Maryland, AEB)
hil zen 2009an.
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MADDI AGIRREGOMEZKORTA
Artista gazte ekintzaileekin solasean

Haria eta jostorratza irudi dituen Instagram perfil baten atzean ezagutu ditugu Maddi
eta bere lan eremu zabala, estutxeetatik zirkora edota nezeserretatik telesailetara.

1. Zure burua aurkeztu.
Maddi Agirregomezkorta Gaztelumendi naiz, Itzulpengintza ikaslea nintzen
Neurriko eta Ikuskizunetarako Jantziak
deituriko zikloa hasi nuenean. Bi urtez
ikuskizunen munduan murgildu nin
tzen, jantzien historia ikasiz, arropa diseinatuz eta diseinu horiek josiz.
Jostorratz artean beti ibili izan naiz gustura eta txikitatik apurtu izan ditut oihal
eta alkandora zaharrak horiekin gauza
berriak sortzeko. Pixkanaka sare sozialetan egiten nituen gauzatxoen argazkiak
partekatzen eta ingurukoei estutxeak eta
nezeserrak saltzen hasi nintzen. Lagun
batekin lehen artisau merkatuetara joan
eta horren ondotik arropa egiten ikasi
nuen Donostian.
Egun, ikuskizunetarako arropa egiten
dut, edozein show motatarako izan daiteke, antzerkia, telesaila, jaietako arropa,
inauterietarako… Bezeroak eskatzen duena bere neurrira egiten dut. Telesailetan
ere parte hartu dut, jantzitegian lanean.
2. Zure burua Hondarribiko gazte ar
tistatzat / ekintzailetzat duzu? / Zure
ogibidea da (lana) zure sorkuntza lana
ren emaitza?
Artista hitza handia iruditzen zait oso.
Ez dut uste artista naizenik, baina bai
agian artisaua, eskuekin egiten baitut lan.
Sormena ere lantzen dut nire proiektuetan, hori egia da, baina nire kasuan balio
gehien duena eskulana dela esango nuke.
Proiektu guztiak nire mahian hasi eta bertan bukatzen dira.
Gorago aipatu dudan bezala, bi modutara egiten dut lan. Batetik nire diseinuak

ditut, Internet bidez Mimoxa Handmade
izenpean edo artisau merkatuetan sal
tzen ditudanak. Horiek momentu libreetan josi eta publikatzen ditut. Bestalde
ikuskizunetarako jantziak egiten ditut,
bezeroak nirekin harremanetan jartzen
dira eta haiekin “atelier” moduan fun
tzionatzen dut.
Batetik bestera pixka bat aldatzen
bada ere lan gehienetan pausu antzekoak jarraitzen ditut. Lehenik eta behin
bezeroak nahi duena landu behar da.
Elkarrizketa batean zer lortu nahi den
zehaztu. Horretarako irudiak biltzea eta
zirriborroak marraztea izaten da onena.
Koloreak eta formak erabaki ondoren,
diseinatzen hasi gaitezke. Proposamenak
elkarlanean zorroztu eta oihalak lortu
ondoren patroiak egin eta josteko makinaren txanda da.
Ordu asko behar izaten dira jantzi
bakar bat bukatzeko, baina emaitzak
merezi du. Ez da bezeroaren neurrira bakarrik egokitzen, bere nahietara
ere egokitzen da azken emaitza. Behin
bakarrik egiten da diseinu bakoitza, per
tsona bakarrentzat eta horrek ere balioa
gehitzen dio proiektuari.
Nire sorkuntzak ogibide bilakatu ditudala esan liteke beraz, edota ogibideari
esker sorkuntzak burutzen ditudala. Norantza bikoitzeko jardunbidea da.
3. Hondarribia herri txiki-ertaina iza
nik artearekin harreman estua du.
Maiz artistak eta sormen lanak hiri
handiekin lotzera jotzen dugu. Nola
uste duzu baloratzen dela zure lana
eremu/testuinguru honetan?
Denbora gutxi daramat sortzen eta
litekeena da nire inguruko jende askok
oraindik ere egiten dudanaren berri ez
izatea edo guztiz ongi ez ulertzea. Horregatik eskertzen dut gaurkoan eskainitako aukera. Gazteei lekukoa ematea eta
esateko dutena entzutea garrantzitsua
da, herriaren onarpena erakusten du.
Maiz artistak hiri handiekin lotzen
dira eta egia da mugimendu kultural
handiak normalean jende asko pilatzen
den tokietan ematen direla baina eskala
txikiagoan bada ere Hondarribian artista
asko dago, irudimena nabarmen lantzen

da. Begiak ongi zabalduz gero edozein
kantoian ikusi dezakegu marrazki bat
eta edonon entzun dezakegu gitarra bat.
Arteak mila forma eta kolore ditu.
Egia da hala ere lan hori ogibide bilakatzeko laguntza gutxi dagoela.
4. Zure sormen lanak publiko jakin
bat du edota zein publikori bideratzen
diozu?
Nire lanak bi publiko oso desberdin
ditu. Merkatuetan eskuz egindako pol
tsatxoak eta antzekoak saltzen ditudanean emakumeak hurbiltzen dira batez
ere niregana. Oihal loredunak, vintage
itxura eta kutsu retroa izaten baita nire
lehentasun.
Bestalde, musikariekin, magia ikusgarriekin, pelikula edota telesailekin lan
egiterakoan, nahigabe horrela suertatu
bada ere gazteekin egiten dut lan gehienetan. Esango nuke lehen aldiz ikusgarri bat
muntatu eta plazaratu nahi duten gazteek
beren ideia ongi ulertuko duen norbait
bilatzen dutela. Nolabait beraiengandik
eta beren ikuspuntutik asko urruntzen ez
den norbait nahi dutela, eta nirekin gertutasun puntu hori lortu dezaketela. Galderak lasai egin eta nahi dutena argi azaldu
dezakete eta ez gara asko nire adinarekin
josketan ibiltzen garenak.
Izugarri gustatzen zait beste artistekin batera lan egitea eta nigan duten
konfiantza sentitzea, oso lagungarria da
aurrera egiteko. Baina mundu honek,
badu traba txiki bat. Lana ez da beti mahai gainera orekatuta iristen eta proiektu
gabeko garaiak gogorrak dira, proiektu
asko batera heltzen direnean bezain zailak agian. Oraindik gaztea naiz eta karga handirik ez dudanez ongi moldatzen
naiz, baina etorkizunari begira egonkortasun handiagoa nahi izan ezkero itzulpengintza dut makulu. Nork daki.
5. Zer esango zenioke Hondarribiari?
Eskerrak eman nahiko nizkioke noizbait lagundu didan edonori. Beti sentitu
naiz babestuta eta eroso. Jende askok
egin du niregana hurbiltzeko esfortzua,
nire lana partekatzeko ahalegina edo
bultzada bat emateko mesedea. Eskerrik
asko denoi!
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Hondarribiko
industria orain
100 urte
Askoren buruetan, Hondarribiaz hitz
egitean, arrantzaleak eta baserritarrak,
batez ere, islatzen ohi dira herriaren
historian eta, dudarik gabe, arrantza eta
baserrigintza lagungarri izan dira oso
hondarribiarrak bizirautearren. Hala
ere, historia aldatuz joan da eta, gauzak
bere tokian jartzeko, XIX. mende bukaeran eta XX. hasieran turismoarekiko industria izugarri nabarmendu egin zen.
Horrez gai, Lehendabiziko Mundu Gerra
(1914-1919) bukatuta, nolabaiteko garapen ekonomikoa hasi zen Europan eta
Euskalerrian. Hondarribian ere ekonomia sustatzeko beste industriak ere egon
ziren, zaharrak eta berriak.
Hori dela eta, gaurko ekarpen honetan,
Hondarribiko 1922. urteko “matricula
industrial” dokumentuan kokatuko gara,
datuak elkarren segidan, laburturik,
emanez. Zerrendan agertzen dira jarduera ekonomikoa, jabea eta kokapena.
Ehunen salmenta: Hilario Laborda (Kale
Nagusia) – Juan Jauregi (San Pedro) – Senen Aseginolaza (Zuloaga).
Fonda: Juan Jauregi (San Pedro) – Manuel
Bas (Peñón Cantábrico) – Olegario Jauregi
(San Pedro) – Angel Urrutia (Mouriscot) –
Jose Gartzia Gomez (Javier Ugarte).
Drogeria “al por menor”: Markos Lapitz
(San Pedro).
Jostunen denda: Benita Iriazabal (San Pedro)

Koldo Ortega
Historialaria

Jatetxea (Restaurant): Agustina Gartzia
(Kosta) – Azkune eta Konpainia (Miramar).
Jostailuak eta perfumeak: Meltxor Sagarzazu (San Pedro).
Janari denda: Emilia Lekuona (Nagusia)
- Nikasio Ageda (San Pedro) – Segundo
Martinez (Etxenagusia margolaria) – Nikasio Esuain (Matxin Artzu) – Tiburtzio
Berrotaran (Nagusia) – Matilde Mendizabal (Arma Plaza) – Maria Etxebeste
(Arma plaza) – Eugenia Ugalde (San Nikolas) – Juan Jauregi (Javier Ugarte) – Jose
Garmendia (Santiago) – Fausto Sagarzazu (Santiago) – Tomasa Hernandorena
(Denda) – Olegario Jauregi (San Pedro)
– Zelestina Aginagalde (Javier Ugarte)
– Etxebesteren alarguntsa (San Pedro) –
Manuel Diaz (Nagusia) – Matias Arozena
(Iturriberri) – Felix Goffreux (San Pedro)
– Katalina Anondo (Santiago) – Frantzisko Sagarzazu (San Pedro) – Teodoro Iridoiren alarguntsa (Zuloaga) – Frantzisko
Aginagalde (Nagusia) – Josefa Etxeberria
(Mendelu) – Manuel Salaberria (Mendelu)
– Eugenia Gonzalez (Kosta).
Tablajero edo taulagina: Jose Garmendia
(San Pedro eta Portuko merkatua) – Juan
Garmendia (Nagusia eta Kaleko merkatua) – Agustina Hernandorena (Zuloaga
eta Kaleko merkatua).
Ikatz eta egur denda: Jose Carrera (San
Nikolas) – Eugenia Ugalde (San Nikolas)
– Zeltso Brandes (Domingo Egia) – Jose
Maria Iribe (Nagusia).

Ogi denda: Rekondoren alarguntsa (San
Pedro).
“Cacharros al por menor” salmenta: Eustakio Berrotaran (Domingo Egia) – Frantzisko Amunarriz (Domingo Egia) – Teodoro Azaldegi (Nagusia) – Roman Rodriquez
(Zuloaga).
Fruta eta barazkien salmenta: Felicitas
Etxaide (Nagusia) – Isidora Mitxelena (Nagusia) – Pauka Treku (Nagusia).
Jostailu arrunten denda: Fermina Perez
(Domingo Egia).
Posta-txartelen salmenta: Tiburtzio Berrotaran (Nagusia).
Moztutako egurren biltegia: Angel Aseginolaza (Zuloaga).
Bainuak denboraldiko: Olegario Jauregi
(San Pedro) – Angel Aseginolaza (Zuloaga).
Bainugelako etxolak: Basilio Lekuona
(Arrokapuntako hondartza) – Urbano
Gonzalez (Arrokapuntako hondartza) –
Frantzisko Hernandorena (Arrokapuntako hondartza).
Ikastetxeak: Saint Maur (Itsasargi pasealekua) – Nôtre Dame (Jeneral Muñoz) –
San Jose (San Nikolas).
Gaseosaren fabrika, orduko 100 botila
eginda: Florentzio Aranburu (Lonja) – Roman Rodriguez (Zuloaga).
Kabana (Eskabetxe fabrika): Florentzio
Martinez (San Pedro).
Arrain-gazitzearen fabrika: Roberta Indo
(Javier Ugarte).
Ur-jauzia: Manuela Josefa Arozena (Ar
tzuko errota) – Karlos Muñoz (Erdiko

ARKITEKTURA
AHOLKULARITZA
· Proiektuak
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errota).
Arotzeria mekanikoa: Matias Arozena
(Iturriberri) – Hermenegildo Sagarzazu
(San Nicolas) – Frantzisko Etxebeste (Santiago).
Ontziola: Senen Aseginolaza (Zuloaga).
Marmoldegia:
Frantzisko
Sagarzazu
(Amute).
Okindegia: Jose Garmendia (Santiago) –
Segundo Martinez (Etxenagusia margolaria) – Manuel Salaberria (Mugondo).
Botikaria: Inazio Seminario (Nagusia) –
Markos Lapitz (San Pedro).
Medikua: Jose Miguel Zabala (Nagusia) –
Juan jose Oiartzabal (Juan Laborda) -Jose
Bidegain (Denda).
Albaitaria: Gil Narbaiza (San Pedro).
Irin-errota: Jose Antonio Urreztarazu ((Erdiko errota) – Manuela Josefa Arozena
(Artzuko errota).
Jostuna: Kandido Lopez (Nagusia).
Igeltsero maisua: Florentzio Aranburu
(Lonja) – Jose Maria Salaberria (Nagusia) –
Antselmo Salaberria (Santiago) – Manuel
Larrarte (San Pedro).
Hargin maisua: Manuel Sarasola (Kosta).
Espartingilea: Gil Gartzia (Bretxa) – Crescencio Lusa (Itasargi pasealekua) – Frantzisko Tolosa (Denda) – Jose Carrera (San
Nikolas).
Ileapaintzailea: Jeronimo San Juan (Nagusia) – Frantzisko Sagrado (Nagusia) – Zipriano Diez (San Pedro) – Pedro Orono
za (San Pedro) – Felipe Ortiz (Zuloaga).
Erriberako kalafateatzailea: Senen Aseginolaza (Zuloaga) – Frantzisko Errazkin
(San Nikolas).
Arotzia tailerra: Sagarzazu anaiak (San
Nikolas) – Pedro Antonio Errazkin (San

Nikolas) – Dionisio Sagarzazu (Apezpiku)
– Matias Arozena (Iturriberri) - Frantzisko
Etxebeste (Ubilla).
Errementari maisua: Senen Aseginolaza
(Zuloaga) – Esteban Aizpurua (Panpinot).
Iturgin (linternero) maisua: Andres Aginagalde (Javier Ugarte) – Frantzisko
Amunarriaz (Domingo Egia) – Juan Portu
(Nagusia) – Salvador Aginagalde (Javier
Ugarte) – Luis Aginagalde (Juan Laborda).
Jostuna: Felicia Iridoi (San Pedro) – Ramona Olasagasti (San Pedro) – Guadalupe
Oronoz (Santiago) – Higinia Zapiain (Ja-

HISTORIAREN LEIHOTIK
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vier Ugarte) – Karmen Portugal (Zuloaga).
Zapatari maisua: Justo del Pié (Nagusia)
– Agustin Zubeldia (San Pedro) – Eutakio
Gartzia (Javier Ugarte).
Kinkila eta bisuteria arruntaren salmenta: Leprieur jauna (Javier Ugarte).
“Vulca” manufaktura produktuak: Labrousse eta semea (Villa Kontxa).
Kasinoa: Miramar kasinoa (Javier Ugarte).
Dokumentua, 1922ko otsailaren 10ean
egina, Daniel Martinez alkateak eta Martin Etxeberria idazkariak izenpetu zuten.

Robert Adrien Deletang Preuilly ‘Marchè a Fontarabie’

proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

T. 943 53 08 41
arkitektura@enean.eus
Gabarrari 14, behea
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Literatura eta musika
IZURRITEA
Onintza Enbeita Maguregi
Liburu honetan esaten diren gau
zarik gehienak zuri ere burutik pa
satuko zitzaizkizun konfinamendu
garaian. Izurritearen kudeaketaz
eta izurritez egindako hausnarke
tak dira. COVID19an existentzia
zalantzan jartzen baduzu, liburu
hau ez zaizu egokia irudituko.
Hartu diren neurri guztiekin ados
bazaude eta elkar besarkatu gabe jarraitu behar dugula uste
baduzu ere ez. Hala ere, lasai; ez da liburu grisa. Beltzak eta
zuriak ondo markatuta ditu. Bizi izan dugunaren errepaso
emozionala, profesionala eta soziala baino ez da.

ABERE BA
(PALINDROMO
ILUSTRATUEN PIZTEGIA)
Bigara
Ehun eta bat abere.
Hizkuntza aberatsa da. Hitza
aberetu dugun piztia. Abere ba
hitzekin jolasten duen liburua.
Palindromo: Animalia bakoi
tzak beste hitz bat ezkutatzen du atzeraka irakurrita: `asto
hotsa´, `ele bele´, `aker oreka´, `alegia igela ´, `apo zopa ´,
`karramarro horra marrak ´, `zezenez ez´. Zergatik izango
ote da kapikua?
Ilustratu: Abereen itxuran oinarritua dago abezea. Hizki
bakoitzean animalia bat agertuko da eta animalia bakoi
tzean hizkia: aberedefghijklmnopq...
Piztegi: hitz eta piztiak elkartzen diren tokia, bestiariuma
edo gure burua. Definizio argigarriekin, ideiak pizteko ere
baliogarria. Pitzaduraz betea.
Abereen irudidun hiztegi pizgarri honetan mitologiak,
kantuak, kontuak, atsotitzak, onomatopeiak, hitzulpenak,
ele-meleak eta hitz jolas ugari azaleratuko dira. Ehun eta
bat abere, zu eta ni barne. Abere ba.

ANARI ETA VULK
Ernesto Villar
Musikazalea

Gaurkoan
ez
n a t o r k i z u e
diska
batekin.
Bideoak
ditugu
protagonista.
“Vinus, cantares
y amor” berez
Nacho
Vegasen
kanta bat da eta Anari aizkotiarrak plazaratu berri
duen moldaketa entzutera konbidatzen zaituztet
eta, bide batez, Youtuben dagoen bideoa ikustea,
merezi du eta. Kanta simplea eta polita da, letra oso
ongi egokitua du eta bideoak plano sekuentzia eder
batekin kantua bera haunditzen du. Badakizue nola
den gauza. Klikatu “Anari Vinu, cantares y amor”...
eta gozatu.

Youtuben zaudetela Vulk bilbotarrek aurkeztu
berri dituzten hiru kanten bideoak ikustera ere
gonbidatzen zaituztet. Musika zuzenean grabatua
da eta bideoen edizio paregabeak ez du preziorik.
Ausartak eta gogorrak. Klikatu “Vulk mailua”, Vulk
ez da ez” eta “Vulk lanaten kanta”.
2021ak zerbait esan badigu euskal rocka osasuntsu
dagoela da. Eutsi.

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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Hondarbiko Hitzak Denborapasen emaitzak
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Arrantzaleak
Kai Zaharrean
Hilabete honetan, Lupe Lekuonak igorri
digu, berriz ere, argazkia.
Ez dakigu zein urtetakoa den zehazki
baina igorleak esan digu Kai Zaharrean
egindakoa dela eta bertan ageri diren
pertsona gehienen izenak eman dizkigu.

Zutik, ezkerretik eskubira, honakoak
ageri zaizkigu: Antonio Zamora, (?), Domingo Oronoz eta Marcos Higos Alza.

Gure eskerrik beroenak Luperi, berriz
ere, argazki eder hau gu guztiokin partekatzeagatik!

Eserita: Barranko, kamioiko txoferra, Trinidad Oronoz-Arroyo, Antonio Sagarzazu
(“Jaingoikua”) eta (?).

Zuek, irakurleok, anima zaitezte beti,
zuen etxeetako irudi horiek begiratu eta
guri bidaltzera. Herritar guztiekin partekatu eta memoria polita egiteko aukera da.

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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Presan alokairuzko
66 etxebizitza egiteko
hitzarmena sinatu da
Udalak eraikuntza aurten hasi eta 2024rako amaitzea espero dute

Abenduaren 16ko osoko bilkuran onartua izan ostean, Hondarribiko Udalak eta
VISESAk Presa I eremuan 66 alokairurako
babes ofizialeko etxebizitza bere garaje
eta trastelekuekin, 55 aparkaleku eta 260
metro koadroko merkataritzarako lokal
bat eraikitzeko hitzarmena sinatu dute,
Txomin Sagarzazu alkatearen eta Carlos
Quindós VISESAko Zuzendari Nagusiaren

tzarmen bat sinatu genuela Udalak eta VISESAk, eremu hauetan 84 etxebizitza eta
errotaziorako aparkalekua egiteko. Halere, egindako ikerketa geotekniko berriek
erakutsitakoek eta 2020ko ekainean Hiri
Antolamendurako Plan Orokorra bertan
behera geratzearen ondorioz, arau subsidiarioetara egokitu behar izateak proiektua ezinbestean aldatzea eragin dute”.

“Hondarribiarentzat garrantzia handiko akordio bat da” esan zuen Txomin
Sagarzazu Alkateak. “Gogoratu nahi dut
2018ko azaroaren 12an lankidetza hi

Ordutik aurrera lan bilera asko egin ditu
Udalak VISESArekin proiektua baldintza
berrietara moldatzeko eta hitzarmenaren aldaketa adostu zuten. “Eskerrak

eman nahi dizkiot VISESAri, akordioa
lortzeko denen arteko lan giro ona eduki
dugulako”, gaineratu zuen udal buruak.
“2021. urtea berri honekin amaitzea poza
ematen dit. Oso jakitun gera Hondarribian etxebizitzaren egoera zein den, eta
hortan laguntzeko balioko du behintzat.
Eraikuntza lanak 2022. urtean hasi eta
2024rako bukatzea da gure asmoa. VISESAk eraikiko ditu eta berea da lehiaketa
deitzeko ardura”, amaitu zuen alkateak.
Carlos Quindósek, Visesako zuzendari nagusiak, gaineratu zuen “Etxebizitza Sailburuordetzarako, Visesarentzat, proiektu
honek 2021-2023 Etxebizitza Plan Zuzen
tzailean jasotako politika publikoak garatzeko konpromisoari erantzuten diola,
zehazki, alokairu babestuko etxebizitzen
parke publikoa handitzeko erronkari”.
Aurreikuspenen arabera, “Presa I-en
obrak 2023an zehar hasiko dira eta bi
urte geroago amaituko dira”. Jaurlaritzaren ordezkariak “eskerrak eman zizkien
“Udalari eta Txomin Sagarzazu Alkateari
bere prestutasunaregatik”, eta argi utzi
nahi izan zuen “VISESArentzat akordio
hau lehentasuna izango dela”.

Quindós eta Sagarzazu, hitzarmena sinatzen

SARRAILAGINTZA
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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 ABENDUA

Eguraldia
FENOMENOAK

17

4

6

2

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2021.12.29

2021.12.17

1.2°

11.3°

297.6

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

HILEKO EURIA
(mm)

21.3°

8

2021.12.09

EGUZKI ORDUAK

94.9

18

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

PRESIOA
2021.12.16

2021.12.27

88.8

%32

2.9

1029.2

1000.2

1017.7

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia
Peskadila

1.154,50 k

Lanpua

2,70 k

Muxarra

Mediana

2.069,80 k

Urraburua

1,30 k

Beste

Legatza

736,10 k

Bixigua
Txitxarroa

26,70 k
691,30 k

Lotxa

11,60 k

Txangurrua

0,60 k

Itsas aingira

42,90 k

Lupia

119,30 k

Itsas belarrak

24.030,00 k

0,90 k
11,60 k

Berberina

1,20 k

Krabarroka

93,60 k

Xapoa

539,10 k

Andeja

85,40 k

Arrain zabal

4,10 k

Faneka

3,50 k

Platuxa

2,20 k

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

6

33

371

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Ametsetan”
MIREN AGUR MEABE

“Izarak: esperoan ematen den denbora”
GOIZANE AIZPURUA

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Arrasa con todo”
JEFF KINNEY

“Sira”
MARIA DUEÑAS

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

6

147

1384

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

12

3

30

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.

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

