
H E R R I       H E R R I       A L D I Z K A R I AA L D I Z K A R I A
1 7 5 . z k i a  .  2 0 0 5 e k o  e k a i n a1 7 5 . z k i a  .  2 0 0 5 e k o  e k a i n a

H
O
N
D
A
R
R
I
B
I
K
O
 
U
D
A
L
A
.
 
E
U
S
K
A
R
A
B
A
T
Z
O
R
D
E
A
.
 
D
O
H
A
I
N

4-9. Herrian barrenaHerrian barrena

12-13. Elkarrizketa:Elkarrizketa:Jesus SantxoJesus Santxo

19-24. KolaborazioakKolaborazioak

22. Zer berri EuskaltegianZer berri Euskaltegian

26. AisialdiaAisialdia

30. Maiatzeko DemografiaDemografia

Agur San Martin!Agur San Martin!



JATETXEA-TABERNA



2005ko ekaina � 175. zkia � Hondarribia Euskara

Juan San Martin joan zaigu

J
oan den maiatzaren 29an zendu zen Juan
San Martin, euskaltzain eta idazlea. Norta-
sun trinkoko gizona zen San Martin, giza

eskubideen eta askatasunaren defendatzaile
sutsua, euskaltzalea, naturarekiko sentiberata-
sun handikoa, mendizalea, arte eta histori onda-
rearen jagolea.

Eibartarra izan arren, Hondarribian bizitu da
1982az geroztik eta arreta handiz jarraitu ditu
herriko gora behera guztiak. 

Bere begirada zorrotzarekin aztertu eta miatu
ditu bertako txoko eta inguruak, horregatik ez da
harritzekoa hainbeste aurkikuntza egin eta hain-
beste gauza agerian utzi edo erakutsi izana.
Euskara Zerbitzu honek asko zor dio Juan San
Martini, bere aholkua eta laguntza behar izan
duen bakoitzean borondaterik onenarekin ema-
teko prest azaldu baita. 

Udalerriko toponimia bildu eta argitaratzeko
beharra Udalari azaldu eta bultzatu zutenetako

bat bera izan zen, hainbat leku-izen galtzeko
zorian zeudela ikusteak kezka sortzen baitzion
eta gai horri buruzko bere ezagupena eta iritziak
oso baliagarriak izan ziren lan egoki bat burut-
zeko. 

HONDARRIBIA aldizkarian ere kolaboratzailerik
zintzoenetakoa izan da, hamabost urtez artikulu
ugari argitaratu ditu bertan, Hondarribiko histo-
ria, kultura, ondarea, toponimia eta beste hain-
bat alor  landu ditu bere idazlan interesgarrietan,
eta horiek guztiak jasota daude Hondarribiko
Udalak 2003. Urtean kaleratutako Antzinatik
gaur egunera, Hondarribia izeneko liburuan 

Euskara Zerbitzu honetan Juan San Martinen
itzala eta aztarna betirako geratu da hondarri-
biar guztien mesederako eta gure dolumina
adierazi nahi diegu bere emazte eta semeei. 

EUSKARA ZERBITZUA
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HONDARRIBIAk ez du bere gain
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19- FIZ Sokoan................................943 644316

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

3- ALAMEDA Harresilanda, 9 ................943 645798
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24- IRAOLA San Pedro, 5...................943 6410225

25- FIZ Sokoan................................943 644316

31- FIZ Sokoan................................943 644316

19- GARMENDIA Portuan....................943 641136

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

3- ARRATIBEL Mendelu auzoa..............943 641975

10- GARMENDIA Portuan................... 943 641136

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

24- ARRATIBEL Mendelu auzoa.............943 641975

25- GARMENDIA Portuan....................943 641136

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



Badira hilabete batzuk arrantzaleek antxoaren den-
boraldiari ekin ziotela eta momentuz, 40 urtetan eza-
gutu den kanpainarik txarrena dela esan daiteke.  Bai
arrantzaleek baita arrantzan adituak direnek (Azti
Euskal Institu Teknologikoak kasu), antxoaren krisiaz
edota desagerpenaz hitz egiten dute. Gainera,
emaitzek hori ziurtatzen dute; garai honetarako
azken hiru urteetan 11.000 tona antxoa harrapatu

ziren eta aurten,
203,5 soilik harrapa-
tu dira maiatzerako.
Arrantzaleek egoera
hau jasangaitza dela
diote eta gobernua-
ren esku hartzea
eskatu dute behin
baino gehiagotan
arazoa ekiditeko.  
Pasa den maiatza-
ren 24ean Eusko
Jaurlaritzako dele-
gazio bat Brusela-
sen izan zen Euro-
pako Komisioarekin
antxoaren falta
aztertzeko, eta

datuak aztertu ondoren, Europako Batasuneko
Arrantza Zuzendaritza Orokorrak Espainiako gober-
nuak proposatutako ekintza batzuk onartzea kontuan
hartu zuen, hauen artean, 45 eguneko kanpainiaren
bat-bateko etena egitea, alegia. Proposamen honen
arabera, arrantzale bakoitzari hilabetean 995 euro
emango zaizkie eta armadoreei 33.000 euro untziko.
Guztira 7 milioi euro. Laguntza hauek Kantauriko
bajurako flotari urriak iruditu zitzaizkion lehenagotik
ere, sektorearen galerak 27 milioi eurotan baloratzen
baitituzte. Bitartean, Madrilgo Nekazaritza Ministerio-
ak hainbat bilkura mantendu ditu Espainiako komuni-
tateekin eta Frantziako agintariekin arazoa ekiditeko.
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Antxoaren gabezia
jasangaitza da 

Herrian barrena

Jai Nagusietako 
kartel lehiaketa irekia

Hemendik aurrera HONDARRIBIAaldizkaria zure etxean dohainik jaso nahi baduzu,

bete ezazu harpidetza-txartel hau eta bidali edo eraman Udaletxeko Euskara Zerbitzura.

HARPIDETZA TXARTELA

Izen-deiturak: ..............................................................................................................

Helbidea:......................................................................................................................

Herria: ..........................................................................................................................

H
ondarribiko Uda-
lak 2005eko Jai
Naguesietako

Kartel Lehiaketa antolatu
du. Bertan, edonork
parte hartu dezake eta
baldintza batzuk bete
beharko ditu.

Alde batetik, teknika
librea izango da, hots,
argazkia, margoa,
marrazkia, collagea
etab. Eta tamainari
dagokionez, bertikala
izan beharko du (70 x 50
zentimetrotakoa). 

Egileak ez du markorik
jarri beharko eta ondorengo lema jarri beharko dio
�HONDARRIBIKO JAIAK 2005EKO IRAILA�.

Irabazleak 650.000 eurtotako saria jasoko du eta
lanak Udal Liburutegian, Zuloaga Etxean, entregatu
beharko dira uztailaren 19an eta 20an, eguerdiko
12:00etatik 13:00etara bitartean.
Lanak sinadurarik gabe joan behar dira. Atzekaldean
lema bat idatzia eraman beharko du eta kartazal itxia-
ren  kanpokaldean lema berbera eraman beharko du.
Bestalde, kartazalaren barnean, egilearen izen-abize-
nak, helbidea, NANaren fotokopia eta telefonoa idat-
ziak izan behar ditu.
Lan guztiak Zuloaga Etxean aurkeztuko dira irailaren
1etik 15a bitarte eta Udal liburutegian jaso daitezke
hilabete bereko 20tik 22ra bitartean. 
Azkenik esan, saritutako kartelaren jabea Udala izan-
go dela eta berorrek imprimatu, argitaratu eta zabalt-
zeko aukera izango duela.

Iragan urteko lan irabazlea

Antxoa deskargatzen
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Partzuergoak �Maleta
Pedagogikoa� aurkeztu zuen

P
asa den hilabetean Irungo eta Hendaiako alka-
teek, Jose Antonio Santanok eta Kotte Ezena-
rrok, eta Hondarribiako kultur zinegotziak,

Xabier Gezalak, haurentzako Maleta Pedagogikoa
aurkeztu zuten Ficoban. Aipatu maleta Mugaz Gain-
diko Bidasoa-Txingudi Partzuergoaren ekimena izan-
da 8 eta 12 urte bitarteko ikasleek gure bailararen
aberastasuna ezagutu dezaten.

Hiru Udalerrietako 21 ikastetxek parte hartuko dute
egitasmo honetan. Zoocreative eta Maîtres du RØvØ
enpresek bultzatu dute proiektua eta hiru udalerrieta-
ko Heziketa Sailen laguntza jaso dute. Bestalde,
hainbat artxibero, bibliotekari eta irakasle, hala nola
Berritzegune eta Education Nationale organismoen
laguntza ere jaso dute.

Maleta Pedagogikoak liburu eta joko anitz ditu hau-
rrek erreztasunez ikas dezaten. Xabier Gezalak
maletak dituen elemetu ezberdinak ezagutarazi
zituen aurkezpenean. �Poltsikorako nahiz ikasgelara-
ko mapa bat, irakasleentzako dokumetazio fitxak,
gida liburua, aurkikuntza kuadernoa, mahai jokoak
(Trivial Pursuit edota Oka jokoen antzekoak), eta bai-
laratik pasiatzeko CD-Rom-a dira, besteak beste,
maletaren elementuak�.

CD-Rom-ak ikastetxe ezberdinetan banatuko dira eta
hiru Udalerrietako Turismo bulegoetan eta Udaletxe-
etan ere izango dira. Era berean, www.bidasoa-txin-
gudi.com partzuergoaren webgunean ere eskuragarri
izango dira.

M
aiatzaren 10ean Bidasoa XXI Igeriketa Klu-
bak eta Udalak Hondartza gunea sustatzeko
akordioa sinatu zuten. 

Akordio honen xedea datorren ekainaren 15etik irai-
laren 15a bitartean hondartza gazte nahiz helduen
elkargunea izatea da eta horretarako, Udalak Bida-
soa XII enpresari dirulaguntza eskaini dio.

Asko dira Bidasoa XXIek hondartza dinamizatzeko
pentsatu dituen ideiak. Hasteko, haurrentzako par-
kea ezarriko duela jakinarazi zuen Antxon Lekaro-
zek, Klubeko lehendakariak. Parke hau 6 eta 13 urte
bitarteko haurrentzako izango dela aurreratu zuen.

Era berean, txapelketa ezberdinak antolatzea pen-
tsatu dute, hala nola, bolei-ballekoak, fubol-7koak,
edota gastronomikoak, adibidez, patata tortillarena.

Eskaintza ahalik eta zabalena egin nahi dute eta
horregatik, asteburu guztietan ekitaldi ezberdinak
antolatu nahi dituzte. 

Hau guztiarentzako, 200.000 eurotako aurrekontua
eskaini zaie, beste gauzen artean, urte batzutarako
materialea erosteko. 
Bestalde, sonbrilen eta tunbonen alokamenduaz eta
tabernaren gestioaz ere eurek arduratu dira.

Bai Udalak, baita Bidasoa XIIetik ere, ilusio handia
azaldu zuten ekimen honetan, izan ere, �denoi
zuzenduta dagoen proiektua da, bai hondarribia-
rrentzako baita bisitatzen gaituztenentzako�, adiera-
zi zuen Xabier Gezalak, Udaleko Kultura, Turismo,
Kirol eta Merkataritza zinegotziak.

Hondartza ekitaldientzako
gune izango da udan
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Partzuergoak Maleta Pedagogikoa aurkeztu zuen

* Maleta Pedagogikoak Txingudiko Badia eza-
gutzeko liburu eta joko ugari ditu.

*Gazte eta helduentzako haibat ekintza antola-
tuko ditu Bidasoa XIIek udan, hondartzan.

Hondarribiko hondartzan, piszina eta haurrentzako jokoak
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Udal Euskaltegirako 
izenemate epea irailean

Herrian barrena

H
ondarribiko Udal Euskaltegiak datorren ikastur-
terako izenemate epearen berri ematen du,
udako atsedenaldiaren ondoren, ikasleek berriz

ere euskarari gogoz ekin diezaioten.

Maila guztietako taldeak dituzte. Irakasleek, euskal ira-
kaskuntzan prestakuntza maila txit altua eta esperient-
zia zabala, eta ikasleen taldeak pertsona gutxikoak
izaten ohi dira irakaskuntza pertsonalizatuagoa izan
dadin.
Ikastaroak ordaintzeko erreztasunak jartzen dituzte;
bekak eskuratzeko aukera eskaintzen dute. Eta ordu-
tegiak malguak dira ikasleen beharretara egokitzeko.
Hortaz, ez dago aitakirik datorrren ikasturtean euskal-
tegian, euskara ikastera animatzeko.
Datorren ikasturterako izenemate epea irailaren 1ean
hasten da eta hilabete bereko 17an amaituko da. Izen
ematea goizeko 10.00etatik eguerdiko 13.00etara eta
arratsaldeko  16.00etatik 19.00 etara burutu daiteke
Udal Euskaltegian.
Informazio gehiago eskuratu nahi duenak 943 64 1216
telefonora deitu dezala.
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Salmenta eta konponketa

ERRENTERIA
Larzabal 14 � 943 34 01 82

DONOSTIA
Zabaleta 54 � 943 28 65 72

HONDARRIBIA
J. Alonso 5 � 943 64 27 77

ARRETXE

Patinaje parkea eta aparka-
lekua ekainean amaituak

Eusklategian izenematea irailan izango da

Agintariak Hondarribian izan ziren maiatzaren 12an

A
urki Hondartzako patinaje parkea erabiltzeko
aukera izango dute hondarribiko gaztetxoek.
Izan ere, parke honen lanak oso aurreratuak

daude, jada moduloak jarriak daude, eta Xabier
Gezala, Kultura, Turismo, Kirol eta Merkataritza zine-
gotziak aipatu parkea ekainaren amaieran amaitua
egongo dela aurreratu zuen.

Hondartzako gunearen handitzearen bigarren faseko
egitekoa izan da hau eta fase honek, 2,4 milioitako
aurrekontuarekin, aparkalekuaren handitzea eta atle-
tismo pistaren eraikuntza ere barneratzen ditu. Apar-
kalekua, ekainaren amaierarako amaitua egongo da
eta aintzinakoaren ahalmena bikoiztu egingo du, ber-
tan, 260 auto sartuko baitira.

Bestalde, atletismo pista eraikiko dela aditzera eman
genuen aurreko alean ere. Pista honek sei kale eta
250 metrotako diametroa izango du, eta bere barne-
an balonmano edo balonzesto bezalako kirolak prak-
tikatzeko pista balioanitz bat eraikiko dela pentsatu
da. Pista hau udazkenerako bukatua egongo dela
aurreratu du Udalak.



2005ko ekaina � 175. zkia � Hondarribia Herrian barrena

Talaia ikastetxeko lanak
udan hasiko dira
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L
ehen Hezkuntzako Talaia ikastetxea, aintzinako
Pedro Aginagalde eskola, berritzeko lanak udako
hilabeteetan  hasiko direla aurreikusi da. Berrikun-

tza lan hauek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsi-
tate eta Ikerketa Sailak bultzatu du eta, besteak berri-
kuntzen artean, ikasgelak eta jangela berritzea planteatu
da.

Lan hauen arduradunek bertako ikasleei eragozpen aha-
lik eta gutxien izatea nahi dute eta horretarako, lanak
irauten duten bitartean modulo berezi batzuetan ezartzea
pentsatu dute euren hezkuntza lanarekin normalitatez
jarraitu dezaten. 

Horretarako, hasiera batean ikasle hauek Biteri ikaste-
txera bidaltzea pentsatu zen, baina bertan denentzako
leku nahikoa ez dagoenez, moduloak Jostaldi Frontoia-
ren alboan ezarriko direla pentsatu da.

Talaia ikastetxearen sarrera

*Talaiako ikasleak Jostaldi Frontoiaren alboan
ezarriko diren moduloetara bidaltzea pentsatu da

R
amon Iribarren pasalekuan kautxuarekin
egindako maldak ezarriko dira ibilgailuen
abiadura murrizteko asmoz. Egun, asfalto

edo zementuarekin egindako maldatxo batzuk
betetzen dute funtzio hau baina, kautxua materia-
le biguinagoa izanik, Udalari egokiagoa iruditu zaio
halako maldak ezartzea. 
Gainera, materiale biguinagoa izateaz gain, kau-
txuzko malda hauek errepideko inklinazioa homo-
geneoa izatea eragiten dute. 

Beste berrikuntza batzuk ere bideratuko dira erre-
pideko zirkulazioa hobetzeko xedez. Hala, kale
berdinean, bidegorria eta errepidea banatzen
dituzten zementuzko pibote edo banatzaileak plas-
tikozko beste batzuengatik aldatuko dira. Borja
Jauregi alkateak materiale hau bera Udalerriko
errotondetan ezarriko dela aditzera eman zuen,
ibilgailuek egiten dituzten tromboak eta azken
batean, abiadura murriztu dezaten, eta batez ere,
Santa Engrazia eta Itsas ibilbideko errotondetan.

Berrikuntzak errepide
eta errotondetan

Ramon Iribarreneko errepideko egungo baden bat

AUKERA HAUNDIA BANDERILA
ETA KAXUELETA N

San Pedro, 31 20280 HONDARRIBIA
Tel: 943 642705
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Saharako Haurrak 
hartzeko deialdia  

Herrian barrena8

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

Javier Busto musikagileak
diska bat aurkeztu du 

H
ondarribiko Udalak, Gizarte Zerbitzuen
Departamentuaren bidez, "Oporrak Bakean"
izeneko programa dela eta, uztailean eta

abuztuan 8 urtetik 12 urte bitarteko 8 neska-mutil
saharar etxean hartzeko aukera eskaintzen die Uda-
lerriko familiei. Programa honek izaera humanitarioa
du eta gizarte egoera txarrean dauden umeei edo
osasun egoera berezian daudenei zuzenduta dago.

Udako hilabete hauetan beren etxeetan hartuko
dituzten familiekin oporrak igarotzeko aukera eskai-
ni nahi zaie eta familia hauek konprometitzen dira
neska-mutil horiei beren etxeetan ostatua, mantenua
eta babesa ematera, halaber osasun zainketaz eta
errehabilitazioaz ere arduratuko dira. Hondarribiko
Udalak programa hau martxan jartzearekin, bere
gain hartuko ditu neska-mutil horien bidai-txartelen
gastua eta Saharatik etorriko den begiralearena. Era
berean, aisialdiko ekintzak antolatu eta osasun
azterketak eta zainketak koordinatuko ditu Osakide-
tzarekin, bestalde, haur bakoitzari eta familiari
laguntza eskaintzeaz gainera, hauen jarraipena
egingo du. Ekimen honetan parte hartu nahi duten
familia guztiek informazio zabalagoa jasoko dute
943 111291 telefonora deituz.

Saharako haurrak Hondarribian, egonaldi batean

Javier Bustoren diskaren azala

P
asa den ekainaren 1ean, Javier Busto, Honda-
rribiako zuzendari eta musikagileak, �Honda-
rribia Ametsetan� CDa aurkeztu zuen. Lan

honek, bere bizitza musikaria laburbiltzen du, 16 kan-
turen bitartez, musikari eskaini dizkion 25 urteak isla-
tu ditu.

Javier Bustori zaila egin zaio 16 kantu hauek auke-
ratzea baina aurkezpenean aditzera eman zuen
moduan bere bizitzan garai ezberdinetan garrantzi
gehien edo gehien iritsi zaizkion kantuak sartu ditue-
la. Kanta elizkoiak eta profanoak barneratu ditu, eta
estilo ezberdinetakoak. Diska irekitzeko, berak kon-
posatutako kanturik zaharrena aukeratu du, Ave
Maria delakoa, 1980an idatzitakoa.
Proiektu honetarako, Hondarribiko Udalaren laguntza
jaso du, eta era berean, Kanta Cantemus nesken
abesbatzaz eta hamabi gizonen ahotsaz baliatu da
lana burutzeko. Lan honen emanaldi bakarra ekaina-
ren 2an eskaini zen eliz nagusian arratsaldeko
20.30etan.
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Amuteko biztanleek jasaten duten uholde arriskua
amaitzea xede duten birgaitze lanak, oraindik ere
Udalaren helburu garrantzitsuenetakoa izaten jarrai-
tzen du. 
Lan hauek pasa den urtearen amaierarako bukatuak
egon behar zuten baina arazo anitzekin aurkitu dira
lan hauek aurrera eramateko eta hortaz, proiektua
atzeratu egin da.

Amuten etxe ugari itsas mailaren azpian eraikiak
daude, hala, urtean sarritan uholdeak jasaten dituzte.
Arazo honi aurre egiteko, Mendeluko Los Planetas
auzoan egin den bezala, urak pilatzeko andela edo bil-
tegia eraikitzea pentsatu da. Zernahi gisaz, Amuten,
bai saneamenduko sarea kokatzeko, bai eta ur ande-
la eraikitzeko leku apoposa bilatzea, zaila izan da
uholde ugariko zona delako. 

Azaroan Udalak burututako bilkura batean, 2005ean
2,4 milioi euro lan hauetarako zuzentzea adostu zen.
Azken berri moduan, esan beharra dago Udalak Amu-
teko birgaitze lanetarako hainbat urtetarako plana
onartu duela da.
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INMOBILIARIETAN ADITUAK

w w w.inmobiliariaenara.com

San Pedro 4 behea Tel. 943 64 39 72
20280 HONDARRIBIA Tel. y Fax 943 64 54 38
Serapio Mugika, 2
20302 IRUN Tel. y Fax 943 00 46 28Argazki oina Argazki oina Argazki oina

OPTIKO

San Pedro, 6
Tel. eta Faxa: 943 64 37 75
20280 HONDARRIBIA

O PTIKA ETA O PTOMETRIAN DIPLOMATUA

O PTOMETRIA KLINIKOAN M ASTERDUNA

KONTAKTUKO LENTEAK

Amuteko uholdeak ekidi-
tea Udalaren xede da 

Santa Engrazia errotondatik. 
sahiesbide berria igaroko da

Mendebaldeko sahiesbidea-
ren proiektua martxan da
Mendebaldeko sahiesbidearen bigarren faseko
obrak, hots, Santa Engraziako errotonda eta Baserri-
tar Etorbidea lotzen dituena, urtearen amaieran hasi-
ko direla aditzera eman zuen maiatzean, Gipuzkoa-
ko Diputazioko Errepideen Sailak. Ekimen hau hiru
faseetan banatua dago. Lehena, Aireportuko errepi-
dearen eta Santa Engraziaren lotura izan zen eta ira-
gan urteko abuztuan amaitu zen. Egun, bigarren
faseko idatzia ia amaitua dago eta hortaz, lanen
esleipenerako zozketari ekingo zaio. 
Fase honetan eraikiko den errepideak aurreko fase-
an egindakoen ezaugarri berdinak izango ditu. Bos-
tehun metro inguruko luzeera izango du, 10 metrota-
ko zabalera duen galtzada, eta metro t·erdiko espa-
loia. Proiektu honetarako 4,8 milioi eurotako aurre-
kontua finkatu da. Proiektu honek hirigunean sortzen
diren trafiko arazoak eta auto pilaketak murriztea du
helburu, batez ere, jai egunetan. Modu honetan,
gauzatuko diren hobekuntzen artean, bi zentzutako
bi bideko errepidea, eta bidegorriaren jarraipena
dira. Azkenik, Errepideen Sailak  Amuteko zubitik,
Gabarri kalera doan errotondara iristen den N-638
errepidearen (Aireportuko errepidea) zabaltzea
burutzeko konpromezua azaldu zuen.

Amuten, ibaiaren ondoan obretan



Laxoa txapelketa lehen aldiz Hondarribian

M
aiatzaren 15ean goizeko 11: 30tan hondarribia-
ko Gernika Arbola zelaian, 2005eko Laxoa txa-
pelketaren barruan, Hondarribia eta Doneztebe

C ren arteko norgehiagoka ikusi zen. 

Partida honen berezitasunen artean aipatu beharra
dago hondarribiarrek lehen aldiz parte-hartzen dutela
Laxoa txapelketa honen barruan. Pilotaren modalitaterik
zaharrenatzak jotzen den hau, nolabait inguru hauetan
berpizteko asmoa dute hondarribiarrek. Berpizteko
diogu zeren Hondarribian orain 150 bat urte jokatzen
zen pilota modua zen Laxoa.

Gernika Arbola zelaian jokatzea ez da inolako kointzi-
dentzia, herriko askok gogoratuko dute bertan zegoen
frontoi zaharra, haren aurretik Laxoa zelaia zela ikus
dezakegu Baionako Euskal-Museoan dagoen Gustave
Colinen "Partie de pelote sous les remparts de Fontara-
bie" oleoan, 1863an margotutakoa.

Partida hau Laxoa Elkarteak urtero antolatzen duen txa-
pelketaren barruan agertzen zaigu. Txapelketa honek
iada 4 jardunaldi jokatu ditu bere bi taldeetan eta abuz-
turako du finala aurreikusia. 

Horren ondoren pasaka modalitatearekin jarraituko dute
Baztan- Erreka eta aurten lehen aldiz Bidasoa bailarako
pilota-zaletasuna indartuz.

Maiatzaren 22an, Hondarribiko Pilota Eskolak (H.P.E.)
aurten ere Pilota Olinpiada antolatu zuen. Larunbatean
zehar 250 neska mutilek parte hartu zuten jaialdi hone-
tan. 

Goizeko saioan neska mutilek eskupilotan aritu ziren,
bai eta Errioxatik etorritako pelotero batekin pilotak nola
egiten diren ikasiz. Aurreko urteetan bezala Arrasateko
pilota eskolatik etorritako 10 gaztek ere parte hartu zuten
bertan jokatu ziren partidatan.

Bazkalondoren nesken saioa etorri zen.
Paletaz zein eskuz aritu ziren 80 haur eta
gaztek maila ezberdinetan banaturik.

Azkenik eta jaialdiari bukaera emateko, Ger-
nikako Arbola zelaian Hondarribiko Laxoa
ekipoa Irurita B taldearen aurka izan zuen
norgehiagoka. 

Aurreko asteburuan bezala 2 eta 9 jokotan
gelditu ziren. Iruritakoen esanetan ezagututa-
ko plazetatik politenetakoa omen da Honda-
rribikoa. Igandean berriz Hondarribiarrek Iru-
ritara egin zuten bisita eta bertan 9 eta 1
galdu zuten. Iruritarrek beraien plazaren
berezitasunaz inor baino hobe baliatu ziren
eta honela Hondarribiarrek ez zuten inolako
aukerarik izan.Laxoa berreskuratu du Hondarribiako pilota Eskolak 

. Sukaldaritza tradizionala

. Eguneko menua

. Karta

San Pedro kalea 63
Tel. 943 64 70 75

20280 HONDARRIBIA
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Udako ekintzak Arraun Elkartean 

A
rraun Elkarteak aisialdiarako ekintza anitz
antolatu ditu uda honetan gazte nahiz hel-
duentzako.  Beste ekintzen artean, uztailean

eta abuztuan, piragüismo nahiz arrauneko ikastaroak
eskainiko dituzte praktika hau ezagutu edota hobetu
nahi dutenentzako. Ikastaroak 11 egunetakoak izan-
go dira eta lau tanda gauzatuko dituzte, bi hilabete
bakoitzean. 
1- Uztailaren 4tik 15era.
2- Uztailaren 18tik abuztuaren 1 bitarte. 
3- Abuztuaren 2tik 13ra
4-Abuztuaren 16tik 27ra.
Tanda ezberdinez gain, talde ezberdinak antolatuko
dira tanda bakoitzean. Hala, lehengo taldeak goizeko
9.30tatik 11.00etara arituko da eta bigarrena
11.15etatik 12.45era. Prezioak ere ezberdinak izango
dira ikastaroaren modalitatearen arabera. Piraguako-
ak 38euro balio ditu eta bazkide direnentzako 34
euro. Arraunekoa, aldiz, 34 euro balio ditu eta bazki-
deentzako 30. Ikastaro hauetan parte hartzeko inte-
resa dutenek, bai batean, baita bestean ere, izene-

matea ekainaren 13tik abuztuaren 16era bitartean
gauzatuko beharko dute. 

Hilabete hauetan ere, piraguak eta arraun untziak
alokatzeko aukera izango da (piragua arruntak,
yolak, skiffeak...). Piraguak, astelehenetik ostiralera
Arraun Elkartean, 16.00etatik 20.00etara alokatuko
dira eta larunbatetan, 9.30etatik 13.00etara. Eta hon-
dartzan, egunero, 11.00etatik aurrera. Ordu baterako
banakako piragua alokatzeak 5 euro balio ditu, eta
bintzako piraguak, 8 euro.

Talde antolatuak ere egingo dituzte. Monitorea kon-
trazeko aukera izango da, Txingudiko Badiatik pase-
oak antolatuko dituzte, eta baita Bidasoa ibaian jei-
tsierak antolatuko dituzte, 8 pertsoneko talde minimo
batekin. Bidasoa ibaiaren jeitsierak, hiru ordutako
iraupena izango du gutxi gora behera eta Biriatutik
hasita Bidasoa ibaia zeharkatuko du Arraun Elkarte-
ra iritsi arte. Irteera hauen prezioa 24 eurotako da eta
izenematea uda osoan zehar gauzatu daiteke iraila-
ren 2ra arte.

Azkenik, eta urte osoan bezala, Arraun Elkarteak
gimnasioa jarriko dute erabiltzailearen eskura. Ber-
tan, aerobic-a, spinning-a, body-combat-a, body buil-
ding, hip-hop, funky, muskulazioa, sauna, masajeak,
mantenurako gimnasia, gimnasia terapeutikoa... eta
beste hainbeste praktika egiteko aukera izango da 30
eurogatik soilik hilabetean.

Ekintza hauen guztien prezioak eta ordutegiak
Arraun Elkartean kontsultatu.

San Pedro, 3 � San Pedro, 4
20280 HONDARRIBIA

EXPERT

GEURIA
SUKALDEKO ALTZARIAK

Tel. 943 64 07 14

ETXETRESNAK
Tel. 943 64 33 86
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Gazte talde bat Arraun Elkarteko udako ekitaldietan

AEROBIC, SPININ, FUNKY, HIP-HOP,
BODY BULDING, BODY COMBAT,

MUSKULAZIOA, MANTENIMENDUA,
MASAJEAK, SAUNA, PIRAGUEN ALOKAI-

RUA ETA GORDELEKUA�

Hondarribia Arraun Elkartea � Tel. 943 64 01 61 � 20280 HONDARRIBIA

�ZURE GIMNASIOA HERRIAN BERTAN�!!!

HONDARRIBIKO

GIMNASIOA

* Piragua eta arrauneko ikastaroak, badia ezagutzeko untzi paseoak eta Bidasoa
ibaiaren jeitsierak antolatuko dituzte, besteak beste, uztailan eta abuztuan.
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- Adineko jende asko etortzen al da Kasi-
nora? Ze adinetakoak etortzen dira berta-
ra?

Orain jende gutxiago etortzen da, tamalez
taberna itxita baitugu. Lehen tabernaz ardu-
ratzen zenak utzi egin zuen eta orain taber-
narik gabe gaude. Udaletxeak dagoeneko
zenbait elkarrizketa egin ditu interesa duten
batzuekin, baina tabernaren zerbitzua orain-
dik ez da esleitu. 

Kasinoak 700 bazkide ditu denetara eta
etortzen direnak 65 urtetik beherako pentsio-
dunak izaten dira; bazkide zaharrenak,
berriz, 86-87 urte inguru izango ditu. Hala
ere, adin horretako jende gutxi izaten da
hemen.

- Kasinoa elkartzeko lekua al da soilik?
Ze ekintza burutzen dituzue?

Adineko jendea elkartzeko lekua izateaz
gain, bestelako ekintzak ere antolatzen ditu-
gu eta jendeak gustura parte hartzen du,

egia esan. Antzerkia, gimnastika, memoria
lantzeko tailerra, korua, podologia, ile-apain-
degi zerbitzua,... uste baino ekintza gehiago
antolatzen dira Kasinoan. 

Bestalde, kartetan eta partxisean ere oso
gustura ibiltzen da hemen jendea, eta ibilal-
dietan zer esanik ez. Dagoeneko Sorian eta
Kalagorrin izan gara eta udan Santander
aldera joateko asmoa dugu gauzak okertzen
ez badira, behintzat. Animorik ez dugu falta
horretarako.

- Ile-apaindegia eta taberna dituzuela
aipatu duzu, besteren artean. Astean zen-
batetan egoten dira zabalik?

Lehen esan dizudan bezala, taberna itxita
dago oraingoz, baina ile-apaindegia, astele-
hen eta igandetan izan ezik, aste osoan
dago zabalik. 
Kasinoan kontsumitzaileen bulegoa ere
badago jendearen kexak eta eskaerak artat-
zeko, baina ostegunetan bakarrik dago ireki-
ta.

D
ezente izango lirateke, denboran atzera egiteko auke-
ra balute, berriz ere gaztarora itzuliko liratekeen aiton-
amonak; baina, era berean asko dira erretiroa hartu eta

gazte garaian baino hobeto bizi direnak. Gazteok taberna zuloetan
elkartzen garen antzera, zaharrek ere badute euren txokoa Hondarri-
biko Alameda ondoko Kasino Zaharrean, eta bestela galde diezaiote-
la bertako giroa ederki ezagutzen duen Jesus Santxori. Kasinoko
gorabeheren inguruan, hona berak kontatutakoak.

JESUS  SANTXO
Kasino Zaharraren izenean



2005ko ekaina� 175. zkia � Hondarribia Elkarrizketa 13

- Ze baldintza daude Kasinoan? Edozein
joan al daiteke ala bazkide izatea derrigo-
rrezkoa da?

Kasinora etorri ahal izateko pentsioduna izan
behar da edo erretiratua. Urtean 7 euroko kuota
ordaintzen da eta bi baldintza horiek betez gero,
edonor etor daiteke bertara. Dena den, Honda-
rribiko eta Irungo jendea etortzen da, batik bat.

- Ze giro dago Kasinoko bazkideen artean?
Gazteak bezala, koadriletan antolatzen al
dira?

Beraien gazte garaiko pasadizoak eta zelebre-
keriak kontatuz pasatzen dute denbora. Partidak
antolatzen dituztenean, berriz, tabernetan beza-
la tertulian aritzen dira.

- Senar-emazteak, alargunak, ezkongabe-
ak,... Zein etortzen dira gehien?

Hemen denetarik dugu. Andreak, oro har, baka-
rrik etortzen dira eta bikoteak ere etortzen dira
tarteka, baina nahiko gutxitan.

- Baserriko jendea al da nagusi ala kalekoa?

Denetarik. Jendeari ez diogu galdetzen goitik
edo behetik etortzen den. Baserritarrak zein
kaletarrak, euskaldunak nahiz erdaldunak, hona
edozein etortzen da.

- Zein dira une honetan
Kasinoaren beharrak?

Kasinoa berritzeko asmoa
dago, premia bai baitu, eta gero tabernaren kon-
tua ere zintzilik dago, baina espero dezagun
aurki berriz ere taberna martxan izango dugula.

Bakardadea saihestu ezinik dabiltzanei zuzen-
duta, hona hemen adiskideak egin eta Kasinoa
bezalako leku zoragarriaz gozatzeko aukera.
Edozein zalantza izanez gero, bertan galdetu;
atseginez hartuko zaituztete.

Ainara Elizondo

EspEspainiako historian olio sarituenaainiako historian olio sarituena

CONTABLE,
FISCAL,

LABORAL
* SEGUROS

GESTIÓN:

* KONTUHARTZAILEATZA, FISKALA 
ETA LANAREKIN LOTUTAKOA

* ASEGUROAK

GESTIOA:

Kasino Zaharra 
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Kukua, "Kukua" baino gehiago da

Udaberria aurrera doa. Joan direneko
bi hilabete hauetan kukuaren ahotsa
entzuten ari gara gure basoetan. Iza-

era bereiziz bere burua dizdiratzen duen
txori honi buruz bizpahiru idazki eskaintzeko
asmoz nator. 

"Margo ederdun" liburu sorta argitaratu
zenetik, urteak joan dira. Hogeita hamabost
baino gehiago seguruaski. 

Garai hartan, hamabost liburuz osatzen den
sorta hau lagun talde batek euskeratu
genuen. Niri, hain zuzen ere, "xomorroen
mundua" euskeratzea egokitu zitzaidan.
Hamalaugarren liburua zen bera. Eta nere
adiskide eta lagun min dudan Joxe Mari Ara-
naldek euskeratu zuen "Egaztien mundua"
liburua.

Eskura zaidan gai honi buruz, bada, aurrez
egina dagoen lan horretan oinarrituko dut,
nere egitekoa. Gaurko honetan, eta sarrera
gisa, alderdi hauek nabarmendu nahi nituz-
ke kukuari dagokionez.

Alde batetik, "esaera" bihurtu da honako
hau: "San Josetan kuku, San Pedrotan
mutu". Noski, garai horretara iristean,
mutuen bazkide gerta ohi dela kukua. 

Esaeraren aurreneko zatiari buruz, hau da:
"San Joanetan kuku", nere zalantzak badi-
tut. Izan ere, eta hau da, besteak beste,
nekazari eta basolarien ahotan erabiltzen
den esana: "Kukua ez dela kantari hasten,
arik eta, bere gorputza estaltzeko neurrira
arboletako ostoak hazten ez diren bitarte-
an".

Neguak luze jotzen due-
nean, lanik asko izaten
dute gure zuhaitzek ostoa eman ahal izate-
ko. Haritzak eta Pagoak batipat.

Esaerak bezala, edota "herri jakintza" esa-
ten diogunaren alorrean., beste uste hau
oso zabaldua da gure artean: kukuaren
ahotsa lehenengoz entzutean, sakelean
dirua baduzu, urte osoan ez duzu diru falta-
rik izango. 

Eta, asko edo gutxi, dirurik aurkitzen bada,
lasai egon gintezke, urte hura aberatsa ger-
tatuko baita, esaeraren arabera.

Dena den, kukuari buruz gehienok ezagut-
zen dugun alderdi hau da: Egazti honek,
beste egazti eta txorien kabian jartzen duela
bere arrautza.

Hurrengo idazkian jorratuko dut txori honen
berezitasun bitxi hau. 

Dena den, kukuak bere izaeraz duen bere-
zitasun hau, bera denetik harago zabaltzen
da, gizakion munduarekin lotzean; "ezauga-
rri" bihurtzen baita, eta ostoa atera aurretik
bezala ondotik, joku maltzurra gizartean
"nagusi" bilakatzen da. 

Eta bukatu aurretik, kontseilu bat ematea
egokia izango da: "aurten, oraindik, kukua
aditu ez baduzu, sartu poltsikora diru pixka
bat. 

Zeinek daki, kukua entzutean dirua zerekin
zenuelako, aurtengo urtea dirutan erosoa
bihurtuko ez zaizun!!!

Martin Iturbe
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JUAN SAN MARJUAN SAN MARTIN EUSKALTIN EUSKALTZAINAri agurTZAINAri agur

JJ
uan San Martin idazle eta euskaltzain osoa
maiatzaren 30ean zendu zen, gaixotasun
luze baten ondorioz. Hil honetan bete behar

zituen 83 urte. Bere aldeko hileta-elizkizuna
maiatzaren 31an izan zen, iluntzeko 19:00etan,
Hondarribiko Jasokunde eta Sagarrondoko Andra
Mari Parrokian.
1922ko ekainaren 23an jaio zen, Eibarren. Han
egin zituen bizitzaren lehenengo urteak, 1936an
gerra piztu zen arte. Aita Valentziara joan zen
Errepublikaren alde borroka egitera eta ama eta
lau anai-arrebak ihesi ibili ziren Arratian, Bilbon,
Santanderren eta Gijonen. Bordelerantz itsasont-
ziz zihoazela, frankistek hartu zuten ontzia eta
Ferrolera eraman zituzten San Martin eta bere
senitartekoak.  
Irakurle sutsua izan da beti Juan San Martin,
baita mendizale ere. Aipatzekotan, Bulnesko
Naranjo mendia igo zuela hiru bide desberdineta-
tik, eta baita Pirinioetako zenbait mendi gailurrera
igoteko bide berriak urratzen aitzindari izan dugu-
la. Europako mendi-ibilbide ugari eginak ditu eta
baita Pirinioetako eta Alpeetako mendikate gehie-
nak ere. 

Artikuluak ez ezik, poemak ere plazaratu ditu
Juan San Martinek, batez ere Euzko Gogoa-n eta
Santi Onaindiak zuzentzen zuen Olerti aldizka-
rian. Poesia lanetarako erabili zuen goitizena,
Otsalar, erreferentzia garrantzitsua izan zen 1960.
hamarkadako euskal poesigintzan. 2001ean, argi-
taratu zituen orduko poema gehienak, Giro Gori
liburuan.
Euskaltzaindiak 1957ko uztailaren 26an izendatu
zuen euskaltzain urgazle. 1964ko abenduaren
18an, aldiz, euskaltzain oso aukeratu zuten.
1966tik 1978ra Akademiako idazkaria izan da San
Martin; 1970tik 1978ra diruzaina; 1978tik 1988ra
Jagon sailburua. Euskaltzainburuorde ere hautatu
zuten 1988an, baina kargua hurrengo urtean utzi
zuen, Euskal Autonomi Erkidegoko Ararteko izen-
datu zutelako. 1994tik 1995ra Ombudsman Euro-
pear Institutuko burua izan zen. Urte horretan ber-
tan utzi zion Ararteko izateari.

SARIAK ETA OMENALDIAK:

-Espainiako Mendi Federazioak zilarrezko domina
eman zion 1955ean 
-Baionako Euskal Idazleen Entitateak Lauaxeta
saria eman zion 1964. urtean
-Euskal Idazleen Elkarteak ohorezko kide izenda-
tu zuen
-Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpretari
Elkarteak ohorezko kide izendatu zuen.
-2001. urtean, Eibarko Udalak, Udako Euskal Uni-
bertsitatearen laguntzarekin, "Juan San Martin" 

beka sortu duela, ikerketa sustatzeko eta Juan
San Martin eibartar euskalari eta ikertzailea
omentzeko. 
-36. Durangoko Liburu eta Disko Azokan, Durango
merinaldeko Adiskideen Gerediaga Elkarteak
2001.eko "Durangoko Argizaiola" omen-saria
eman zion.
-2002ko ekainaren 3an, Bilboko Liburu Azokak
Urrezko Luma eman zion. 
-2003ko urrian, Koldo Mitxelena Kulturuneak bere
omenezko jardunaldiak antolatu zituen, Konpromi-
soa eta lekukotza euskal kulturaren zerbitzura
izenburupean.
-2003ko abenduan, Hondarribiko urrezko domina
eman zioten eta seme kuttuna izendatu
-2004ko ekainean, Eusko Ikaskuntzak eta Euska-
diko Kutxak, Humanitate, Kultur, Arte eta Gizarte
Zientzien 2004ko saria eman zioten. 
-2004ko abuztuan, Zuloaga Museoak omendu
zuen
-2005eko maiatzean, Eibarko "seme kuttuna"
izendatu zuten.

Euskaltzaindiak igorritako informazioa

Felix Uriarte, Joanitoren lagun mina, San Marti-
nekin, Santiagoko ermita aurrean



JJ
uan San Martin beti egon zen Hondarribia-
rekin lotua. Gaztaroan, Eibar bere jaiote-
rrian  bizi zela, konturatu zen euskara eza-

gutu bai baina ez zuela menperatzen  nahi  bezala,
ez errax irakurtzeko eta ez behar bezala  idazteko.
Egoera horretatik lehenbailehen ateratzea erabaki
zuen. Baina non eta nola� Gerra zibila bukatu
ezkero urte gutxi pasatuak ziren. Ez zegoen euska-
ra ikasteko eskolarik,  euskaraz hitz egiteak ere
halako debeku kutsua zuen. Zer egin? Bazen Eiba-
rren apaiz bat euskara ondo zekiena. Eta  harenga-
na jo zuten Joanito San Martinek eta beste bizpahi-

ru lagunek. Eta hala hasi ziren,  egun batean etxe
batean, hurrengoan beste toki batean. Egunero
tokia aldatuz.  Beti beldurrez,  klandestinoki, ezku-
tuan eta isilean. 

Hala eta guztiz, oztopo gainetik lau gizaseme
haiek euskara ondo ikasi zuten. Batez ere Juan San
Martinek euskara ikasi eta Euskaltzaindiko goi mai-
latara iritsi zen, baita euskaraz idatzi eta argitaratu
ere. Maixu ona, baita ikaslea ere. 

Baina�nor zen apaiz hura hain ondo euskara
irakasten zekiena? Hondarribitar bat: On Rafael
Artola, Atalaia etxean bizi dena, Bordariren anaia.
Hara nola euskara arloan hain famatua izan den
Juan San Martin jaunak hondarribitar baten esku eta
lehenengo bultzadaren ondorioz noraino iritsi zen. 

Juan San Martin  euskal kultur mundua lantzen
hasi zenean bi euskal olerkari famatu ezagutu nahi
izan zituen eta hala trena hartu eta Eibarretik Hon-
darribiara etorri zen eta egun osoa pasa  zuen
Satarka eta Bordarirekin. 

Mogel,  bere bizitza eta lanak.  izan zen Juan
San Martinek argitaratutako lehenengo liburua
(1959) eta Nikolas Alzona "Bitaæok� adierazi  eta,
Eibarera joan nintzen  elkarrizketa bat egitera� Beti
esaten zuen Juan San Martinek ni izan nintzela
berari lehenengo aldiz elkarrizketa bat egin zion
kazetaria.  Hara hemen ere  beste lotura bat Honda-

rribiarekin.

Trantsizioa deitzen den garaian
Arte Ederren delegatua izendatua
izan zen eta berak mugitu eta lortu
zuen Hondarribiako Udalak Kale
Nagusiko harri zola berritzeko
behar zuen dirua. Jose Manuel
Garmendia zen herriko alkate. 

1982. urtean bere sorterria utzi
eta Hondarribiara etorri zen bizit-
zera, bere emazte Mari Paz eta
bere bi semeekin, Unai eta Oier.
Eta geroztik hemen, gure artean
bizi izan da, antzinako eta gaurko
herria ezagutuz, bere ikerketak
landuz, liburuak idatziz, mendi
bazterrak begiratuz,  eta garrantzi
handiko aurkikuntzak lortuz. 

Bere  begi urdin eta garbiekin
konturatu zen Jaizkibel mendi
berezi bat zela eta Jaizkibelen aur-
kitzen ziren hainbat gauza harriga-
rri eta interesgarri ez zirela beste
tokietan aurkitzen halako neurrian:
harpeak gizona garai batean bizi

eta oraindik bizi ziren tokiak, silex harri landuak,
arroka bizian eginetako pasalekuak eta abar. 

Toki berezi batean lurra lapaz josita aurkitu zuen.
Hura ez zen normala. Jesus Altuna,  paleontologoa-
ri deitu zion esanaz gauza harrigarri batzuk erakuts
nahi ziola..  Altuna etorri zen,  Juan San Martinen
gidaritzapean  Jaizkibeleko toki bereziak ezagutu
eta azkenean lapa ziren harpe hartara eraman zuen. 

Jesus Altunak lurretik lapa mazkor bat harturik
hala esan zion :

- Lapa honek gutxienez 5000 urte ditu. 
2003. udan  Aranzadi Zientzia Elkarte izenean

lau arkeologo, Maria Jesus  Iriarte,  Alvaro Arrizaba-
laga, Francisco Etxeberria eta Lourdes Errasti hasi

ziren lanean eta berehala aurkitu zuten bilatzen ari
zirena: antzinako gizon baten gorpuzkinak. Gizon
hark,  hil zenean, 30 edo 40 urte izango zituen bai-
nan bere eskeletoa ez zegon osorik; lurreko honda-
rrak eta arroka hondartsuak duen azidoaren eragi-
nez, hezur batzuek desagertuak zeuden baina beste
hezur batzuk ordea,  urtetan zehar iraun zuten lapa-
ren mazkorrak duen alkalinotasunagatik. Aurkitutako
hezurrak Groningengo Neederlan Unibersitateak
duen laborategian,  karbono 14 deitzen zaion meto-
doaren bidez,  aztertu ondoren,  hezur haiek 8500
urte zituztela erabaki zuten. 

Orain arte Euskal Herrian agertutako gizonen
aztarnarik zaharrenak, Juan San Martinen  begirada
zorrotzari esker !

Denok dakigu idazle ugaria zela. Eta bere idatz
lanetan Hondarribia gaitzat sarritan hartu zuen:
Erromatar garaiko ara bat Hondarribian aurkitua,
Hondarribiako baserrien izenak, Zerri deitzen zaio
Txingudi eta abar... Beste lan gehiago baditu San
Martin jaunak gure herriari buruz idatziak.  Bainan
orain azpimarratu nahi nituzke bi liburu: Hondarri-
biako elizari buruzkoa  bat eta, bestea,  gure kon-
dairari buruzkoa. 

Lehenengo aipatutakoa Hondarribiko Andre
Maria Jasokundekoa. Historia,  Arkitektura eta Artea
Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratua  Bi azterketa
mota egiten ditu San Martinek: bat dokumentu zaha-
rren arabera ezagutzera ematen dira  Hondarribiako
elizak Baiona eta Iruiæeko Apez-
pikuekin izan zuen harrema-
nak. Bestean,  Hondarribiako
elizak dituen arkitektura eta
arteaz mintzo da.

Bigarren liburua Antzinatik
gaur egunera, Hondarribia.
Gure herriko Udalak argitara-
tua. Berrogeita hamabost kapi-
tulu motx eta biziz hornitua.
Hemen daude  Juanek Jaizki-
belen egindako lanen aurki-
kuntzak. Baita bere adierazpe-
nak ere. Antzina-antzinatik hasi
eta gaur  arte,  liburuaren ize-
nari jarraituz, gauza askotaz
hitz egiten digu: Hondarribiaren
jatorrizko armarria, Santa Kata-
lina, XIV. mendeko erretaula
hondakinetan. Turko buruare-
na. Lehen hondarribiarrak
Ameriketara. Sorginak Honda-
rribian? Juztiz eta bere kondai-

ra. Izen berezi asko: Cristobal de Rojas,  Fran-
zisko Isasi. W. von Humboldt, Joanes Etxeberri,
Victor Hugo, Francis Jammes, Kaudio Otaegi, A.
Campion, Pierre Lande, Kauldio Sagartzazu, Floren-
tino Portu, Fernando Artola,  Remijio Mendiburu,
Salbador Zapirain, Martin Ugalde eta abar. Patrikan
eraman eta erraz eta gustura irakurtzen den liburua.

2003. urteko abenduaren 30ean Udal Etxeko
Areto Nagusian, Hondarribiako Alkate den Borja
Jauregi jaunak ezarri zion Juan San Martin jaunari
Hondarribiako Urrezko Domina. Merezitakoa, duda-
rik gabe. Ekitaldi hartan nik neuk ere parte hartu
nuen.  Zorionekoa ni. Nigan bizi zara, Juan. 

Ez zaitut behin ere utziko,  ez ahaztuko. 
Nirekin eta Felixekin - hirurok batera - joango

gera berriz beti ibiltzen ginen tokietara. Antzinako
gizonak gu baino lehen bizi izan zirenen aztarnak
bilatzera, ikustera,  eskuetan hartu eta ukitzera. Gu
antzinekoekin lotuak. 

Itsaso urdina berriz zurituko da Jaizkibeleko
oinak ukitzean. Eta gauza guztiak zentzu berri batez
hornituak geldituko dira.

Zeru lurraz inguratuak, Marlako zabalkundean
edo Biosnarreko harri puntan zenbat aldiz,  inor
aldamenean gabe, gu biok belarriz eta bihotzez ire-
kiak. Azkengabetza  nabaritu dugu.

Juan, agurrik ez. 
Nirekin zaitut. 
Gurekin.   
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Xabier Aranburu, lan honen egilea, Joan San Martinekin



JJ
uan San Martin beti egon zen Hondarribia-
rekin lotua. Gaztaroan, Eibar bere jaiote-
rrian  bizi zela, konturatu zen euskara eza-

gutu bai baina ez zuela menperatzen  nahi  bezala,
ez errax irakurtzeko eta ez behar bezala  idazteko.
Egoera horretatik lehenbailehen ateratzea erabaki
zuen. Baina non eta nola� Gerra zibila bukatu
ezkero urte gutxi pasatuak ziren. Ez zegoen euska-
ra ikasteko eskolarik,  euskaraz hitz egiteak ere
halako debeku kutsua zuen. Zer egin? Bazen Eiba-
rren apaiz bat euskara ondo zekiena. Eta  harenga-
na jo zuten Joanito San Martinek eta beste bizpahi-

ru lagunek. Eta hala hasi ziren,  egun batean etxe
batean, hurrengoan beste toki batean. Egunero
tokia aldatuz.  Beti beldurrez,  klandestinoki, ezku-
tuan eta isilean. 

Hala eta guztiz, oztopo gainetik lau gizaseme
haiek euskara ondo ikasi zuten. Batez ere Juan San
Martinek euskara ikasi eta Euskaltzaindiko goi mai-
latara iritsi zen, baita euskaraz idatzi eta argitaratu
ere. Maixu ona, baita ikaslea ere. 

Baina�nor zen apaiz hura hain ondo euskara
irakasten zekiena? Hondarribitar bat: On Rafael
Artola, Atalaia etxean bizi dena, Bordariren anaia.
Hara nola euskara arloan hain famatua izan den
Juan San Martin jaunak hondarribitar baten esku eta
lehenengo bultzadaren ondorioz noraino iritsi zen. 

Juan San Martin  euskal kultur mundua lantzen
hasi zenean bi euskal olerkari famatu ezagutu nahi
izan zituen eta hala trena hartu eta Eibarretik Hon-
darribiara etorri zen eta egun osoa pasa  zuen
Satarka eta Bordarirekin. 

Mogel,  bere bizitza eta lanak.  izan zen Juan
San Martinek argitaratutako lehenengo liburua
(1959) eta Nikolas Alzona "Bitaæok� adierazi  eta,
Eibarera joan nintzen  elkarrizketa bat egitera� Beti
esaten zuen Juan San Martinek ni izan nintzela
berari lehenengo aldiz elkarrizketa bat egin zion
kazetaria.  Hara hemen ere  beste lotura bat Honda-

rribiarekin.

Trantsizioa deitzen den garaian
Arte Ederren delegatua izendatua
izan zen eta berak mugitu eta lortu
zuen Hondarribiako Udalak Kale
Nagusiko harri zola berritzeko
behar zuen dirua. Jose Manuel
Garmendia zen herriko alkate. 

1982. urtean bere sorterria utzi
eta Hondarribiara etorri zen bizit-
zera, bere emazte Mari Paz eta
bere bi semeekin, Unai eta Oier.
Eta geroztik hemen, gure artean
bizi izan da, antzinako eta gaurko
herria ezagutuz, bere ikerketak
landuz, liburuak idatziz, mendi
bazterrak begiratuz,  eta garrantzi
handiko aurkikuntzak lortuz. 

Bere  begi urdin eta garbiekin
konturatu zen Jaizkibel mendi
berezi bat zela eta Jaizkibelen aur-
kitzen ziren hainbat gauza harriga-
rri eta interesgarri ez zirela beste
tokietan aurkitzen halako neurrian:
harpeak gizona garai batean bizi

eta oraindik bizi ziren tokiak, silex harri landuak,
arroka bizian eginetako pasalekuak eta abar. 

Toki berezi batean lurra lapaz josita aurkitu zuen.
Hura ez zen normala. Jesus Altuna,  paleontologoa-
ri deitu zion esanaz gauza harrigarri batzuk erakuts
nahi ziola..  Altuna etorri zen,  Juan San Martinen
gidaritzapean  Jaizkibeleko toki bereziak ezagutu
eta azkenean lapa ziren harpe hartara eraman zuen. 

Jesus Altunak lurretik lapa mazkor bat harturik
hala esan zion :

- Lapa honek gutxienez 5000 urte ditu. 
2003. udan  Aranzadi Zientzia Elkarte izenean

lau arkeologo, Maria Jesus  Iriarte,  Alvaro Arrizaba-
laga, Francisco Etxeberria eta Lourdes Errasti hasi

ziren lanean eta berehala aurkitu zuten bilatzen ari
zirena: antzinako gizon baten gorpuzkinak. Gizon
hark,  hil zenean, 30 edo 40 urte izango zituen bai-
nan bere eskeletoa ez zegon osorik; lurreko honda-
rrak eta arroka hondartsuak duen azidoaren eragi-
nez, hezur batzuek desagertuak zeuden baina beste
hezur batzuk ordea,  urtetan zehar iraun zuten lapa-
ren mazkorrak duen alkalinotasunagatik. Aurkitutako
hezurrak Groningengo Neederlan Unibersitateak
duen laborategian,  karbono 14 deitzen zaion meto-
doaren bidez,  aztertu ondoren,  hezur haiek 8500
urte zituztela erabaki zuten. 

Orain arte Euskal Herrian agertutako gizonen
aztarnarik zaharrenak, Juan San Martinen  begirada
zorrotzari esker !

Denok dakigu idazle ugaria zela. Eta bere idatz
lanetan Hondarribia gaitzat sarritan hartu zuen:
Erromatar garaiko ara bat Hondarribian aurkitua,
Hondarribiako baserrien izenak, Zerri deitzen zaio
Txingudi eta abar... Beste lan gehiago baditu San
Martin jaunak gure herriari buruz idatziak.  Bainan
orain azpimarratu nahi nituzke bi liburu: Hondarri-
biako elizari buruzkoa  bat eta, bestea,  gure kon-
dairari buruzkoa. 

Lehenengo aipatutakoa Hondarribiko Andre
Maria Jasokundekoa. Historia,  Arkitektura eta Artea
Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratua  Bi azterketa
mota egiten ditu San Martinek: bat dokumentu zaha-
rren arabera ezagutzera ematen dira  Hondarribiako
elizak Baiona eta Iruiæeko Apez-
pikuekin izan zuen harrema-
nak. Bestean,  Hondarribiako
elizak dituen arkitektura eta
arteaz mintzo da.

Bigarren liburua Antzinatik
gaur egunera, Hondarribia.
Gure herriko Udalak argitara-
tua. Berrogeita hamabost kapi-
tulu motx eta biziz hornitua.
Hemen daude  Juanek Jaizki-
belen egindako lanen aurki-
kuntzak. Baita bere adierazpe-
nak ere. Antzina-antzinatik hasi
eta gaur  arte,  liburuaren ize-
nari jarraituz, gauza askotaz
hitz egiten digu: Hondarribiaren
jatorrizko armarria, Santa Kata-
lina, XIV. mendeko erretaula
hondakinetan. Turko buruare-
na. Lehen hondarribiarrak
Ameriketara. Sorginak Honda-
rribian? Juztiz eta bere kondai-

ra. Izen berezi asko: Cristobal de Rojas,  Fran-
zisko Isasi. W. von Humboldt, Joanes Etxeberri,
Victor Hugo, Francis Jammes, Kaudio Otaegi, A.
Campion, Pierre Lande, Kauldio Sagartzazu, Floren-
tino Portu, Fernando Artola,  Remijio Mendiburu,
Salbador Zapirain, Martin Ugalde eta abar. Patrikan
eraman eta erraz eta gustura irakurtzen den liburua.

2003. urteko abenduaren 30ean Udal Etxeko
Areto Nagusian, Hondarribiako Alkate den Borja
Jauregi jaunak ezarri zion Juan San Martin jaunari
Hondarribiako Urrezko Domina. Merezitakoa, duda-
rik gabe. Ekitaldi hartan nik neuk ere parte hartu
nuen.  Zorionekoa ni. Nigan bizi zara, Juan. 

Ez zaitut behin ere utziko,  ez ahaztuko. 
Nirekin eta Felixekin - hirurok batera - joango

gera berriz beti ibiltzen ginen tokietara. Antzinako
gizonak gu baino lehen bizi izan zirenen aztarnak
bilatzera, ikustera,  eskuetan hartu eta ukitzera. Gu
antzinekoekin lotuak. 

Itsaso urdina berriz zurituko da Jaizkibeleko
oinak ukitzean. Eta gauza guztiak zentzu berri batez
hornituak geldituko dira.

Zeru lurraz inguratuak, Marlako zabalkundean
edo Biosnarreko harri puntan zenbat aldiz,  inor
aldamenean gabe, gu biok belarriz eta bihotzez ire-
kiak. Azkengabetza  nabaritu dugu.

Juan, agurrik ez. 
Nirekin zaitut. 
Gurekin.   
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Oier San Martin: �aitOier San Martin: �aitak asko maite zuenak asko maite zuen
Hondarribia, batez ere Jaizkibel mendia�Hondarribia, batez ere Jaizkibel mendia�

Juan San Martin zendu eta egun bat-
zuk geroago, Oier San Martin semea-
ri bere aitari buruz galdetu genion.
Eibartik Hondarribira etorri zireneko
kontuak, Jaizkibel mendiko aztarnate-
giei buruz�

"Duela 23 urte etorri ginen. Aitak
orduan Donostian lan egiten zuen,
eta egunero Eibartik Donostira joatea
gogorra egiten zen, orduan errepide-
ak ez baitziren orain bezalakoak.
Orduan, herri txiki, lasai eta polit bat
aukeratu nahi zuen, eta Hondarribira
etortzea erabaki genuen familian.
Orduz geroztik hemen bizi gara", dio
Oierrek.Gainera, Hondarribira etorri
aurretik harremana bazuen herriko
seme batzuekin, Rafael Artola apaiza,

Bordari bere anaia eta Satarkarekin
adibidez. Hondarribiko txoko asko
zituen gogoko San Martinek, baina
denen gainetik, Jasokunde eta Saga-
rrondoko Andra Mari eliza, eta Jaizki-
bel mendia. "Biak asko ikertu dituen
guneak dira.

Ikaragarri gustatzen zitzaion Jaizkibel
mendira joatea, bere ikerketak garat-
zeko. 22 aztarnategi ikusi zituen 20
urtetan, eta horietako bat ikertu da
bakarrik. Ikertzearekin bakarrik ikusi
dugu zer lortu den, Euskal Herriko
aurkikuntzarik garrantzitsuenetakoa".
Parrokiari buruz ere, zer esanik ez.
"Oso gustoko lekua zuen. Erromatar
ara, erretaulen azterketa� Bere libu-
ruan argitaratu zuen dena".

Xabier Aramburu
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San Martin Hondarribian

1986ko irailean
Hondarribia
Aldizkarian Juan
San Martinek
idatzitako lehen
artikulua

Maiatzaren bukaeran joan zen gure artetik
Juan San Martin. 81 urtekoa, mende laurden
eman zuen Hondarribian. Urte horietan, ia
ezinezkoa da hainbeste lan egitea, hain alor
desberdinetan gainera. Aldizkari hau sortu
zenetik, ia hogei urte, laguntzeko prest azal-

du zen eta hainbat artikulu idatzi ditu, baita hobetzeko gomen-
dioak eman ere. Zer esanik ez aldizkaritik kanpo, Hondarri-
bian egin dituen ikerketa lanak. Jaizkibel mendian egindako
azterketak, Jasokunde eta Sagarrondoko Andre Maria eliza-
ren liburua dira bi adibide argi. Bidea ireki du Juan San Marti-
nek, orain, egindako lanari jarraitzea falta da. 
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eukeni optika

E
gungo gizartean, itxura edo irudiaren gizarte
an, ikusmena gizakiaren bost zentzumenetatik
garrantzitsuena da, izan ere, jasotzen dugun

informazioaren %80a begietatik datorkigu.

Lurrera iristen diren eguzki izpietatik kaltegarrienak
Ultra Violeta izpiak dra (U.V) eta hauengandik babes-
teko ozono geruza daukagu, zeinak izpi hauek xur-
gatzen dituen. Azken urteetan ozono geruza edo
babes armarri honen hondatzea bizitzen ari gara ku-
tsaduraren ondorioz. Hala, izpiak indar gehiagorekin
iristen zaikigu eta horrenbestez, azaleko minbizia
kasuak eta begietako eta gorputzeko hainbat gaixo-
tasun aregotu egin dira.

Begietako geruzen hondatzeak bi arrazoi nagusi ditu:

1. Begiaren zahartzea, sahiestezina dena.
2. Eguzki izpietako gehiegizko esposizioak. Hau
sahiesgarria da babes egoki batekin.

Zein ote da orduan konponbidea? Prebentzioa eta
babesa dira konponbideak. Erradiazioaren kantitatea
lurraldearen latitude eta altitudearen arabera ezber-
dina da. Ekuadorrean eta altitude handiko lekuetan
arriskua handiagoa da eta hortaz, babes gehiago
behar dute bertakoek. Bestalde, zeharka datozen
eguzki izpiak ere kontuan hartu behar dira, hots,
ondarrean, elurretan, itsasoan etab. etan islatzen
direnak. Era berean, kontu handia izan behar da
egun hodei-tsuetan, izan ere, badirudi eguzki izpiek
indar gutxiagoa dutela baina U.V izpien %90ak
hodeiak zeharkatu egiten dituzte eta hortaz, kaltea
handia izaten jarraitzen du.

Gauzak horrela, kontuan izan behar da honako gau-
zak:

1.U.V erradiazioa gizakiaren begiarentzako ikustezi-
na da.

2. Beroearen sentsazioa erradiazio infragorriek ema-
ten dute eta hau kantitate baxuetan begientzako ez
da kaltegarria.

3.Begiek antzematen dituzten izpiak gehiegizko
argiak eragina da. Argi honek kalte egiten gaitu, ez
zaigu erosoa suertatzen, eta babesteko eguzkirako
betaurreko ilunak jartzen ditugu. Baina betaurrekoen
kristalak ilunak izatea ez du esan nahi U.V izpien
kontrako babesa daukatenik.

Babesa haurrak garenetik hasten da. Bada jendea
haurrek eguzki izpiek eragiten dituzten begietako kal-
teen kontrako inmunitatea dutela pentsatzen dute-
nak, baina pentsaera hau ez da egia. Haurren krista-
linoa (zeinak bere funtzioen barne, U.V izpien babe-
sa dagoen), ez dago guztiz eratua eta honen ondo-
rioz, eguzpi izpien kaltea handiagoa da beraientzat.
Gainera haurrak helduak baino denbora gehiago iga-
roten dute eguzkipean, eta beraz, helduen antzera
betaurrekoak eraman behar dituzte, kalteak urteetan
zehar pilatzen joaten baitira.

EUKENI OPTIKAN eguzkirako babes egokia kontsei-
latzen dugu eta horretarako begi bakoitzerako betau-
rreko mota anitzak ditugu, guztiak eguzkirako babe-
sa ziurtatua dutelarik. Informazio gehiago nahi due-
nak 943 64 38 05 telefonora deitu dezake.

Zure begiak eguzkiagatik babestu

Eukeni Arieta-Araunabeæa Ugarte, Optiko-Optometrista
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Industria tresneria
Elektrizitatea
Giltzen kopiak

Torlojugintza inoxidablea

Burdindegia

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

20280 HONDARRIBIA

Hondarribiko setio eta 
alardearen inguruan beste

bertsio bat

H
ondarribiko setioa eta ondorioz Alardearen
inguruan bertsio berri bat sortu du Pedro
Esartek (1936, Elizondo). Duela aste gutxi

liburu bat kaleratu du, ’Asedio a Fuenterrabía, y ava-
sallamiento a Guipœzcoa (1635-1644)’ deiturikoa.
Bertan, orain artean gaia ikertu duen historialariek
inondik inora defendatzen ez duten bertsio bat adit-
zera ematen du. Auzia maiatzaren 29an Berria
egunkariak atera zuen erreportaian eman zen adit-
zera. Erdiko gehigarrian, 8 eta 9. orrialdeetan eman-
ten da nobedade honen berri, Iæaki Petxarroman-ek
egindako artikuluan. Guk, gure lan hau egiteko, ber
hitzak erabiltzen ditugu. 

Liburua duela gutxi argitaratu bazen, maiatzak 29ko
Berria egunkariak bi orritako erreportai bat egin zuen
gaiaren inguruan. Bertan liburuan esaten den gau-
zarik garrantzitsuenak aipatzen dira, baita Kote
Gebara Udal Liburuzainak liburuari buruz eman
duen eritzia ere.

Esartek dioenez, "1638ko ekainaren 30ean Gipuz-
koa inbaditu zuten milaka gizonek, eta Espainiako
erregearen soldadurik ez zegoen haiei aurre egite-
ko, erresumak nahita jarritako gerra taktika baten
ondorioz: herria babesgabe utzi nahi zuen, herriak
berak har zezan bere burua defendatzeko ardura.

Liburuan aurrera egiten badugu, orain artean inoiz
irakurri ez direnak irakurri daitezke. Lehen Alardeak

Koldo Ortega

Polemika sortu duen liburuaren azala



Cisneros kardenalak Gaztelan bultzatutakoak izan
zirela Gaztelako jauntxoekin herrialde horretako
boterea lortzeko bidean eta Hondarribia zein Irungo-
an haietatik geratzen diren azken hautsak direla. 

Aurrerago esango du ere "azkenean, birrinduta zego-
en plaza bat hartzeak interesik ez zuelakoan, iraila-
ren 7an alde egin zutela Hondarribitik Richelieu kar-
dinalaren soldaduek (�) eta Alardea, koroaren mani-
pulazio historikoaren beste katebegi bat dela".

Hondarribiko Udala ez dago ados

Udalak Esarteren bertsioa ukatu egin du. Kote Geba-
ra liburutegiko arduradunaren hitzetan, "Esartek bere
garaian proiektua
aurkeztu zigun eta
elkarlanean egiteko
eskatu zigun. 

Haseran prest agertu
ginen baina akats
nabarmenak ikusi
genituen, eta zuzent-
zeko eskatu".

Egileak ez omen
zuen koma bat ere
aldatu, eta hori ikusi-
ta, udal ordezkariak
bildu egin ziren. "Ez
genion Udalaren zigi-
lurik jarri nahi izan
liburuari, guk eman-
dako gomendioak ez
baitzituen jarraitu.  

Ondorioz, Pamiela

argitaletxeak bere kasa argitaratu zuen liburua. Akats
izugarriak ditu liburuak� dio Gebara liburutegiko ardu-
radunak. �Esarte ez da historialaria eta sarritan ate-
ratzen dituen ondorioak oso pertsonalak dira. 

Uste batetik abiatzen da eta agiriak bilatzen ditu fro-
gak bilatzeko, baina historia ez da beti nahi dugun
moduko" gehitu zuen liburutegiko arduradunak.

Udala liburuaren bi ale eskuratzeko bidean dago eta
baliteke 50 hartzea aurreraxeago.
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Tel.mobila: 609 414145

Pedro Esartek Alardearen jatorriari buruz iritzi
berri bat argitaratu du
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Ipuin kontalaria Euskaltegian 

A
ldizkari honen aurreko
zenbakian Talaia Insti-
tutuko ikasleek azaldu

ziguten Asisko Urmeneta eta
Antton Olariagarekin izanda-
ko solas-aldia, eta Udal Eus-
kara Zerbitzuak ahozko hiz-
kuntza lantzeko herriko ikas-
tetxeetan antolatzen dituen
ekintzen berri ematen jarrait-
zeko, oraingoan Udal Eus-
kaltegikoak kontatuko digute
IRRINTZI taldeko ipuin kon-
talariarekin egindako saioa.

IPUIN KONTALARIA
EUSKALTEGIAN

Joseba  Ramirez euskaltegi-
ra etorri zitzaigun bitan
(otsailean eta apirilean) gure
gozamenerako. Halaxe jakin
genuen bera oso ipuin zalea
zela, eta etxetik zetorkiola
dohaina : aitonak txikia zela
kontatzen zizkion istorioak
eta haien bidez bereganatu
zuen jakituria guri eskaini
zigun bi saio atseginetan.

Horrela ikasi genuen baten
bat amildegi batetik erorita
adar bati helduta geratuz
gero batzuetan hobea izaten
dela konfiantza izatea, eta
saiatuaren saiatuaz eskurat-
zen direla garrantzizko gau-
zak, beldurrari aurre eginda.
Eromena bera ere hegan ibili
zitzaigun euskaltegi barruan
maitasuna harrapatu nahian,
eta jakin genuen askatasuna
leku ezkutuenetan ere egon
daitekeela  zain. 

Akatsa eta bertutea ere ez omen dira bata bestearen-
gandik oso urrun, eta zenbaitetan  elkarrekin dantza
egiteko gauza ere omen dira, garai batean kioskoaren
inguruan herriko jendea zebilen moduan.

Bukaeran lau teilaturen gainean eseri ginen, ilargiari
begiratu eta putz eginez lepotik heldu eta balantzan
aritu ginen eskuin eta ezker aldera ahots fin eta hain
finak ez zirenez baliatuta. Mila esker Josebaren aito-
nari eta Josebari berari, Euskaltegi honetako ikasle eta
irakasleei hain egun atsegina pasatzeko aukera eman
zigutelako.
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• GOZOTEGI

• OKINDEGI ARTESANALA

• TERRAZADUN 

KAFETEGIA

• HAUR FESTA K

Barazki, fruta eta
horrelakoetan aukera handia

OTXOA
J A N A R I D E N D A

San Pedro 43
Tel. 943 64 16 84

20280 HONDARRIBIA

H
amaseigarren urtez jarraian Udaleko Kultura Departamentuak Herri
Kanta Jaialdia antolatu zuen ekainaren 11an. Ekitaldia goizeko
11.30etan hasi zen eta banan bana, bederatzi abesbatzak igotzen

hasi ziren, bakoitzak bina kanta abestu zituelarik. Horren ondoren, kide guztiak,
Juncal Gaskon-en zuzendaritzapean, taula gainera igo eta azken bi abesti
eskaini zizkieten bertan bildutako guztiei. Denetara, 350 hondarribiarrek parte
hartu zuten ekitaldian. Ondoren, Ardora jatetxera joan ziren otordu eder batetaz
gozatzera, eta arratsalde partean San Pedro kalea alaitu zuten abesti desberdi-
nekin.  

XVI.Herri Kanta Jaialdia ospatu berri da
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Ekaineko kultur ekitaldiak



L
ogonak kosmetika naturalaren ekoizpenerako
araudi kuaderno bat agitaratu du �kontrolatutako
kosmetika naturala� deritzona. Bertan, kosmetika

naturalak jarraitu beharreko urratsak azaltzen dira. Log-
nak ekozpen ekologikoarengatik apustu egiten du, batez
ere bi arrazoiengatik:

1. Katitatearengtik
2. Nekazaritza ekologiko batengatik

BDIH araudiak Logonaren produktuak animaliekin fro-
gatuak ez direla izan ziurtazten du. Animaliengatik bere-
ganatutako osagai bakarrak bizirik dauden animalietatik
jasoak izan dira, eta ez sakrifikatutakoengatik, hala nola,

argizaria, eztia edota lanolina. Era berean, Logonak ez
ditu animalien jatorria duten kolagenoa eta jelifikatzaile-
ak onartzen.

Logona Produktuak:

- Koloratzaile, kontserbagarri eta lurringabeak dira.
- Parafina, silikona edo petroleotik datozen olioak gai-

tzesten ditu eta olio begetalak soilik erabiltzen ditu.
Hauek bitamina eta mineraletan aberatsak dira eta aza-
lari bere elastikotasuna eta kolorea ematen diote,
xamurtasuna eta leuntasuna eskainiaz.

- Elementu begetalek azalaren funtzioak indartzen
dituzte.
- Hidaratatzaile naturalek azala zutitzen dute eta aur-

pegiko adierazpen aztarnak xamurtzen dituzte.

- Glizerina begetalak azalaren ur lurrunketa prozesua
atzeratzen du eta horrela azala hidratatua mantentzen
da.

25Produktu ekologikoak
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. Soja esnea:  2 + 1 Dohain

. Abena esnea: 12+1  Dohain

. Arrozeko esnea: 5+1 Dohain

. Pate begetala: 3+1 Dohain

. Espageti biocop: 2+1 Dohain

. Erregina-jele : 2+1 Dohain

. Eguzkirako kremak: 3+1 Dohain

. Fruitu zukuak: 2+1 Dohain

.%10 eta 20ko deskontua produktu batzuetan.

Logona: 
kontrolatutako kosmetika naturaleko punta-puntako enpresa

Logona, 1977an Alemanian sortutako laborategi bat da
zeina erreferentzi puntu den betidanik kosmetika naturala-
ren ekoizpenean. Logonak, naturopatia eta fitoterapiaren
aintzinako ezagupenak berreskuratu ditu eta gaur egungo
kosmetikarekin batu ditu. Horrela, bere arrakastaren
sekretua eskaintzen dituen produktuen erosotasuna eta
efikazia dira.

Produktuak:
Elikagai biologikoak, frutak eta barazkiak, eguneko
ogia, gozokiak, tofu-a, seitan-a, hanburgesak, oliba-
olioa, sesamo-a, ekilorea, txekor haragia, oliaskoa,
txerria, arkumea, txerrikiak eta estebete begetalak.
Edariak, zukuak, ardoak, caba, garagardoa. �Bir-
kenstock� betulazeo zapatak. Umetxo biologiko eta
emakume haudunentzako produktuak.
Fitoterapia, belardenda, Bach loreak, kosmetika
(Logona, Sante-a eta Aloe Pura).

ETXEBIZITZETA R A ERAMATEN DUGU
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ZER BERRI ONGI ETORRI BIDEO KLUBEAN

CAMINAR SOBRE
LAS AGUAS

Mosad-eko eta Israelgo
zerbitzu sekeretuko
hiltzaile profesional bat
nazi ohia izandako
ofizial bat bilatzeko
enkargua dauka.
Hasiera bateanofizial
honen hilobari hurbil-
duko zaio eta ondoren,
honen anaiari azken
hau Israelen baitago
dnboraldi bate
igarotzen. Azkenik, hilo-
baren ideia liberalek
hiltzailea konbentzituko
dute.

DESCUBRIENDO
NUNCA JAM`S

Film honek imaginazioak
izan dezakeen boterea
azaleratzen du. 
Film honetan protago-
nistak imaginazioaren
bitartez gainontzeko pro-
tagonistak beste mundu
batzuetara eramango
ditu.Hala, ilusioaren eta
fedearen bitartez edozer
lortu daitekeela azaltzen
da.

DVD 

FOOTBAL FACTO RY

Film honek futfolaren
alderdi iluna azaltzen
du, hots, �hooligan� jar-
raitzaileena alegia. Pro-
tagonista Chelseako ja-
rraitzailea da, lan
kaxkarra dauka eta bere
bizitzan, droga, alkohola
eta sexu bortitza
besterik ez daude.
Bestalde, futbola
gogoko du, baina borro-
ka lortzeko besterik ez.
Hala, beste jarraitzaile
batzuekin astero liskar-
rak bilatuko ditu.

DVD 

LOS PADRES DE ÉL

Film honetako bikotea
maitemindua dago.
Neskak, familia
tradizionala dauka eta
gizonenzkoak, aldiz,
familia guztiz liberala
dauka. Gauzak horrela,
bien arteko ezkontza
aurrera eramateko
hainbat istilu sortuko
dira bi familien artean.

DVD 

LLAMADA PERDIDA

Neska batei handik hiru
egunetara gauzatuko den
bere heriotza jaki-
narazten zaio dei baten
bitartez. Heriotza 72
ordutan gertatuko da eta
honen lagun minak bere
aldetik kasua ikertzea
erabakitzen du. Lan
honetan, ehorztetxe
bateko nagusiarekin elka-
rtuko da, izan ere, honek
ere bere arreba galdu
baitu halako dei itxi baten
ondorioz.

DVD 

R AY

Gaztea zelarik Ray-ek
Floridara alde egin zuen
jazz-aren munduan barn-
eratzeko. Bai entzule-
goaren bai diska etxeen
errespetua bilatzen diar-
duen bitartean, droga-
rekiko duen adikzioa eta
hainbat maitasun historio
gatazkatsuak gainditu
beharko ditu.

DVD 
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ZER BISITATU DEZAKEGU
UZTAILEAN HALCON BIDAIEKIN?

-2 gau shangaien eta 4 Pekinen
-Hegaldi zuzena Madrildik
-1.274 euro

KRUZEROA MEDITERRANEOTIK

- New Flamenco Untzia
-Irteera uztailean
-Mediterranear kostako kai ezagun eta
ederrenetan geldialdik
-8 egun eta 7 gau
-457 eurotatik hasita

-Egundoko prezioak!
-9 egun eta 7 gau
-Irteera uztailean Madrildik Santo
Domingora, eta itzulera Punta Canatik.
-Alojamendua eta gosaria sartzen dira 
-939 euro

B I D A I A K

SHANGAI- PEKIN KONBINATUA

Zuloaga Kalea,2 � 20280 Hondarribia � Tel. 943 64 38 73 / Fax. 943 64 28 76

DOMINIKAR ERREPUBLIKA

Tarjeta Visa Halcon-ekin ordaintzen baduzu, %7ko deskontua izango duzu! 
Halcon-en eskatu, dohakoa da.



?
Lehiaketa

Zein da etxe honen izena

I
ritsi gara berriz ere irakurleak
hain gustuko duen aldizkariaren
atalera. Lehiaketan gero eta

jende gehiagok parte hartzen du, eta
azken alean 60 baina gehiago izan
dira. Denen artean Beko Errota jate-
txean bi pertsonentzako afaria irabazi
duena Igor Garmendia izan da. Berak esan bezala, galdetutako kalea Damarri da.
Oraingoan aldiz ez dugu kale baten izenik galdetzen, baizik eta etxe konkretu batena. Jakingo duzuenez,
Alde Zaharrean dago, hain zuzen ere San Nikolas kalean. Lege desberdinek babestutako eraikina da, his-
toria haundia gordetzen da bere pareten barnean.
Irudian agertzen ez bada ere, kanpoko paretaren alde batean, argibide gehiago aurki ditzazkezue. Erant-

zunak izandakoan, bidali Udal Euskara batzordera uztailaren 8a aurretik. Bi pertsonentzako afaria zuret-
zat izan daiteke, beraz ez aukera galdu. Orain artean joan direnek oso afari ederraz goxatu dutela esan
digute eta.
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SAGARDOTEGIA
JATETXEA

Horra hor goian errota
irina pur pur ihota

ondo jan eta edan paketsu eta alai
hor duzue Beko-Errota

Hondarribia � 175. zkia � 2005ko ekaina
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Ganbarako kutxa miatzen2005ko ekaina � 175. zkia � Hondarribia 29

B
erriro ere gure herriko bazter desberdinak nolakoak ziren adierazten diguten argaz-
kiak bilatzen hasi gara, eta hara zer topatu dugun. Betidanik Puntala bezala dei-
tzen duguna, duela ia ehun urte. Hala ere, nahiz eta guk Puntala deitu, ez da beti

horrela izan.
1914. urtean, Jose Antonio Fernandez de casadevante arkitektuak proiektu bat aurkeztu

zuen Udalean, �Proyecto de Ensanche para la Ciudad de Fuenterrabía sobre terrenos del �Pun-
tal Espaæa� izenekoa. Bertan, hiriak nonbaitetik haunditu behar zuela ikusten zen, eta arkitek-
tuak proiektu eder bat aurkeztu zuen, Hondarribiko Udal Artxibategian gordetzen dena. Memo-
rian zenbait datu interesgarri aurkitzen dira, adibidez, 1900 eta 1910. urteen bitartean popula-
zioa 833 pertsonetan gora egin zuela. Urte hortan, Hondarribiak 5178 biztanle zituen. Gainera,
uda gure herrira igarotzera etortzen ziren pertsona kopuruak asko egin zuen gora, eta 200etik
1500era igaro ziren. Hortaz gain, Casadevantek zioenez, Alde Zaharreko jende asko uretik aha-
lik eta hurbilen bizi nahi zuen. Hori denatan oinarrituta, hiriaren zabalkunderako egitasmo bat
burutu zen, eta Puntal aldetik burutu zen. Ikusi besterik ez da zer nolako aldaketak gertatu diran
orduz geroztik gure hirian. Eta gertatuko direnak ere hemendik aurrera.
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