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2005. urte berri on eta
arrakastatsua opa

dizue Euskara Zerbitzuak

Orain egin ditugun berrikuntzak bi eratakoak dira: for-
matuari eta osagaiei dagozkienak.  

Formatua: Aldaketa batzuk nabarituko dituzue, ira-
kurketa erosoago izateko asmoarekin sartu direnak.
Ohi ez bezala, kolorea agertzen da orain barneko
orrialdeetan, alaitasun pixka bat erakartzeko :hilabe-
teko gaia kolorez aurkeztua izanen da hemendik
aurrera. Aldizkariaren kostua gehiegi igo gabe, itxu-
ratzen eta irakurleari atseginagoa egiten saiatu gara.

Osagai berriak: Hemendik aurrera, herriko auzoen,
Ikastetxeen, eta kirol munduaren berriak sartuko dira
gure hilabetekarian. Bestalde, kolaboratzaile gehiago

gonbidatu ditugu aldizkarian parte hartzera. Askotan
irakurri duzuen Koldo Ortegaz gainera, Martin Iturbe,
Xabier Aranburu, Fermin Olaskoaga, Ainara Elizon-
do� izanen dira zutabe batzuen idazle.

Horietaz gainera behin behineko beste kolaboratzai-
le batzuen laguntza ere izanen dugu. Euskara zerbit-
zuaren berri ere agertuko zaizue aldiro, herrian eus-
kararen egoerarekin zerikusia duten gaien berri ema-
teko.

Aldizkariaren osaketa eta konposaketak ZIF&Comu-
nicacion enpresaren esku segituko du Udal Euskara
Zerbitzuaren ardurapean eta, HONDARRIBIA aldiz-
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HONDARRIBIAk ez du bere gain
hartzen aldizkarian adierazitako esanen
eta iritzien ondorioak.

TXANDAKO BOTIKAK OTSAILEAN TXANDAKO OKINDEGIAK OTSAILEAN

6- MARTINEZ Kale Nagusia, 17  . . . . . .943 641 212

13- ARRATIBEL Mendelu auzoa  . . . . . .943 641 975

20- GARMENDIA Portuan  . . . . . . . . . .943 641 136

27- MARTINEZ Kale Nagusia, 17  . . . . .943 641 212

6- M. MARTINEZ Almirante Alonso  . . . .943 642 191

13- IRAOLA San Pedro 5  . . . . . . . . . .943 641 027

20- SAGRARIO FIZ Sokoa . . . . . . . . . . 943 644 316

27- ALMAJANO Mendelu, 26  . . . . . . . .943 640 068

n Urte berriarekin batera, HONDARRIBIA aldizkari berritu bat daukazue eskuetan. H O N-
DARRIBIA aldizkaria 1986. urtean sortu zen eta ordutik hainbat berrikuntza eta itxuralda-
keta izan ditu.



Kultura Departamentuak, gainean dauzkagun Inau-
terietako egutegia aditzera eman du. Jarduera
denak asteburuan zentratzen dira. Otsailaren 5ean,
larunbatean, goizeko 9:00etan. Egoipar Meaka Eus-
kal Dantza Taldea eta zenbait herritar, Mairuz jant-
ziz, zenbait auzoetako baserriz baserri ibiliko dira.
Gero, 15:00etan Meakako Adiskideak Dantza Taldea
Jaitzubiako baserriz baserri ibiliko da. Bi ordu gero-
ago, Arma Plazatik erraldoiak eta buruhandiak  kalez
kale ibiliko dira. 

Igandean, goizeko 11:00etan, Konpartsak, taldeak
eta mozo-rrotuak Arma Plazan bilduko dira eta
Karrozak aldiz, Zumardian. Goizeko 11:30etan, ibi-
laldia hasiko da ondoko kaleetan: Irteera Arma Pla-
zatik, Kale Nagusia, Alameda, Sabin Arana, Beæat
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Inauterietako
egitaraua prestatu da

Herrian barrena

Urtarrilaren 10etik 14ra herriko ikastetxeetan egin
den Tindouf-eko kanpamenduetarako produktu des-
berdinak biltzeko kanpainan mila kilo pasatxo kilo
bildu dira. Norbaitek iazko kopuruarekin alderatzen
badu, kopuruak behera egin duela ikusiko du. Hala
ere, badu horrek bere arrazoia: eskatu diren produk-
tuen artean, konpresak zeuden, eta hain arinak izan-
da, ia ez du pisuan eraginik. Hortaz gain, azukrea
eta atuna oliotan jaso dira. Ekimen hau Txingudi
Sahararekin �TADAMUN� elkartearekin, Fronte Poli-
sarioaren ordezkaritzarekin eta Euskal Fondoa
laguntzarekin antolatu da.

Iaz egindako kanpainan arrakasta haundia lortu zen,
4.560 kilo elikagai jaso baitziren. Maite Pelaez zine-
gotziak esan zuenez, �gure proposamenak hiritarren
artean izandako elkartasun eta harrera ona egiaztat-

Sahara laguntzeko
kanpaina

arrakastatsua
bukatu da

Hemendik aurrera HONDARRIBIAaldizkaria zure etxean dohainik jaso nahi badu-

z u ,

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

ra.

HARPIDETZA TXARTELA
Izen-deiturak: ..............................................................................................................

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

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

n Urtarrilaren 24tik otsailaren 13 arte Zuloa-
ga  Etxean ikusgai dago Inauterietako kar-
tel erakusketa.  Bertan, sari nagusia iraba-
zi duen eta parte hartu duten lan guztiak
erakusten dira. Ordutegia, astelehenetik
ostiralera goizeko 10.00etatik 13.00etara

n Mila kilotik gora bildu dira, iazkoarekin oso
antzekoa
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Bidasoa-Txingudi
Madrilgo FITUR-en

Urtarrilaren azken astean ospatzen den FITUR turis-
mo azokan izan dira gure bailarako politikari eta turis-
mo arduradun nagusienak. Azoka hau Europa eta
mundu mailako ezagunenetakoa da, eta bertan izan
dira mundu osoko 170 herrialde.

Hondarribia, Hendaia eta Irungo Alkateez gain, hiru
hirietako turismo teknikariak, Bidasoa Turismoko
erantzuleak eta Bidasoa Bizirik-eko zuzendaria
Madrilen izan dira gure bailararen oihartzun ahalik
eta haundiena lortzeko asmoz. 

Borja Jauregi alkateak Bidasoa Bizirik-en stand-aren
irekieran esan zuen bezala, �FITUR azokak daukan
garrantzia izugarria da, hemen ez bazara aurkezten
existituko ez bazina bezala da�.

Orain artean Bidasoa-Txingudi Euskal Autonomi
Erkidegoak zeukan stand berean aurkezten zuen,
baina aurten apustu sendo bat egin da, eta bere
bidea hartu du. Bertan ikus zitekeenaren arabera,
arrakasta haundia izan da.

Arrakasta hori lortzeko, Madrilen bizi diren bi bida-
soarren laguntza izan dute Bidasoa Bizirik-ek. Jon
Sistiaga eta Lourdes Maldonado kazetari irundarrek
bere irudia eman dute gure bailararen turismoa
indartzeko. 

Nahiz eta oraindik FITUR azokaren balantze ofiziala
egin ez den, Cristina Gutierrez, Bidasoa Turismoko
zuzendariaren hitzetan, �arrakasta oso haundia izan
da. Madrilen jarri dugun stand delakoa etengabe
mugimenduan egon da. Datu bezala, esan dezake-
gu bertara eraman dugun publizítate materiale ia
guztia amaitu zaigula, orrialdeak markatzeko tres-
nak, posterrak, txapelak, gozokiak, poltsak, liburux-
kak� Hau datu objektiboa da, eta horrek bixitari
asko izan ditugula argi uzten digu�.

Oraindik denbora dexente falta den arren, datorren
apirilaren 24tik maiatzaren 2ra Hondarribian III.
Nazioarteko Kitarra Jaialdia izango dugu. Bertara
etorriko diren musikari batzuen izena ezagutzen da,
eta baita ikastaro hauetan parte hartzeko ordaindu
behar den diru kopurua ere. Beraz, interesa duenak
mugitzen hasi beharko du, tokirik gabe gera ez dai-
tezen eta, iaz gertatu zen bezala.

Apirilaren 29tik maiatzaren 2ra, Carlos Bonell musi-
kariak �Masterclass� ikastaroa eskainiko du. Prezioa
110 eurokoa da, eta horren barruan klaseak, kont-
zertuak eta jarduera gastronomikoak daude. Entzule
gisa joan nahi duenak, 60 euro ordaindu beharko
ditu, eta klaseetara entzule bezala joateko aukera
izango du, kontzertuak eta jarduera gastronomikoez
gain.

Hondarribira etorriko direnen artean honako musika-
riak egongo dira: Cem Duruoz (Turkia); Carlos
Bonell (Britainia Haundia); Phillippe Villa eta Cuarte-
to Aighetta (Frantzia); Cuenca anaia eta Sylvia
Gutierrez (Espainia); Jesus Alvarez (Venezuela);
Victor Hugo Ñopo (Peru) eta Maurizio di Fluvio trío
(Italia)

Orain artean bezala, kontzertu eta ikastaroez gain,
afari musikalak, sukaldaritza ikastaroak, ardo dastat-

Apirilean III.
Nazioarteko kitarra
jaialdia ospatuko da
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n Turkia, Italia, Frantzia, Ingalaterra, Vene-
zuela eta Espainiako kitarra joleak etorriko
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2005eko udal aurrekontuak:
21 milioi euro

Herrian barrena

Udal taldeak bere hartu duen konpro-
mezu bat da udal aurrekontuak urtea
amaitu aurretik onartzea. Hau horrela
izanik, abenduaren 23an, Udal Batzor-
deak 2005. urterako aurrekontuak onar-
tu zituen. Denetara, aurrekontua
21.055.886 eurokoa da. Ez gara orain
departamento guztiak banan bana
aztertzen hasiko, oso luzerako joko bai-
luke.

Hala ere, esan behar da nagusiena
agian inbertsioen atala izan daitekela, ia
9 milioi euro gorde baitira aurten inbert-
siotarako. Kopuru horri, iaz egitate
bihurtu ezin izan ez ziren 4.7500.000
euroak batu behar zaizkie. Beraz, ia 14
milioi euroko kopurua dauka Udalak
aurten inbertsioak egiteko. Gehienbat,
Itxas Etxea, Benta, San Pedro kalea,
Arma Plazazo museoa eta Amute dira
arreta gehien deitzen dutenak. Urtean
zehar proiektu hauen berri emango dugu aldizkarian.

Ez dira ahaztu behar era berean Udaletxeak dituen
hainbat departamentu desberdinak, hauek urtean
zehar egin beharrekoak diren ekintzak burutzeko
ardura izango baitute. Hor daude beraz, Zerbitzuak,
Kultura, Kirolak, Gizarte Zerbitzuak, Euskara, Merka-
taritza eta Turismoa, Udaltzaingoa� 

ZERBITZUAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.600.000

KULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.147.000
KIROLAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .932.000
EUSKARA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192.000
GAZTERIA ETA HEZKUNTZA  . . . . . . . .208.000

MERKATARITZA ETA TURISMOA  . . . . .146.500
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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
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Kanpinatik autobus
zerbitzua etetea
eskatu dute

Duela hilabete gutxi hiriko autobus zerbitzuen ibilbi-
dea aldatzea erabaki zuten Udalak eta AUIF enpre-
sak. Hiriaren goiko aldetik zerbitzuak martxan jarri
ziren, biztanlego zati haundi baten beharrak erant-
zun asmoz.

Azterketa denbora bat igarota, AUIF enpresak zer-
bitzua bertan behera uztea erabaki du, orain artean
zerbitzua ekonomikoki ona ez dela aipatu delarik
arrazoi bezala. Hala ere, Udaletxetik ez da iritzi ber-
dina mantentzen, eta aurrerantzean zenbait bilera
mantenduko dira erabaki bat hartzeko eta hiritarrari

2004. urtean Komentuaurreko etxebizitzen azken
eraikineko giltzak eman ondoren, laister Hondarri-
biak babes ofizialeko etxebizitza berriak izango ditu.
Borja JÆuregui alkateak prentsaurrekoan esan zue-
nez, �espero dugu udazkenerako babes ofizialeko
etxe berriekin hastea. Proiektuaren erredakzioa
duela gutxi esleitu dugu, eta urteko lehen erdian
egotea nahi genuke. Ondorioz, eta udan Hondarri-
bian obrak egiten hastea zaila denez, udazkenean
Presa eta Damarriko babestutako etxebizitzak egin
nahiko genituzke�.

Obrak hasi artean ez dira eskariak egiteko epea ire-
kiko, hori dela eta, izena emateko epea 2006. urtean

Presa eta Damarriko
etxeak udazkenean

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

MUSKULAZIOA, MANTENIMENDUA,
MASAJEAK, SAUNA, PIRAGUEN
ALOKAIRUA ETA GORDELEKUA�

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

�ZURE GIMNASIOA HERRIAN BERTAN�!!!

HONDARRIBIK

GIMNASIOA
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Udalaren Prebentzio
Zerbitzuak bulego

berriak ditu

Herrian barrena

Prebentzio Komunitario Zerbitzua, Udalak azpikon-
tratatua duena, orain artean Benta Zaharreko biga-
rren solairuan egon dena, abendutik aurrera dago
bere bulego berrietan. Harresilanda kalean daude,
eta 168 metro karratutako azalerarekin.

Bertan lan egiten duten hezitzaileek bulegoen disei-
nuan parte hartu zuten, bileretarako hiru gela, lane-
rako bulego ireki bat, harrera, komun eta biltoki bat
daudelarik. Urte askotan Eroski supermerkatuak
zuen frutaren saila hartzen dute bulego hauek.

Bestalde, Prebentzio Komunitarioak familiarteko
ludoteka bat osatu nahi du, eta gurasoei dei egiten
die �Aisialdia, hezkuntza eta familia� izeneko topake-
ta batzuetara. Helburua, guraso eta semealaben
arteko erlazioak indartzeko espazio bat sortzea da.
Mendeluko Eguzki zentruan hasi dira topaketa
hauek, eta Hondarribiko gurasoei irekita daude. 

Nahiz eta oraindik aste batzuk falta diren arrantza
denboraldia hasteko, arrantzaleak ez dute aspertze-
ko betarik. Duela egun gutxi superbibentzi eta sute-
en aurkako ikastaroetan parte hartzeko aukera izan
zuten. Pasaiako Eskola Nautikoan garatu ziren, eta
�arrantzaleentzat oso beharrezkotzat bezalakoak�
jotzen dira Done Pedro Itsas Gizonen Kofradiatik.

Hortaz gain, abenduan zehar ia hogei patroik 40
ordutako ikastaro bat osatu dute, osasun formazioa-
ren inguruan. Itsasontzian gerta daitezken istripuen
aurrean nola jokatzen erakutsi zaie bertan. Datorren
urtean, ikastaro berdina itsas makinistei zuzenduko
zaie, baina 20 orduko iraupena. 

Itsasontziei dagokionez 2005eko arrantza denboral-
di honetarako lau itsasontzi desagertu dira: �Gran
Beato Valentín�, �Esponda Anaiak�, �Zerupe� eta
�Zillari�. Bien bitartean, kide berri bat izango dute
laister, �Itsas Laguna� izenekoa. Orain artean gure

Arrantza denboraldi
berriaren esperoan
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Calle Zuloaga, 12 � HONDARRIBIA � Tel.943 64 27 38
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Euskal Txiste
grafikoen lehiaketa

Euskara Batzordeak antolatzen duen Euskal Txiste
Grafikoen Lehiaketan parte hartu duten guztien
lanak erakusgai daude Zuloaga Etxean. Denetara
108 lan aztertu dituzte Antton Olariaga, Iæaki Arzak
eta Aiert Alonso epaimahaikideek. A mailan 7 lan
aurkeztu dira, B mailan 68 eta D mailan aldiz 33.

A MAILAN SARITUTAKOAK:
ENEKO ASPILLAGA
IÑIGO IBARGOIEN

B MAILAN SARITUTAKOAK
IÑIGO ITURRIA
BEÑAT LEKUONA
ANDER ETXEBESTE
AITOR GIMENEZ

D MAILAN SARITUTAKOAK
AITOR BAZTARRIKA
MIKEL URKIA

Urtarrilaren amaieran edo otsailaren lehen egunetan
hasiko dira Hondartzako Kirol Guneko hobekuntza
lanak, esan zuenez Borja Jauregi alkateak prentsau-
rrekoan. �Atletismo pista bat eraikiko da belar artifi-
zialeko futbol zelaiaren ondoan, sei kale izango ditu,
250 metroko eraztunarekin, barnean balioanitzeko
pista bat egingo delarik�.

Aurrekontua 2,4 milioi eurokoa da, eta Ibargoien
eraikuntza enpresa izango da arduraduna. Birgaitze
lan hauekin, Kiroldegiaren atzekaldean dagoen
aparkalekua hobetzea lortuko da, 130 plaza berri ari-
tuz.

Jauregiren hitzetan, �Kiroldegi inguruko lan fase
berri honekin, Hondarribiak merezí dituen moduko

Hondartzako kirol
guneko hobekuntza

lanak hastear
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INMOBILIARIETAN ARETUAK

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
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Elkarteak 25 urte bete ditu. Ze aldaketa
jasan ditu urte hauetan?

Aldaketa handiak egin ditugu Elkartean,
batez ere antolamenduari dagokionez. Feste-
tan- eta berdintsu jarraitzen dugu, baina fron-
toia eta ermita, besteren artean, azken urteo-
tan eginak dira. Bazkideen kopurua, berriz,
ezin esan gehiegi aldatu denik; gaur egun 60
bazkide inguru ditu Elkarteak eta duela 25
urte 50 ginen, gutxi gorabehera.

Elkarteko lehendakari zaren lehen aldia al
da hau?

Ez, dagoeneko beste 5 aldiz ere izan naiz
Elkarteko lehendakari. Batzuetan nire berez-
ko txanda izaten da eta beste batzuetan,
aldiz, Kantinako Joakinen partez egoten naiz.
Oraingoan, esate baterako, Joakinen ordez
izango naiz lehendakari.

Gustura egon al zara aurreko aldietan?

Bai, oso gustura. Oso koadrila onarekin egon
naiz orain arte, oso talde fin eta onarekin.

Ze asmo dituzue aurrera begira?

Elkartean gasa jartzeko intentzioa dugu,
butanoarekin nahiko aldrebes baikabiltza.
Otorduak prestatu behar, bonbonak hutsik
geratu eta benetan deserosoa da horrela ibili
beharra. Propanoa jartzeko asmoa dugu,
baina oraindik ere denon artean erabaki
beharreko kontua da gasarena.

Ze motatako jendea biltzen da Elkartean?

Adinari erreparatzen badiogu, zaharrak dira

FLORENTXIOARRIETA

n Esatari askok nahiko luketen hizketa-jarioa du, txiste kontalari abila da eta lagun
artean broma jartzeko aproposa. Dena den, gizon umoretsua izanagatik ere, zinez
hartzen ditu Florentxio Arrietak Jaizubiari dagozkion kontuak, eta seriotasun berare-
kin egin beharko dio aurre hartu berria duen Jaizubia Auzo Elkarteko lehendakari kar-
guari. Honen inguruko kontuei buruz aritu ginen berarekin berriketan.
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San Pedro, 15
20280 Hondarribia

Lurrin denda � Estetiziene

San Pedro, 5
Tel. 943 64 58 84
HONDARRIBIA

LENTZE-

nagusi Jaizubiako Elkartean. Zaharrak esaten
dudanean 50 urtetik gorako bazkideez ari naiz,
nahiz eta jende gaztea ere egon badagoen. 45-
60 urte bitarteko bazkideak dira gehienak.
Gizon-emakumeei dagokienez, berriz, 6 emaku-
me daude Elkartean bazkide gisa eta gainera-
koak gizonezkoak dira.
Otorduez eta festez gain, antolatzen al duzue
beste zerbait?

Bai, Hondarribiko jaietako Baserritarren Egunaz,
adibidez, Jaizubiako Elkartea arduratu izan da
beti. Horretaz gain, auzoko bilerak, kanpoko jen-
dearekin egindako bilkurak,... ere Elkartean egin
izan ditugu.

Azken 25 urte hauetan gauza asko ikusiko

zenituen. Gogo-
an al duzu orain arte gertatutako xelebreke-
riaren bat?

Gauza xelebre berezirik ez dut gogoan. Hala
ere, abuztuan ospatzen ditugun auzoko festetan

algararik ez zaigu
sekula falta izan.
Asto-lasterketak,

Duela bost urte, Jaizubiako bizilagun
artean
eraikitako ermita jendaurrean ireki zen

Jaitzubiako zenbait lagun,
hainbat urtetan auzoan alde lanean

Ainara Elizondo
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Hondarribiar
arku tiralariak
Europako
Txapelketan

Urtarrilean Azeri Elkarteko bost arku tiralari Frantzia-
ko Nimes hirian izan dira, Europako txapelketaren
balio berdina duen txapelketa batean jokatzen. Ber-
tan, 18 herrialde izan ziren, eta 720 tiralari. Horien
artean Patxi eta Jose Luis Goikoetxea anaiak,
Txema Etxeberria, Unai Oronoz eta Asier Martiarena
herritarrak ditugu.

Beraiek dioten bezala, �Munduko txapeldun handie-
netatik ahal dena ikasteko izan gara han, eta zerga-
tik ez, suertea izanda, urrutira heltzeko asmoarekin�.

Denen artean erantzun onena Jose Luis Goikoetxe-
ak eman zuen, orotara 54. tokian sailkatu zelarik.
Asier Martiarena gazteak ere oso paper duina bete
zuen, etorkizun haundiko tiralari baten aurrean gau-
dela esan daitekeelarik.

Otsailaren 6 eta 7an, Amurrioko Kiroldegian, Euska-
diko Txapelketa ospatuko da, eta Azerik hamar tira-
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AUKERA HANDIA BANDERILLA ETA KAXUELE-

San Pedro, 3 � San Pedro, 4
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EXPERT

GEURIA
SUKALDEKO ALTZARIAK

Tel. 943 64 07 14

ETXETRESNAK
Tel. 943 64 33 86

Kirol guztiak ez dira futbola eta saskibaloia. Hori dela
eta, Hondarribian jokatzen diren kirol desberdinei
buruz berri ematera gatoz. 

Gaur, Trial deituriko kirola aipatuko dugu. Diziplina
honetan Hondarribiak ere badu txapeldunik. Orain-
dik oso gaztea bada ere, itxura oso ona dauka Ion
Aretillo infantilak. Kirol ikusgarria da oso, eta Areitio
une hauetan Gipuzkoako txapelketan lehen postuan
sailkatua dabil, datorren asteburuan egingo den fro-
garen zain.

Aurtengo txapelketarako lehen froga baliagarria Her-
nanin jokatu zen urtarrilaren 23an, eta hurrengo zita
Pasaian izango dute otsailaren 6an. Bi aste geroago
Urretxun izango dute hitzordua, ondoren Aretxabale-
ta eta Oæatira joango delarik Gipuzkoako Txapelke-
ta. 

Ion Areitio herritarra
Gipuzkoako
Txapelketan
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Tel.: 943 64 70 75
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�Sukaldaritza tradizionala

�Eguneko menua

�Karta

Azken hamahiru urte hauetan Hondarribia izan da
Kantauriko kostaldean bi traineru izan dituen herri
bakarrenetakoa. Aurten badirudi zenbait zailtasun
sortu direla. Iazko kirolari taldearekin konparatuta,
lau baja eta alta bat egon dira, baina Joxemi
Elduaien, Arraun Elkarteko presidentearen iritziz,
�iazko blokea mantentzen dugu neurri haundi batean,
eta horrek indarra ematen digu.

Elkartean jarraitzen ez dutenak Aritz OlazÆbal, Igor
Palenzuela, Aitor Alza eta Imanol Cascante dira.
Lehen hirurak Mattin Olasagasti hondarribiarrak
zuzentzen duen Trintxerpeko �Virgen del Carmen�-
era pasa dira, eta azkena Urdaibaiko entrenatzaile
lanetan arituko da aurten. 

Arraun Elkarteak zailtasunak ditu
bigarren ontzia osatzeko
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Merkealdiak Hondarribian:
Nolakoa da egoera?

Higer, Hondarribiko Dendari eta Ostalarien Elkar-
tea 

Higer-eko presidentea da Javier Mora bere eritzia
du. "Logikoa den bezala, gure hiria ez da Irun beza-
lakoa, baina ez esan nahi horregatik kalitate txarreko
produktuak eskaintzen direla. Badirudi merkealdiez
hitzegiten dugunean, herritik kanpo joan behar dela.
Gure hiriak denda nahikoak eta onak ditu, eta pena
bat da hiritarrak beste nonbaitera joatea erosketa
batzuk egin behar dituenean. Horrek ez digu batera
onik egiten".

San Pedro kalean aurten egingo diren birgaitze lanek
apur bat keskatzen dute Javier. Dendariei nolabaite-
ko kaltea egin dielakoan beldur daude elkartean.
"Normala den bezala, oraindik ez dakigu zertan era-
gingo diguten obra hauek. Udaletxearekin bilera bat
mantendu nahi dugu, lanak nola egingo diren jakite-
ko, eta horren ondoren ikusiko dugu zer nolako ondo-
rioak izango dituen. Hala ere, aldez aurretik ez gaude
oso lasai". 

Dendariak

Hiritar gehienentzat uda eta neguko merkealdiak
erosketak egiteko garairik onenak izaten dira, baina
Hondarribiko merkatarientzat hau ez da horrela iza-
ten. San Pedro kaleko erropa denda bateko jabe

batek zera dio: merkealdiak epe deigarriak badira
ere, guk epe hori hasi berria denean ez dugu deus
nabaritzen, eta denbora bat igarota bai agian hasten
dala jendea pixkat hurbiltzen. Hala ere, hiritarrak
beste herrietara joaten dira erostera eta horrek guri
kalten egiten digu. Bestalde, urte osoan zehar, mer-
kealdiak ez direnean guk gehiago saltzen dugu, eta
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n Pasa den urtarrilaren 7an, merkealdien garaia hasi da gure hiriko komert-
zioetan. Hiritarrak beti egoten gara erne ia noiz hasten den garai hau, gerat-
zen zaigun aurreztutako diru kopurua ia non gasta dezakegun, batez ere jant-
zi eta oinetakoen atalean.

Badirudi Hondarribian arropa eta oinetakoen komertzioaren gainean nolabai-
teko ahazte prozesu bat gertatu dela. Asko eta asko dira zerbait erosi nahi
dutenean zuzenean Irungo denda, Donostikoak edota azalera haundiko gune-
etan pentsatzen dutenak. Zer diote dendariek honi buruz?



2005ko urtarrila � 170. zkia � Hondarribia Merkealdiak

bi gauzagatik izan daiteke: hiritarrak erosotasunaga-
tik kanpora joan nahi ez duelako edo gure produk-
tuak kalitatekoak direlako.

Antzeko iritzia dauka Jokin-ek, Gaztelu jantzidenda-
koak. Bere bezeroak, %60 Baztan, Oiartzun, Donos-
tia, Berakoak... dira, eta gainontzekoa hiritarrak.
"Merkealdiak gure komertzioan ez dira oso eraginko-
rrak, hiritarrak ez du lehen bezala erantzuten".
Jokinen iritziz, "agian jende gutxiago ikusten delako
da. Portuan gero eta gutxiago ibiltzen da jendea, tra-
fikoa ere urriagoa da, agian egin diren trafiko aldake-
tengatik, eta horrek, komertzioan eragin zuzena
dauka. Merkataritza nahiko geratua dago. Erdigune-
tik kanpora jarri dira Kiroldegia, Eroski edota barian-
tea, eta horrek merkataritza eta denda txikiak gehien
biltzen den gune honi kalte egin diola uste dut ".

Aldizkari honek galdetu dituen iturriei jarraiki, Honda-
rribira hurbiltzen diran turistek asmo desberdinak iza-
ten dituzte: frantsesek ostalaritzara jotzen dute, eta
Madril eta Kataluniatik etorritakoek asko begiratzen
dute dendetan, baina ez dute hainbeste erosten.
"Gure merkataritzarentzat egoera ez da batere ona,
eta zaila da soluzioa aurkitzea. Horregatik sortu dugu
Merkatarien Elkartea, dendari eta ostalarien intere-
sak bermatzeko, bide egokiak bila-tzeko eta gure
sektorea indartzeko asmotan" dio Javier-ek, Higer-
eko presidenteak.

Hiriko merkataritzaren aldeko apustua

Hondarribian merkatari askok bere zalantzak aurkez-
ten dituzte hiritarra azalera haundiko guneetara joa-
ten delako erosketak egitera. Hala ere, esan behar
da ere beste zenbait merkatarik hiriko merkataritza-
ren aldeko apustua egiten dutela. Hondarribian, hiri-
tarrari argi utzi behar zaio kalitateko merkataritza
sare bat daukala hirian bertan, eta ez duela zertan
azalera haundiko guneetara joan beharrik. Merkata-
ritza sare honek, eskaintzen den produktuaren kalita-
tea, bezeroari eman beharreko arreta eta prezio ego-
kiak dituela argi utzi behar da. Hortaz gain, ez da
berebila hartu behar, eta horrek bere alde positiboak
ditu.

Hondarribian, merkatarien iritziari jarraituz, aparkale-
kuen arazoa da ahal den azkarren konpondu beha-
rrekoa. Hala ere, esan behar da arazo hau ez dela
bakarrik gure herrian suertatzen, orokorra bihurtzen

15
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2005. urtean Hondarribian egingo diren
inbertsio nagusiak

Hondarribian azken urte
hauetan hirigintza arloan
egiten ari diren inbertsioak
oso haundiak dira. Proiektu
handi zein txikiak, hiriaren
itxura hobetu, eta beharrez-
koa ez den tokietan manten-
du egiten dute inbertsio

Itxas Etxea handitzea
5.157.000.-euro

Historia Museoa,
Arma Plaza
700.000.-euro

Amute berriritartzea
3.650.000.-euro

Benta Zaharra
aparkalekua
7.300.000.-euro
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2005. urtean Hondarribian egingo diren
inbertsio nagusiak

Dudarik ez dago hiritarrarentzat oso deigarriak dire-
la bere agintariek diru kopuru horiek nora biderat-
zen dituzten jakitea, bere hiriaren azpiegiturak
hobetzeko erabiltzen den dirua da eta. Orrialde
hauetan 2005. urteari begira Udalak egingo dituen
inbertsio nagusienen zerrenda bat luzatzen dizue-
gu. Hala ere, proiektu hauetako batzuk ez dira aur-
ten amaituko, 2005 eta 2008 urteen bitartean osat-

Benta Zaharra
berriritartzea
2.400.000.-euro

San Pedro kalea
1.000.000.-euro

Panpinot kalea
Udaletxeko Bulegoak

1.300.000.-euro

Amute
kirol instalazioak

600.000.-euro
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BIHOTZA BETE HITZ

KOLORE ZOPA

Kotoizko puxiken moduan, mara-mara neguan,
Ogi mamia zure bihotz barruan.
Hodeien kolore fina, errota zaharren irina,
Gatzaren zapore mina, zure izatearen muin dira.

Infernuaren su goritan, arrosen errautsa:
Odolaren hotsa, masailetan lotsa,
Egutegien izkinetan, jai egunen pagotxa;
Zure ezpain karminduen niganako bortxa.

Ubeldura edo oinazearen tristura.
Hilaren dolore edo maitasunaren zapore.
Gorri eta urdinaren ondare, apaizen estalgarri
Eta ostadarraren azken kolore.

Ilunaren ituna, argirik gabea;
Doluzko begi biko bele dotorea.
Gauaren leizea, ikatz-hauts hezea,
Zure maitasunaren herio gosea.

Udaberri usaina, esperantzaren paisaia.
Heldu gabeko gari, esmeralda berri;
Oliba gustu orlegi, belarrezko mantu zabal,
Zure desioen hegal.

ZENBAT

B AT
Bakardadearen enbata zugan,
Hasieraren zama oihartzun,
Isiltasunaren oihu iltzatuez
Ezdeusaren arerioak erantzun.

BI
Gaizkia eta ongiaren zizel,
Egun eta gauaren ispilu;
Zeru-lurretako hargin fidel,
Egi eta gezurraren gordailu

HIRU
Harmoniaren zuhaitz mardul,
Triangeluaren enbor tinko;
Adar errotuen sustrai,
Gatazka ororen lekuko.

LAU
Urrezko lau domina argitsu
Ilunbezko hormetan dilindan;
Lur lauaren erroetan zehar
Urtaroak, haizeak peskizan.

ABARASKA

Maitasunaren ulua, amodiozko mirakulua,
Urre gozozko erlauntza.
Argizarizko geletan, zu izan nahiaren penetan
Ostentzen dut esperantza

Zure oroitzapen hori, negu hotzeko su gori,
Erle-ziztada bailitzan;
Eztizko itzal hormatu, tsas arroka higatu
Bihurtu da ene bizitzan

Maitasunaren ulua, amodiozko mirakulua,
Etsipenen bentrikulu.
Hitz leunen abaraska, malko eta pozen bazka,
Bular barruko tramankulu.

n 2004ko Bordari eta Satarka Lehiaketako lan irabazleen zerrenda azken alean luzatu geni-
zuen. Orain, lehiaketa hartan sarituak izan ziren poesia batzuk argitaratzea egokia iruditu
zaigu. Abenduaren 19an egin zen sari banaketan egileek jendeaurrean irakurri zituzten
poesia haien zati batzuk, eta orain osorik irakurtzeko aukera daukazue. 

Behekaldean daukazuen hau Ainara Elizondok idatzitakoa da, A mailan lehen saria irabazi
zuen, baita Hondarribiko onenari ematen zaiona ere.
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SANTUEN EGUNA, ARIMEN BEZ-
PERA

Azaroaren hasiera etsituan, 
Maiatza loratu da supitan;
Argazki zaharren artean, marmol plaken gainean,
Ikusnahien begiradapean, senideen magalean.

Loreak harrizko belazeetan,
Udazkena tristurazko begi hezeetan;
Iragana oroitzeraino, oraina sufritzeraino,
Zure hutsunea mingarriagoa baita edozein zuri
baino.

Nire hauspoen arnasa abaildua
Zurekin joan da, zurekin da galdua.
Etsipen honen zama, bakardade honen drama
Bihotz akitu honen soinean darama.

HOTSAK

Errotaren harrizko orroa,
Haizearen ziztu zelataria.
Beldurraren mamu alargundua,
Ur-tanta tentel talkaria.
Itsasoaren soinu kresaldua,
Kristal kraskatu kurrinkaria.

Bakardadezko gaztelu hotsean,

Hamaika hotsen artean,
Zu zara nire zaindaria.

ESKAILERA

Adioen estropadak ezker-eskuin;
Bizilagunen oihuak, ezkatak, zalapartak�
Ezinikusien lantzak, baranden balantzak,
Irainen arantzak, mihi pozoindunen dantzak.
Metro karratuen dema, agur behartuen dilema
Egunez egun, maldan behera, eskaileretan gora
Elkarren endelgua amilduz doa.

ORRI ZURIAREN ERRONKA

Ideien lanbro artean, noraezaren uhinen gainean,
xafla mutu bat mehatxari.
Itsasbeheraren magalean, hondar nabarra harrotze-
an,
txirlazko hitz solteak ageri.
Antzutasun arrastoak, denbora galduaren errekastoa
Gozamenaren galbahean igeri.
Orri zurizko maindirez bildurik,
doluz brodatutako letrak opari,
ez nahi bezain sarri.

Aulkietan eseriak, ordu ikusezin ugari.

Kontaketaren aberrian, ilunabarra aitzinsolas,
Isiltasuna atari.
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Industria tresneria
Elektrizitatea
Giltzen kopiak

Torlojugintza inoxidablea

Burdindegia

Beæat Etxepare 12 / Txiplao 14
Tel. 943 64 17 88
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n Urtarrilaren 20an Santa Ines jaia ospatzen da. Hirugarren men-
dean Erroman jaiotako neska gazte bat zen, bere burua eta gor-
putza Jaungoikoari eskaini ziona. Gizaseme batek berarekin harre-
manetan hasi nahi izan zuenean, Inesek ezezkoa eman zion esanez bere birjintasuna
Jaungoikoari eskainia zeukala. Orduan gizaseme horrek, Ines kristaua zela konturatuz,
salatu egin zuen neska gaztea Erromako agintarien aurrean eta martir bezala hil zen.

Urtarrilak 20: Ama Santa Ines

E
uskaraz eta gaztelaniaz bakarrik esaten diogu
Ines santa honen deiturari. Europako beste
herrietan Agnes deitzen zaio, eta klarki dago

Agnes hitzak erraz eramaten gaituela bere antzaga-
tik, latinezko Agnus-era; hau da:Agnus=Bildotsa.
Horregatik santa hau agertzen den margolanetan
aldamenean arkume bat du. Izen joko bat besterik ez
da.

Oso txikitatik ezagutzen genuen santa honen izena.
Maiz amets beldurgarri bat eduki eta... ez genuen
oheratu nahi izaten, beste amets beldurgarri bat izan-
go genuen beldurrez. Orduan gure amak erakusten
zigun otoitz bat amets txarren aurkakoa. Hauxe zen:

Ama Santa Ines
Gaur gabean egin behar dut amets
Ona bada bi bider
Txarra bada baterez

Eta hitz hauek esanez gero pozik oheratzen ginen.

Handitu nintzenean konturatu nintzen Resurrección
Maria Azkuek, jakintsu eta folklorista ospetsuak, bildu
zuela otoitz hau bera Euskalerriaren Yakintza libu-

ruan baina toki askotan hartua, Hegoaldeko lurralde

guztietan behinik behin, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta

Xabier Aranburu
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Nafarroan aldaketa txiki batzuekin. 

San Anton (hilak 17): Hau ere oso antzinako santua
dugu Goi Egipton 251. urtean jaioa, familia dirudun
baten barruan. Gizasemea zelarik bere aberastasu-
na utzi eta basamortura joan zen bizitzera otoiz eta
penitentzia eginez. Ehun urte paseak zituela hil zen.
Bere irudietan agertzen zaigu beti txerri bat aldame-
nean duela. Nondik datorkio txerri hori? Batzuk dio-
tenez txerria deabruaren irudia omen da, batez ere
deabruak eraman nahi gaituenean lizunkeriazko
pekatuetara. Hala izan edo ez izan, segur gaude San
Anton abereen zaindaria dela, hasi txerrietatik eta
beste abere guztietaraino San Anton egunean abere-
ak ez ziren loturik egoten ,eta ez zuten lanik egiten.

Erdi Aroan, batez ere X eta XI. mendeetan, Europa
guztian zabaldu zen gaitz gogor bat San Antonen sua
deitzen zitzaiona Erisipela gangrenaduna sortzen zit-
zaien zekalez egindako ogia jaten zutenei.

San Antonen gorpua Constantinoplara eraman zuten
eta gero Frantziako Delfinado lurraldean dagoen
abadia batera, geroztik San Antoine en Viennois
deitzen zaiona.

Abadia honetako fraileek izan ziren lehenak San
Antonen sua zuten gaisoak zaintzen hasi zirenak, eta
handik Europako toki askotara zabaldu zen erlijioso
ordena hau. Fraile hauek abantaila bat zuten beste
fraileekin konparaketa eginda. Antoniotarrek baka-
rrak zuten baimena beren txerriak askatasun osoz
bai herriko kaleetan eta bai mendietan, libre ibiltzeko
eta aurkitzen zutena jateko. Jendeak jakin zezan zein
txerri zen baimena  zuena  eta zein ez, baimendue-
nak lepotik zintzilik ezkila txiki bat eramaten zuten.

Herriko Historia: Hondarribiako elizaren sakristia
ederrean, bere lau paretak irudiz eta margolanez
beterik daude. Eskuineko paretan, ia sabaia jotzen
duen tokian, azken margolana, San Julian Cuencako
Apezpikuarena da. Bere jaia hil honen  28an. 

Zergatik bere irudia hor, Hondarribiako sakristia
barruan? Alfonso VIIIak Hondarribiko herriari bere
Hiri�Gutuna eman zion dokumentuan, Alfonso VIIIak
berberak izenpetzen du lehena. Eta gero hiru apez-
pikuk  eta beste pertsonaia famatuek. Hiru apezpiku
horien  artean Cuencako San Julian agertzen da.

Badugu Hondarribiako elizan beste iduri bat San
Julianena. Errosarioko Ama Birjinaren aldarean dago
�sakristiaren ate ondoan aurkitzen den aldarea-
apezpikuren jantziak dituela. Ama Birjinaren eskuine-
an dago. Konturatu gaitezen ezkerreko eskuan

21
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n Eguberri kantuen oihartzuna belarri-ertzetik zintzilik daramagu
oraindik, eta horra!, berriro konturako deialdia datorkigu, Santa
Ageda bezperako ohiturari ateak irekita gorde diezazkiogun.

�Oles egitera gatoz��

M
endi-hegaletako urritz-makiak dardaraz
jarriak ditugu dagoeneko, aizkora txikiz eba-
kiak izango bait dira, kaleetan zehar, kantua-

ren babes izateko epaia beren gain erori bait da.

Nik neronek ez dakit, nondik eta nola hartua izan
duen gure herrietan hainbesteko indarra Santa Age-
darenganako joerak; harritzekoa da, Siziliako gaztet-
xo honek horrelako sona hartu izana Euskalerrian.

Dena den, egitura bereizia eta aberatsa du Santa
Ageda bezperako jardunak; Zorion agurra eman eta
gure eguna dela aitortzeko datoz aurreneko bi bert-
soak, zortziko haundian egiæak

. Zorion etxe hontako denoi / oles egitera
gatoz
aterik ate ohitura zarra / aurten berritzeko asmoz
ez gaude oso aberats diruz / ez-ta ere oiæetakoz
baæa eztarriz sano gabiltza / ta kanta nai degu

gogoz.

Ondorengo sei bertsotan neskatxaren bizitza eta
heriotza abesten dira. Horren ondoren, bide irekia eta

zabala geratzen da, bakarkako kantariak bat bateko
iturria kantu berriz isuri dezan. Alkatea, Bikarioa,
etxekoandrea, etxeko neska gaztea� gai jakinak eta
betikoak izan ohi dira.
Hori horrela izanik, eta orain hogeita hamalau urte
Hondarribira etorri nintzenean, ez zen hemen, egun
horretan kalera kantuan ateratzeko ohiturarik. Goihe-
rritik nentorrenez, hango ohitura bidean jartzea pent-
satu genuen �Gaztedi� neska-mutil kuadrilan biltzen
ginenok. Horrelaxe hasi genuen Hondarribian Santa
Ageda bezperako kantu-ohituraren berritzea.

Kalera irten giæen lehenengo urtean, guztiontzat eza-
guna zaigun Jose Luis Arbelaizekin topo egin
genuen. Honek esan ziguna, nahiko garbi gorde dut
buruan: �Hondarribian ez da egun honetan kalera
irteteko ohiturarik. Hemen ilunabar aldera, kanpaiak
jotzen dira. Izan ere, diotenez, gau honetan sorgiæen
bilera izaten da Jaizkibel mendian, beren Akelarre
eta bilera gaiztoak egiten dituzte. Eta sorgiæak izutu
eta sakabanatzeko jotzen dira kanpaiak�. (Egia esan,
bere esku zabaletik saria jaso eta aurrera jo genuen).

Gaur egun, indar haundiz agertzen da Hondarribian

eukeni optika

Martin Iturbe
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Te berdea:
Zeintzuk dira bere osagaiak?

M
entazko Txinatar te berdea prestatzea oso
erraza da. 6 poltsa hartu eta irakiten dagoen
ur kazola batean utzi behar dira bost minu-

tuz. Epe hori beteta, poltsak atera eta hozgailuan
sartu behar da tea. Orduan, franbuesazko zukua
bota, limoi zati bat eta menta puskatxo bat ere. Edari
freskagarri berri eta oso on bat dastatzeko aukera
izango duzu.

Aukera desberdinak daude Txinatar Te Berdearekin
jokatzeko:

• Errusiar erara: te berde izoztua laranjako zukua-
rekin

• Frantses estiloan: izpiliku lorarekin, jengibre eta
mahats zukuarekin.

• Turkiar estiloan: sagar puskekin, sagar zuku eta
kanelarekin.

Frutarekin egin daiteken te hotza prestatzeko oso
erraza da, eta gainera oso merkea. Goilarakada txiki
batekin, pitxar oso bat prestatzeko aukera izaten da.
Edozein ordutan gozatzeko moduko freskagarri bat
lortzen da, egungo edari ohikoetatik at.

Txuntxumela Eko Dendak
eskainitako informazioa da

Txuntxumelak otsailerako ondoko eskaintzak
luzatzen dizkizue:

Sojazko esneak: 2 + 1

Mentazko Txinatar te berdea: 1 + 1

Carobella Duo krema, azukre eta esnerik gabe (Nocilla):
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n Txinatar te berdea Komertzio Zuzenaren arauen arabera ereiten da, eta bere ezaugarri
antioxidanteengatik bihurtu da ezaguna. Edozein unetan, edari freskagarri bihurtzen dira,
eta nahiz eta orain eguraldiak laguntzen ez duen, egokia da hotza den zerbait edan nahi
duen edonorentzat.
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CREATURE

Tecnología goreneko
laborategi batean, zien-
tifiko batek hilketarako
makina beldurgarri bat
sortzeko urratsak emat-
en ditu. Horretarako
zenbait froga burutzen
ari da ia 5000 urte
dituen haur batekin.
Hala ere, zerbaitek huts
egingo dio frogetan eta
bere ondorioak oso laz-
garriak izango dira.

SUPER SIZE ME

Azken hilabete hauetan
arrakasta gehien izan
duen dokumental batez
gozatzeko aukera
eskaintzen digu Cameo
Mediak. Proiektu honen
burlan Morgan Spurlock
egilea dago, zeina bero-
nen protagonista nagusia
bilakatuko den. Janari
azkarra deitzen dena,
hanburgesak adibidez,
osasunean izan ditza-
zken eraginei buruz infor-
mazioa ematen duen
documØntala da, milioika
baitira horren pean dau-
den pertsonak.

ZER BERRI ONGI ETORRI BIDEO KLUBEAN

BLIN HORIZON

Gizon bat ospitalean
esnatzen da, tranpa bat
egin diotenaren sus-
moarekin. Lehiotik begi-
ratzen duenean, New
Mexico-ko basamortuko
herri txiki batean
dagoela ohartuko da,
eta aurrez gertatu zaion
guztia gogoratzen
hasiko da, bere emazte,
Sheriff eta zaindari bati
Ester. Denborarekin
ohartuko da sekretu-
peko operazio baten
barnean sartuta egon
dela, Estatu Batuetako
presidentea erahiltzeko
prestatu den plan baten
barnean hain zuzen ere.

MAS FALSAS A PARI-
ENCIAS

MØxico mafiako kide
berezi baten gordeleku
batean bilakatu da, par-
adisuaren oso
antzekoa. Bere norta-
suna ezabatuta geratu
ondoren, han errege
bat bezala bizi da. Hor-
tan zerikusi haundia
izan zuen bere bizilagu-
nak. Azken honek
mesede bat eskatzen
dionean bere bizitza
erabat aldatu egingo
da. Bere emaztea hun-
gariar mafia batek har-
rapatu egin du, eta har-
tatik askatzeko
eskatuko dio.

SI YO FUERA RICO

Nork ez du inoiz esaldi
hau pentsatu edo hatos
altuan erabili. Kasu hone-
tan, argi dagoenez,
filmea honen inguruan
dabil. Zer egingo luke
gutako edonork 10 milioi
euro tokatuko balitza-
izkio? Bere bizitzeko
egunik alaitsuena izan
behar zuena pikutara
joango da, egun berean
konturatuko da bere
emaztea beste batekin
dabilelako. Ez dio bere
emazteari ezer esango
diruaren gainean, erdi
bana ez egiteko.

USS MAJESTY: ALER-
TA NUCLEAR

Ejerzitoko general batek
epaiketa bat jasaten du,
gerra garaitan bere jok-
abidea ez delako egokia
izan, eta odol isurketa
askoren erantzule izan
delako. Kartzelean egun
hura noiz iritsiko
esperoan dagoenean,
herri bera itsasotik era-
sotua izango da. Nahiz
eta inorrek ez dakien
nork sortu dituen liskar
guztiak, gehienek
pentsatzen duten gener-
alak zerikusi zuzena
duela gertatu den guz-
tiarekin.
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OTSAILEAN NONBAITERA
OPORRETARA JOAN NAHI?

LANZAROTE

- Irteera Bilbotik
- 8 egun eta 7 gau
- 178 eurotik aurrera

ASTE SANTUA
TUNEZ-EN

- Irteera Bilbotik
- Hegalaldi zuzena
- Hotela 4*
- Pentsio erdian

PARIS � HERBEHEREAK
RHIN IBAITIK KRUZEROA

- Irteera otsailaren 6, 13, 20 eta 27an
- 8 egun eta 7 gau
- Pentsio osoan eta bisitak (13 bazkari)
- 779 euro



n Aldizkariaren gure atal honetan, Hondarribiaren historiarekin lotu-
tako datu eta xehetasunak argitaratzea da gure asmoetako bat, art-
xiboetan gordeak dauden datu interesgarriek argia ikus dezatela, eta herri honek izan
dituen hainbat pasadizoei irteera ematea.

Honekin lotuta, oraingoan Alejo Carpentier idazle kubatarra daukagu hizpide. 1934. urtean,
Paristik Madrileæa trenez egindako bidai batean, Euskal Herria zeharkatzean ikusitakoak
idatzi eta argitaratu zituen. Hondarribiak zati berezi bat dauka kontaketa horretan, eta dato-
zen lerroetan ikusi ahal izango duzue Carpentier handiak ze iritzi zuen gure herriari buruz.
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Alejo Carpentier eta Hondarribia

Nor zen Alejo Carpentier?

Iaz 100 urte bete dira jaio zenetik. Dreyfuss kasua
dela eta, bere aita Europarekin haserretu eta Frant-
ziatik Kubara joan ziren bizitzera. Aita frantziar arki-
tektoa zuen, eta ama errusiar jatorriko emakume
frantsesa. Carpentier-ek musika eta arkitektura ikas-
ketak hasi zituen, baina laister ohartu zen bere idaz-
teko gaitasunaz. Venezuelan bizi ostean, Batistaren
Gobernua eraitsi zuenean Kubara itzuli zen, kultur
arloko karguak hartu zituelarik gobernuan.

1977an Espainiako Cervantes saria irabazi zuen, eta
bi urte geroago Frantzian Medicis saria. Hurrengo
urtean Parisen hil egin zen.

Hondarribia Carpentier-en hitzetan

Esan bezala, Paristik Madrilera egin zuen bidaia
idazle kubatarrak. Han jasotako eta bizitako guztiare-
kin, �Carteles� aldizkarian kronikak idatzi zituen.

Hona hemen, Koldo Izagirrek euskaratu dituen
pasarte batzuk, Hondarribiari dagozkionak.
�Bidasoaren ur motelek eta Atlantikoaren uhinek
inguratzen duten penintsula gisako batean daude
jasoak Hondarribiko etxeak. Gorantz egiten duen
karrika, ezponda eta espaloi patarrak dituen muino
honek, topografiaz, Frantziako Mont Saint-Michel
ospetsua ekartzen digu gogora eta, honek bezala,
eliza bat dauka gainean, kanpandorreak bizileku
multzoaren punturik gorena adierazten duela. Hen-
daiatik ikusten da eliza, baina, neurri batean, berota-
sun espiritual berri baten ataria dugu.

Goizeko hamaikak dira. Beltzez jantziriko reataren
batzuk daude otoitzean, irudi santuen aitzinean saka-
banatuak. �San Pedro jaunaren kofradiak� eman eta
zur landu, (�) mutiko talde batek Katixima errezat-
zen du euskeraz, abade tripandia burua. Hostoan
dauden zuhaitzek mugatu plazatxoa hedatzen da eli-
zaren albo batean. Etxeek hutsak ditudite. Nola gain-
ditu tabernaren tentaldia, bidaztiari freskotasun altxo-
rrak eskainka barrika, zahagi eta pegarretan? (�)
Bandera errepublikar bat. Eta itsas-haizeak aurpegia
belztutako arrantzale batzuk hitzaspertuan, godalet
lodiak harrigarrizko abiadan husten diren mahai
baten inguruan. Nola ez oroitu urrikariz hemen Paris-
ko bistrot tristeak, beren zinkezko mostradoreekin,
beren alkohol faltsuz beteriko botila ikusgarrien teo-
riekin?

Espainia da, ezagutzen dudan herrietan, ondratu eta
nobleena jan-edan kontuetan. Sukaldaritza iberiarra
zaharra dela eta ardoek ez daukatela Borgoæa edo
Chablis baten bouquet landua, esanen didate �aho-
zuriek�. Baina hemen, materia jatorra saltzen dizute:
legatza beti da legatz, urraburua beti da urraburu,

Koldo Ortega
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Bide Hezkuntza:
Uste baino garrantzi
haundiagoa duen gaia

Gaur egun Hondarribian, Lehen Hezkuntzako ziklo
guztiekin ari gara lanean alor honetan. Orain arte ez
zen horrela egiten. Lehen Hezkuntzaren barnean
hiru ziklo daude eta bakoitzean teoriako bi ordu eta
praktikako beste bi ematen dira.

Ikasturte honetarako, ziklo guztietan material berria
erosi da, eta agian, aipatzeko modukoa da aurten
lehen aldiz erabiltzen den materiale informatikoa,
Lehen Hezkuntzako azken zikloan erabiliko dena.
Esperientzia hau bakarra da Euskadin, orain artean
ez baitago beste herririk materiale hau erabiltzen
duenik.

Puzzleak, hizki zopak, asmakizunak, bizikleta baten
zatiak, logika erabiltzeko tresnak� aurkitu dituzte
orain artean erabiltzen hasi diran ikasleak. Orain
artean arrakasta oso haundia izan du ekimen honek,
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nAzken urteotan, Bide Hezkuntzak garrant-
zi haundia hartu du. Udaletxe askok diru
dexente gastatu dute gai hau hiritarrei hela-
razten. Duela denbora bat, Hondarribian
Udaltzaingoa herriko ikastetxeekin lanean
hasi zen, ikasleak gai honetan murgil zitez-
ten. Aurten, alor honetako profesional bat
kontratatu egin da, eta hemen bere iritzia
azalduko dugu. Haurrek Bide Hezkuntza
zer den zenbat eta hobe ikasi, helduak dire-
nean portaera egokiagoa izango dute bere-

Marian Luna
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Hondarribiko harresien historiari
buruz jakin nahi?

A
zken alean esan genuen bezala, Hondarribiko
Udalak azken urte hauetan argitaratu dituen
liburuei buruzko sail bat ireki dugu aldizkarian.

Aurrekoan �Hondarribiko baserriak� izeneko liburua
aipatu bagenuen, oraingoan �Hondarribiko harresiak�
lanaren txanda da.

Cesar Fernandez Antuæak idatzitako liburua da. Uda-
lak antolatu zuen beka deialdi baten garaile irten zen,
eta horren ondorio da lana. Irakurtzeko erreza, eus-
karaz, gazteleraz harresiek izandako historia, eraso-
ak, konponketak, auziak eta erabilpenak kontatzen
ditu.

Sarreratxo baten ondoren, Erdi Aroko harresia aztert-
zen du egileak. 1203an Gaztelako Erregeak eman-
dako forua da kontakizunaren lehen urratsa. Hortik
aurrera, hiria nola sortu zen aipatuko du, susmoak
direla argi jarrito duelarik. �Ez da inongo dokumen-
tuetan azaltzen, eta beraz, ez dago baieztaturik,
baina hiri berriko biztanleek hesi edo murru bat erai-
kiko zuten bizileku berria mugatu eta defendatzeko,
Behe Erdi Aroan Europako mendebaldean beste
edozein herribilduk egin izango zuen bezala. Harre-
siak, defentsa bitarteko ezin hobea izateaz gainera,
lege eta bizibide desberdinak zituzten bi esparru
bereizteko balioko zuen. Biztanle guztien laguntzaz
eraikitzen zen eta garrantzi handiko sinboloa zen,
herribildu burgesaren irudikapena, hura duintzen eta
ohoratzen zuen irudi nagusia�.

Aurreraxeago, harresiaren trazatua azaltzen du.
Ekialdeko frontea, iparraldekoa, mendebaldekoa eta

hegoaldekoaren osaketa eta funtzioa azalduko.
Ondoren, 1476ko setioa eta bere ondorioak aipatzen
ditu. Setio honek eta 1521ekoak ekarritako kalteak
oso ugariak izan ziren, eta bakoitzaren ondoren
harresien konponketa lanak egin behar izaten ziren.

Horrela etorri zen harresi bastiodun bat egiteko beha-
rra. Artilleria gero eta indartsu bati aurre egiteko ezin-
bestekoa zen, eta San Nikolas eta La Reina bastioien
eraikuntzarekin hasi zen. XVI. mende erdialderarte
egindako beste eraikuntza lan batzuk, gazteluaren
plataforma eta ekialdeko frontea kasu.

Hurrengo atalean, hasierako esparruan geroago
egindako hobekuntzak aztertzen dira, XVI. mendea-
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Barazki, fruta eta
horrelakoetan aukera han-

OTXOA

San Pedro 43
Tel. 943 64 16 84

20280 HONDARRIBIA

J A N A R I D E N D A

n Cesar Fernandez Antuæak idatzitako liburua ezinbesteko tresna da horretarako

• GOZOTEGI

• OKINDEGI ARTESANALA

• TERRAZADUN KAFETE-

GIA



?
2005ko urtarrila � 170. zkia � Hondarribia Lehiaketa

Zein da kale honen izena

M
ilaka dira Hondarribitik urtean zehar
etortzen diren bisitariak, gehienek
Portutik ibiltzeko ohitura dutelarik.

Inguruan kale hau dago. Ziur asko bere izena
zein den jakingo duzuela, baina ziur ere,
beste askok ez dutela jakingo. Horregatik,
paseotxo bat inguru honetatik ematea ongi
etorriko zaigu, horrela gure herriko kaleak
ezagutu dezagun.

Erantzunak izandakoan, bidali gutun batean
Udal Euskara Batzordera otsailak 14 aurretik,
Beko Errota jatetxean bi pertsonentzako afari
bat zuretzat izan daiteke eta.

Aurreko galderaren erantzuna: Azken alean
luzatzen genizuen galderak erantzun ugari
jaso ditu. Hondarribian ospea duen etxe bat
da, izena oso ezaguna egiten zaigu, baina
gehienek ez dute jakiten hura non kokatu.
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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 � 170. zkia � 2005ko urtarrilaGanbarako kutxa

Benta Zaharraren ingurua duela 70 urte

B
enetan da aberatsa Hondarribiak daukan irudi
eta postal zaharren altxorra. Ez bakarrik
argazki solteak begiratuta, baizik eta berari

buruz argitaratu diren liburuak aztertzen baditugu,
asko direla ohartuko gara.

Altxor hau haunditzea da neurri batean atal honek
duen helburuetako bat, eta Udal Artxibategian dau-
den irudiez gain, gure irakurleek beren etxeetan dau-
denak aurkitzen dira. Hori dela eta, lerro hauetatik dei
egiten dizuegu etxean gordeak dauzkazuen irudi edo
postal zaharrak Udal Euskara Zerbitzura igortzeko,

Hondarribia aldizkari honetan argitara ditzagun.

Kasu honetan hiriaren erdiko argazki eder bat bidali
digu irakurle batek. Argazkiaren behekaldean Benta
Zaharra zena ikus dezakegu. Aurrerago Karroa, eta
Bidasoa ibilbidea. Postalaren atzekaldean, pasadizo
moduan, zera jartzen du: "El Bidasoa y la Avenida
Generalísimo Franco", gazteleraz, frantsesez eta
ingelesez.

Pena merezi du beharrezkoa den denbora ematea
argazki hau aztertzen. Ondo aprobetxatutako denbo-
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� LENTZERIA
� HAURRENTZAT ARROPA

Santiago Kalea, 21 Tel.: 943 64 17 65
20280 HONDARRIBIA

JAIOTZAK ABENDUAN

1ean: Nora Lopetegi Riquero
Gurasoak: Jokin eta Araceli

8an: Brian Gomez Bombin
Gurasoak: Juan Luis eta Ana
Rosa

12an: Igor Martin Amador
Gurasoak: Alvaro eta Izaro

14an: Haimar Domínguez Fer-
nandez
Gurasoak: Felipe eta Beatriz

16an: Gorka Carrera Ornes
Gurasoak: Sergio eta Igone

16an: Unai Melara Aramaio
Gurasoak: Manuel eta Natalia

18an: Urko Emazabel Mujika
Gurasoak: Jose Manuel eta Ama-
goia 

20an: Naroa Elduayen Jimeno
Gurasoak: Jesœs eta Ane

21ean: Martxel Aizpurua A m u-
narriz

Gurasoak: Aitor eta Begoæa

23an: Haizea Torres Carriquiri
Gurasoak: Xanti eta Ainoa

29an: Lide Emparan Goikoetxea
Gurasoak: Joseba eta Ainoa

30ean: Aiert Goikoetxea Goiko-
etxea
Gurasoak: Pedro eta Iosune

31an: Josu Bald Garate
Gurasoak: Juan eta Marrubi

EZKONTZAK
ABENDUAN

4an: Santiago Arrieta Romanos,
Hondarribikoa eta
Estibalitz Pardavila Calvo,
Hondarribikoa

18an: Fermin Segura Olaizola,
Hondarribikoa eta
Maite San SebastiÆn Larrauri,
Hondarribikoa

18an: Txomin Amunarriz A m u-

narriz,
Hondarribikoa eta
Anabell Olguin Reyes, Mexiko-
koa

18an: Iosu Carrillo Salaberria,
Hondarribikoa eta
Ana Villalba Galvan, Hondarribi-
koa
HERIOTZAK
ABENDUAN

1ean: Benigno Fernandez Alon-
so,
72 urtekoa, Amute auzoa

10ean: Manuel Malvido Alonso,
86 urtekoa, Santiago kalea

18an: Teodoro Fernandez Puen-
te,
82 urtekoa, San Gabriel egoísta

20an: Dolores Garcia Arquero,
82 urtekoa, Baserritar etorbidea

23an: Vicente Martinez Loinaz,
84 urtekoa, Denda kalea

29an: Mari Cruz Arbelaiz Etxe-
garay,
90 urtekoa, Gibeleta

Abendua2004
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