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LAGUNTZAILEAK

Hondarribiak ez ditu bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien ondorioak.
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BADATOR EUSKARALDIA “HITZEZ
EKITEKO GARAIA” LELOPEAN
Euskaraldia, euskara ulertzen duten hiztunen arteko ahozko hizkuntza-ohiturak
aldatzeko ariketa soziala da. Beste era
batera esanda, helburu nagusia euskara ulertzen duten herritaren hizkuntza
ohiturak aldatuta euskararen erabilera
handitzea da.
Aurtengoa, hirugarren edizioa izango da
eta azaroaren 18tik abenduaren 2ra bitartean burutuko da.
Ariketa honetan bi parte hartze mota
egongo dira. Alde batetik, herritarrek,
ahobizi eta belarriprest bezala hartuko
dute parte. Beste alde batetik, entitateek, ariguneak edo euskaraz lasai ari
tzeko guneak osatuta egingo dute ariketa.
Hondarribiak ere ariketan parte hartuko
du. Dagoeneko Herri Batzorde bat osatu

da; ba
tzorde hau herritarrez osatutako
talde anitza eta irekia da eta bertan, gogoa eta motibazioa duen edozeinek parte
hartzeko gonbidapena luzatu nahi da.
Entitateak ere hasi dira izena ematen.
Alde batetik, aurreko edizioan parte
hartu zutenak izen ematea berresten ari
dira eta bestetik, lehenengo aldiz parte
hartuko dutenak izena emanez.
Euskaraldia 15 eguneko ariketa izan
arren, aurrez lanketa handia egitea ezinbestekoa da ahalik eta jende gehienarengana iristeko eta ariketa emankor
bat izan dadin lortzeko. Prestaketa
horretan, entitate eta talde ezberdinetara zabaltzen da informazioa, beraien
kideengan nolabait ere euskara gaiari
buruz pentsaraziz eta kontzientziak
astinduz. Hori bera ere, lorpen bat dela

esan genezake, ariketa honek bultzatzen
duen lehenengo eragingarrantzitsua.
Lanketa honetan jarraituz, azaroa bitartean Euskaraldiaren berri emateko
egingo diren hainbat ekitaldiren prestaketan parte hartzeko gonbidapena luzatzen zaie herritar guztiei.
Parte hartzea, Herri Batzordeko kide
izanez edo ekitaldietan era ezberdinetan lan eginez izan daiteke. Gogoa
duen edonork deitu dezala 688 865 398
telefonora edo euskaraldia@hondarribia.eus posta elektronikora mezu bat
bidalidezala.
“Aldaketa txiki askoren gehiketa da aldaketa handien abiapuntua”
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Autobus zerbitzua berritzeko
proiektuak udal alderdien
alegazioak jaso ditu
“Aurreproiektuan planteatzen diren aldaketek ez dutela inolako abantailarik suposatzen
hondarribiarrentzat”, adierazi dute

Gipuzkoako Foru Aldundiak errepide
bidezko erabilera orokorreko bidaiarien
herri arteko garraio erregularreko zerbi
tzu publikoa (Oarsoaldea-Bidasoa) emateko emakidaren aurreproiektua argitaratu du duela zenbait aste.

Aldaketa proposamen hauek izango duten erantzunaren zain daude orain bai
alderdiak bai alegazioak egin dituzten
beste erakunde, elkarte zein hiritarrak.

Gaurko Ekialdebus zerbitzuaren lehiaketa berri honetan emakida berriak aldaketa garrantzitsuak planteatzen ditu
Hondarribiko autobus-lineatan. Aurreproiektua jendaurreko tramitean egon
da eta nahi zuten herritarrek honen
inguruko alegazio eta iradokizunak aurkezteko epea izan dute.
Guzti honen harira, Hondarribiko Udala
osatzen duten alderdiek “gaia elkarrekin aztertu eta alegazioak aurkeztu”
dituztela aditzera eman dute. Udal alderdiek, idatzi batean esan dute uste dutela “aurreproiektuan planteatzen diren
aldaketek ez dutela inolako abantailarik
suposatzen hondarribiarrentzat” esan
du Juan Luis Silanes Ingurumen zinego
tziak, Udalak igorritako ohar batean.
Ekialdebus zerbitzua ematen duen autobus bat, San Kristobalen.

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.

HERRIAN BARRENA
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Bikain ekin dio Ama
Guadalupekoak Eusko Label Ligari
Hiru bandera lortuta, liderra da Hondarribia, Donostiarra eta Urdaibairekin lehia estuan

Hondarribia Arraun Elkarteko Ama Guadalupekoa traineruak hasiera ezin hobea
eman dio aurtengo TKE Eusko Label Traineruen Ligari.
Bilbon, Donostian eta Galizian jokatutako estropadetan beti bigarren eta hirugarren postuen artean ibili ostean,
Joseba Amunarrizek gidatzen dituen
mutilek bandera lortu zuten uztailaren
16an Orion, bigarren izan ziren biharamunean Zierbenako Petronor Banderan
eta uztailaren 23 eta 24an, garaile Sestaon (Urdaibairi 70 ehuneneko atereaz)
eta Santurtzin (bermeotarrak baino zazpi
segundu azkarrago).

EMAKUMEZKOAK ETA B TALDEA
Hondarribiko beste bi traineruei dagokionez, emakumezkoen taldea bere faborito
izaera erakusten ari da ETE Ligan, eta lidergoa partekatzen du une hauetan Hibaikarekin, bakoitzak 64 puntu dituelarik.
Hernanin, Zumaian eta Kantabrian garaile izan dira hondarribiarrak eta Hibaikak
ere banderak lortu ditu. Deustuko taldea

hirugarren dute bi traineru gipuzkoarrek
sailkapenean, 58 punturekin.
Bestalde, ARC1 Ligan ari den Hondarribia
B gizonezkoen traineruak sendo eusten
ditu aurten estreinatu duen mailari eta
seigarrena da sailkapenean, 46 punturekin, goiko postuetatik aldenduta, bai,
baina sailkapeneko arrisku-postuekiko
abantaila politarekin aldi berean.

Urdaibai aurten arerio gogorra izango
zela aurreratzen zuten hondarribiarrek
baina tartean sartu da ere, oso sendo,
Donostiarra. Hiruburuko traineruak bere
etxeko estropada eta Oriokoa irabazi ditu
orain artean. Honela, momentu honetan,
Hondarribia TLE Ligako liderra da, 88
punturekin, Donostiarrak 86 ditu, Urdaibaik 83 eta Orio ere goian dago, 78
punturekin.
Emozioa eta berdintasuna nagusi dira beraz aurtengo traineruen Ligan, eta orain
arteko erregulartasuna mantentzea ez da
erraza izango edozein talderentzat.
Santiago egunean Zierbena eta Sestaoko garaipenen osteko ongi-etorri ospakizuna.

· Etxebizitzen salmentak eta
alokairuak.
· Oporretarako alokairuak.
· Lokalen diseinu eta erreformak.
· Etxebizitza eta lokalen erreformen
proiektuak.
· Gremio-koordinazioa eta Obren
Zuzendaritza.
Domingo Egia 4, 20280 Hondarribia
943 646 347 / 687 377 174
kaiberri@kaiberri.com · www.kaiberri.com
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Ongi etorri, Bienvenida
Emazabel plaza
Madalen egunean zabaldu dute, jai giroan, auzoko pertsonaia ezagunaren izana duen
eremua

Hondarribiko Udalak Emekirekin batera
egindako lanketaren ondorioz, emakume izena duen eremu berria dugu gure
hirian.
Uztailaren 22an, Madalen egunean eta
Portuko inguru berezi honetako jai eguna den horretan, San Pedro eta Santiago
kaleen artean izenik gabekoa zen eremuari Bienvenida Emazabel Plaza izena
eman zaio.
Irekiera ekitaldian izan ziren udal ordezkariak (Txomin Sagarzazu alkatea eta
talde desberdinetako ordezkariak), Emeki elkarteko kide eta buruak, eta nola ez,
aurrekoekin batera eremuari izen hori
emateko proposamenaren parte izandako bizilagunak eta Bienvenida Emazabelen sendikoak.

Bere bokazioa, besteekin, batez ere haurrekin, alaitasuna partekatzea. Beti irribarrea ezpainetan, hazpegi gogorrekoa
izan arren, ahots indartsukoa eta gorputz
sendokoa. Oso emakume berezia eta polifazetikoa izan zen. Auzoari estuki lotua
egon zen, urte askotan zehar jaien arima
izan baitzen. Jakina, bizilagunen lagun
tzarekin, baina bera zen gauzak eramaten zituena.
Auzoko jaietakoez gain, bere eginkizunen artean, besteak beste, hauek ere
egiten zituen: Arrantzaleak itsasorako
joateko deiak, hil-deiak herrian zehar

zabaltzea, etxean doktrina eman zuen,
Kofradiako mandatuak egiten zituen, txipiroiak bila joaten zen eta arraia saltzen
zuen edo barazkiengatik trukatu.
Udalaren akordioan esaten den bezala,
“badira emakumeak, garai horretan gizarteak ezarritako mugak hausten zituztenak, kasu honetan bezala, emakume
bereziak , bakarrak, komunitatean egin
zuten lanagatik gogoratzen direnak, aitortuak eta horregatik dira eta aipagarriak, haientzat errekonozimendua da”
kale edo plaza baten izena jasotzea.

Baina nor zen Bienvenida Emazabel?
Udalbatzak izendapen hau egiteko erabilitako arrazoiketan, honakoa kontatzen da.
Bienvenida 1910ean jaio zen, hamahiru
anai-arrebetan zortzigarrena izanik, bi
neska bakarrik. Bienvenidak 9 seme-alaba izan zituen, emakume langile alai eta
xumea izan zen.
Nortasun handiko Portuko emakumea.
Plazaren irekiera ekitaldian izandako

Plazan jarritako azalpenpanelaren irudi bat.

jarri hemen
zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri
nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz
“utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.

HERRIAN BARRENA
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Zuazu-Karrera bikoteak irabazi du
Emekiren VII. Pala Txapelketa
Ekainaren 4ko goizean jokatu zen, Jostaldi pilotalekuan, Emeki elkartearen VII.
Pala Txapelketaren finala.
Aurrez-aurre izan ziren Saioa Altzaga eta
Laura Terrados bikotea, Idoia Karrera eta
Loiola Zuazuren aurka. Finalean, bigarren bikote hau erraz nagusitu zen, 20
eta 2ko emaitzarekin.
Arratsaldean Eman Pelotari jaia antolatu
zen EPEren eskutik (Emakume Pilotarien
Elkartea). Honetara begira, maiatzaren
30etik ekainaren 3a arteko astean Maider Mendizabalen eskutik, Hondarribiko

hiru ikastetxeetan sustapen saioak antolatu ziren.
Larunbatean berriz EPE jaia antolatu zen
arratsaldeko 16:00etan haur zein gazteentzat. Ordu bateko
teknika saioak eskeini
ziren. Ondoren, ikasturtean zehar Jostaldin
astero entrenatzen ibili
diren Emeki elkarteko
pala eskolako ikasleek
bi partidu jokatu zuten
eta ondoren EPEko bigarren mailako pilota-

rien arteko partidua izan zen. Partida hau
hasi baino lehen ikusleen artean kiniela
egin zen, emaitza asmatu behar zuten, eta
emaitza asmatu zutenek kamiseta bana
jaso zuten.

Emekiren Pala Txapelketaren finaleko familia-argazkia

Euskara Arloko dirulaguntzen epea
zabalik da irailaren 15era arte
Hondarribiko Udalak 2022an Euskararen
sustapenerako emango dituen diru-laguntzen deialdia abian du eta eskatzeko
epea zabalik dago irailaren 15a arte.
Deialdia lau laguntza-lerrotan banatzen
da: Udan 16 urtetik beherako ikasleentzat
euskara ikastaroak antolatzen dituzten

Hondarribiko ikastetxe guztiei zuzendutako 9.800 euro: euskara sustatzeko
ekintzak antolatzen dituzten elkarte eta
taldeentzat, 7.000 euro; euskalduntze
eta alfabetatze ikastaroak egin dituzten
herritarrentzat, baita autoikaskuntza
ikastaroak burutu dituztenentzat zein
barnetegietako ikastaroak egin dituzte-

nentzat, 17.000 euro; eta establezimenduetako errotulazioak euskaratzeko eta
web orriak euskaratzeko, beste 1.800 eta
2.000 euro, hurrenez hurren.
Diru-laguntza hauen oinarriak eskura
daude www.hondarribia.eus udal webgunean.

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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BORDARI–SATARKA
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XEDEA:

- Hondarribiko Udaleko euskarako zinegotzia
edo berak izendatutako ordezkaria.
- Euskarako teknikaria edo berak izendatutako
ordezkaria.
- Literaturgintzaren arloko lau pertsona: Bi
Bordari sari-atalerako eta beste bi Satarka sariatalerako.

4. Epaimahaia Hondarribiko Udalak izendatuko du.
Hondarribiko Udalak izendatutako epaimahaiak
ebatziko du lehiaketa eta epaimahaikoen erabakia
aldaezina izango da, eta egoki irudituz gero, eman
gabe ere utzi litezke sariak kalitaterik ez dutela
irizten badio. Epaimahaiari sartutako orduen
arabera ordainduko zaie.
Epaimahaiko idazkaria Hondarribiko Udaleko
euskara teknikaria izango da eta ez du botorik
edukiko.
Epaimahaia ondoko hauek osatuko dute:

- Zein sari-ataletan aurkezten duen lana (Bordari
ala Satarka)
- Lanaren titulua.
- Egilearen izenordea.
- Egilea Hondarribian jaioa edota bertako
biztanlea den.
- Lan bakoitzeko LAU kopia aurkeztuko dira.

3. Aurkezteko modua:
Lan bakoitzaren lehen orrialdean datu hauek
adierazi beharko ditu egileak:

2. Gaia librea izango da. Lanak orriaren alde
batean bakarrik idatziko dira, ordenagailuz eta
tarte bikoitza utzita, Arial 12 formatuan. Lanen
neurriak, baldintza hauen bukaeran adierazten
direnak izango dira.
Lehiakide bakoitzak gehienez lan bat aurkez
dezake eta idazle bakoitzak ezin izango du sari bat
baino gehiago jaso.
Hondarribia saria Hondarribian jaioa edota bertako
biztanlea denarentzat izango da.

Hondarribiko Udalak euskararen erabilera bultzatu, idazle berriak sortu, idazteko
zaletasuna eta literatur sorkuntza suspertzeko asmoz Bordari eta Satarka Literatur
Lehiaketa antolatu du, aukeratutako lanen egileak sarituz, oinarri hauen arabera:
OINARRIAK

Lehiaketa honek bi sari-atal ditu, Bordari ipuin
saria eta Satarka olerki saria. Parte hartzeko ondoko
baldintzak bete beharko dira:
1. Lanek euskaraz idatziak, argitaratu gabeak eta
beste inon saritu gabeak izan beharko dute.
Bi sari-atal izango ditu lehiaketa honek:

“Bordari” saria
Maila: Ipuina
1. Ipuinak 3 folio izango ditu gutxienez eta 10
gehienez, Arial 12 formatuan eta tarte bikoitzean
idatzia.
2. Hiru sari izango dira:
Lehen saria: 800 € eta oroigarria
Bigarren saria: 400 € eta oroigarria
Hondarribia saria: 400 € eta oroigarria

Oharra: 300 €tik gorako sariei % 21 kenduko zaie
P.F.E.Z.rako

“Satarka” saria
Maila: Olerkia
1. Olerkiak 50 lerro izango ditu gutxienez eta 150
gehienez, Arial 12 formatuan eta tarte bikoitzean
idatzia.
2. Hiru sari izango dira:
Lehen saria: 800 € eta oroigarria
Bigarren saria: 400 € eta oroigarria
Hondarribia saria: 400 € eta oroigarria

Oharra: 300 €tik gorako sariei % 21 kenduko zaie
P.F.E.Z.rako.

9. Lehiaketa honetan parte hartzeak berekin
darama honako oinarri hauek onartzea.

8. Saritutakoek bi asteko epean lana ordenagailuz
Hondarribiko Udaleko Euskara Zerbitzuko helbide
elektronikora bidali beharko dute Word formatuan,
hau da euskara@hondarribia.eus helbidera. Era
berean, edo posta arruntaz banketxe edo aurrezkikutxak emandako agiria, urte horretan kontuaren
titularra bera dela egiaztatzen duena. (Hondarribiko
Udala, BAZ, Euskara Zerbitzua, Javier Ugarte 6,
Hondarribia 20.280) helbidera bidali beharko da.

7. Hondarribiko Udalak antolatu duen lehiaketan
saritutako lanak Hondarribiko Udalaren esku
geratuko dira, eta Udalarena izango da lan horiek
erakutsi eta argitaratzeko eskubidea urtebetez,
egilearen izena adieraziz. Lan hauek prentsa
idatzian, ohiko argitalpen modura edota Internet
sarean eman ahal izango ditu ezagutzera. Egileek
ez dute jabetza eskubiderik jasoko.
Saririk jasotzen ez duten lanak Hondarribiko
Udaleko Euskara Sailean jaso ahal izango dira 15
egunez sari banaketa egiten denetik. Epe horren
ondoren egileek ezingo dute lanik berreskuratu.
Zernahi gertaturik ere, sariketako partaideek ontzat
emango dute Udalaren erabakia.

c. BAZen bertan, sarrera erregistroa emanez.

fitxategi batean bidaliko da “lana” izenarekin.
Egilearen izen-abizenak, telefonoa, helbide
elektronikoa eta NAN agiriaren kopia jasotzen
duen “egilea” izena duen beste fitxategi batean.
Epaimahaiko idazkariak izango du lan irabazleak
ebatzi arte datuok gordetzeko ardura.

XXXVII. Bordari eta Satarka
Literatur Lehiaketa 2022

Epaimahaiaren erabakia ekitaldi publiko batean
jakinaraziko da. Jendeari ekitaldiaren eguna, tokia
eta data, jakinaraziko zaizkio, udalak berak abisuak
emateko erabiltzen dituen hedabideen bidez, eta
hautagaiei ere jakinaraziko zaie modu zuzenago
batean.
5. Epaimahaia eta kalifikazio irizpideak
Idazlan onenak aukeratzeko, ondoko irizpideak
izango ditu kontuan epaimahaiak:
- Irudimena eta sormena
- Testuaren ezaugarri literarioak
- Testuaren arintasuna eta koherentzia/kohesioa
- Hizkuntzaren erabilera zuzena eta aberastasuna
- Balio ez sexistak eta ez diskriminatzaileak
defendatzea eta gizonezko eta emakumezkoen
estereotipoak haustea.
6. Lanak bidaltzeko epea eta modua: posta arruntaz,
telematikoki edo BAZen bertan. 2022ko uztailaren
25ean hasi eta 2022ko irailaren 23an amaituko da.
Ordurako Hondarribiko Udaleko BAZen (Biztanleen
Arreta Zerbitzuan, Javier Ugarte 6) sarrera
erregistroarekin, edo Hondarribiko Udalaren web
orriko sarrera erregistroaren bidez edota postetxean
sartuak egon beharko dute.
a. Posta arruntez egiten bada, idazlanak
izenburua eta egilearen goitizena eramango
du agerian eta idazlearen izena ezin izango
da inon aipatu. Gutun-azal itxi baten gainean
lanaren titulua eta egilearen izenordea idatziko
dira, eta barruan egilearen izen-deiturak, adina,
helbidea, telefonoa, eta nortasun-agiriaren kopia.
Helbide honetara bidali beharko dira.
Hondarribiko Udala, BAZ, Euskara Saila, BordariSatarka Literatur Lehiaketa, Javier Ugarte 6
20.280, Hondarribia, Gipuzkoa
b. Telematikoki egiten bada, Hondarribiko
Udalaren web orrian, BAZeko Sarrera
Erregistro Elektronikoaren bitartez (http://www.
hondarribia.eus/eu/baz) aurkeztuz gero, lana

Anjel Mari
Peñagarikano

Eli Pagola

Eguraldi txarra egiten badu, Soroetan

Abuztuaren 27an, 20:00etan, Kasino Zaharrean

Hondarribia

Bertso jaialdia

Gai-jartzailea: Karlos Aizpurua

Oihana Iguaran

Jon Maia
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ACUBIK 881 KONTSULTA
ARTATU DITU BIDASOALDEAN
2022KO LEHEN SEIHILEKOAN
ZEHAR
2022ko lehen seihilekoan, 881 kontsultari
erantzun zaie Bidasoako Eskualdean, eta
guztiak Irungo bulegoan. Izan ere, Kasino
Zaharraren bulegoa ostegunero dago,
10:00etatik 13:00etara, eta hileko azken
asteartean, 16:00etatik 19:00etara, itxita
dago oraindik. Hondarribiko herritarrek
Irungo bulegora joan behar dute, Palmera
Monteroren eraikinera, edo gurekin
harremanetan jarri, telefonoz edo posta
elektronikoz kudeatzeko.
Jarraian, kontsultei erantzuteko taula
xehatuko dugu, Irungo (703) eta
Hondarribiko (178) herritarrak Irunen
artatu direla kontuan hartuta.
Ia urtero bezala, errentamenduei buruzko
kontsultak (222) errenta-berrikuspenen
eta errenta-ez ordainketen ondorio
dira, eta errentamendu-kontratuaren
iraupenari buruzko kontsultak ere egin
dira.
Aurten, halaber, errentaren berrikuspenari
buruzko
kontsultak
jaso
ditugu,
martxoaren 29ko 6/2002 Errege Lege
Dekretua kontuan hartuta, errege lege
dekretua indarrean jarri eta 2022ko
ekainaren 30era bitartean berrikusten
badira.
Araudi hori ekainaren 25eko 11/2022
Errege Lege Dekretu berriarekin luzatu
da, eta berriz ere Berriz arautu du
2022ko abenduaren 31ra arte berrikusi
behar diren kontratuen errentaren
berrikuspen hori.

Belen Martinez
ACUBI

Jabekideen erkidegoetan (160), oro har,
gehien eskatzen den gaia ordaintzen ez
duen bizilagun bati zorra erreklamatzeko
prozedura
eta
erkidegoan
obrak
egitea izaten da. Aurten, COVID-19a
dela eta, gehien kontsultatu den gaia
bizilagunen bilerak egitea izan da,
erabakiak hartzeko, eta bilerak egiteko
murrizketen ondorioz, eta behin horiek
amaituta, finken administratzaileek
zuten arazoa zen hilabete horietan egin
ez ziren bilera guztiak deitu ahal izatea
eta aktak Legeak adierazitako epean
entregatzea (10 egun).

deiturikoaren balizko erreklamazioarekin
lotutako kontsultak agertzen dira.

Argi- eta gas-horniduren kasuan (37),
kontsulta batzuk fakturekin lotuta daude,
eta beste batzuk hornidura horiek enpresa
jakin batekin kontratatzearekin. Azken
hilabeteetan kontsultak PVPC tarifetan
argiaren faktura eta tarteak (haraneko,
lautadako eta puntako orduak) ulertzeko
moduarekin lotuta daude.

Azpimarratzeko beste gai bat Internet
bidezko
salmentarekin
lotutako
kontsultak eta erreklamazioak dira, aldi
honetan 8 kontsulta izan baitira. Gogoratu
behar da kontratazio horiek guztiek
14 eguneko epea dutela atzera egiteko.
Kontsulta askok zerikusia dute epe
horrekin, eta, batzuetan, erreklamazio
bat aurkeztera etortzen dira epe hori
igaro ondoren, eta, beraz, aukera gutxi
geratzen da erreklamazioak ebatzi ahal
izateko. Beste batzuetan, erreklamazioa
aurkezteko bezeroarentzako arretazerbitzurik
ez
duten
webguneak
aurkitzen ditugu, eta, beraz, uste dugu
gai hori kontuan hartu behar dela
edozein produktu Internet bidez erosi
aurretik, baita enpresa horrek produktua
itzultzeko eta erosketan atzera egiteko
dituen baldintzak ere.

Telefoniaren kasuan (25), esan dezakegu
kontsulta
gehienak
fakturazioari
buruzkoak direla, eta kontsumitzailearen
aldetik faktura ez irakurtzeko ohitura
txarra dagoela; horrela, egiaztatu ahal
izango dugu telefonia-enpresak tarifaaldaketa eta, beraz, prezio-igoera
jakinarazi digula.
2006tik 2013ra bitartean erositako eta
emakidadunen prezioen itunagatik kalteordaina (2000 eta 3000 euro artekoa)
jasotzeko eskubidea izan dezaketen
ibilgailuei dagokienez, autoen kartela (28)

Aldi horretan, zoru-klausularekin eta
hipoteka-gastuekin lotutako kontsultei
ere erantzun zaie (48). Kasu askotan,
kontsumitzaileei hipoteka berrikusten
lagundu
zaie,
lurzoru-klausularik
duten egiaztatzeko eta erakundeari
erreklamatzeko
gutuna
idazteko.
Hipoteka kudeatzeko gastuen kasuan,
balizko erreklamazio judizial bati buruzko
aholkularitza eman zaie, banketxeak
gastu horiek itzultzen ez badizkie.

Nabarmendu nahi dugun beste datu
bat da emakumeak direla, normalki,

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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kontsulta gehien egiten dituztenak,
532 emakume izan baitira, 349 gizonen
aldean, eta kontsultak telefonoz egiten
dira, bai Irunen, bai Hondarribian.
KONTSULTAK HONDARRIBIAN

2022ko lehen seihilekoan, 881 kontsultari
erantzun zaie Bidasoako Eskualdean,
eta
horietatik
178
Hondarribiko
kontsumitzaileri eman zaie arreta Irungo
gure bulegoan; izan ere, Kasino Zaharrak
itxita jarraitzen du Covid-19tik.
ERREKLAMAZIOAK HONDARRIBIAN

2022ko
lehen
seihilekoan
177
erreklamaziori
erantzun
zaie
Bidasoako eskualdean, Hondarribiko
65 erreklamaziori eta Irungo 107
erreklamaziori erantzun zaie. Gipuzkoako
kontsumitzaileen 2 erreklamaziori eta
Frantziako 2 erreklamaziori ere erantzun
zaie. Herritar horiek guztiak Palmera
Monteroko gure bulegoan artatu dituzte,
Kasino Zaharra itxita dagoelako oraindik.
Taula honetan Hondarribian gehien
aztertu diren erreklamazioak adierazten
dira.
Lehen seihilekoan, alokairuei buruzko bi
informazio-jardunaldi antolatu ditugu,
zehazki, kontsumitzaile batek alokairukontratua sinatu aurretik jakin behar
duenari buruzkoak. Jardunaldi horiek
Irunen eta Hondarribian egin ziren.

KONTSUMITZAILEAREN TXOKOA

AURKEZTEKO MODUA

Irun

Hondarribia

Guztira

Aurrez-aurre

190

45

235

Telefonoz

382

97

479

Posta elektronikoz

131

36

167

KONTSULTAK
Gehien artatutako sektoreak
Jabego horizontala (komunitateak)

19

Alokairuak

31

Telefonia

43

Aseguruak

11

Argindarra/gasa

24

Ibilgailuen kartela

11

Etxez-etxeko edo Interneteko salmentak

7

Banketxeak (zoru-klausulak eta notarialak)

3

Etxebizitzaren salerosketak

4

ERREKLAMAZIOAK
Gehien artatutako sektoreak

Hondarribia

Guztira

Gremioak

3

5

Alokairuak

10

44

Argindarra/gasa

11

19

Banketxeak (zoru-klausulak eta notarialak)

1

12

Jabeen komunitateak

3

18

Aseguruak

7

16

16

26

Etxez-etxeko edo Interneteko salmentak

4

6

Ibilgailuen kartela

5

6

Telefonia

COVID-19ak uzten badigu, jarduerak
egiten jarraitu nahi dugu urteko bigarren
seihilekoan.

11

Bidali zure zalantza eta galderak!
Kontsumo gaien inguruko galdera edo zalantzarik baduzu, bidali iezaguzu mezua “Kontsumitzaileen Txokoa” izenburuarekin,
Hondarribia.aldizkaria@gmail.com helbidera, eta atal honetan lekua egiten saiatuko gara.
Gogoratu, bestalde, ACUBIren aholkularitza zerbitzua baduzula. Ostegunero, 10.00ak eta 13.00ak artean, Kasino Zaharrean.

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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Arrakastaz burutu
da lehenengo
Hondarribian Jazz
jaialdia
15.000 lagun inguru erakarri ditu kultur ekimen berri honek, antolatzaileen kopuruetan
Hondarribiko Udalak eta antolatzaileek
uztailaren 4tik 10 era egin den lehenengo Hondarribian Jazz jaialdiaren edizioa
arrakastatsua izan dela esan dute.

Ekimen berri honen balorazioan esan
dutenez, “15.000 lagun inguru hurbildu
dira Hondarribian Jazz jaialdi hoen lehen
edizioko kontzertuetara”. Horrela, zazpi

egunetan zehar, “hiriko Hirigune Historiko osoan zehar banatutako 6 eszenatokietako batzuk betetzera iritsi ziren, giro
ezin hobeago bat sortuaz”. Hala esan du

Jaialdiak Arma Plazan egindako emanaldi baten irudi ederra.

ARRAUN ELKARTEA

GIMNASIOA
Spinin · Tonifikazioa ·
Mantenimendua · Muskulazioa ·
Sauna · Piraguen alokairua eta
gordelekua
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA 943 640 161

ERREPORTAJEA
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Kaleko kontzertuetan jende ugari ikusi da Hondarribia Jazzen.

María Serranok, Udaleko Sustapen Ekonomiko eta Turismoko zinegotziak.
“Guztira 27 kontzertu izan dira, 130
Estatuko eta nazioarteko musikari, eta
jaialdian zehar beren estreinaldiko gaiak
aurkeztu zituzten 8 artista izan ditugu.
Horietatik 7 emakumeak izan dira. Aste
osoko jaialdia izan da, eta Alde Zaharrean
dinamizatzaile indartsu batean bilakatu
da”, esan du udal arduradunak.
“Gobernu Taldearen apustua argia izan da
Hondarribian Jazz” martxan jartzea. Gogoratu nahi dut gure Turismo Plan Zuzen
tzailean ditugun helburu nagusiekin bat
datorrela. Gure asmoa da kalitate eta uki-

tu desberdin batengatik nabarmentzen
diren jarduerak antolatzen lagunduko
duten bideak egiten jarraitzea, eta gure
hiria udako jazz zirkuituan sartzea”, nabarmendu du Serrano zinegotziak.
JAIALDIAREN
BALORAZIOA

ZUZENDARITZAREN

Bestalde, Joseba Cabezas Hondarribian
Jazzeko zuzendariak adierazi duenez,
“bertaratutakoen adin-tartea oso zabala
izan da. Pozik ikusi dugu nola familia
asko hurbildu diren beren seme-alabekin, adin txikikoak edo nerabeak izan.
Erresuma Batua, Frantzia, Alemania eta
Italiatik etorri dira nazioarteko ikusle

batzuk, eta, Estatu mailan, Madril, Katalunia, Kantabria eta Valentziako Erkidegotik etorri dira, adibidez”.
“Lehen edizio hau lan-taldeko 30 pertsona baino gehiagok eta hori posible egin
duten profesionalek ondo egindako lanaren gogobetetzearekin itxi dugu”, esan
du Cabezasek. Kultur ekimen berri honen zuzendariak “eskerrak” eman dizkie
“babesleei eta, batez ere, Hondarribiko
Udalari, hura gabe ezin izango baitzen
ospatu lehen edizio zirraragarri hau. Ez
ditut hondarribiarrak ahaztu nahi, batez
ere Hirigune Historikoko bizilagunak,
egun hauetan bertaratutako guztiak hartu baitituzte” amaitu du Cabezasek.

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com

14

ELKARRIZKETA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2022ko Maiatza · #366

OLATZ ORONOZ LOIDI
Kutxaren eramalea Santiago
eguneko jaian

Olatz Oronozek 26 urte ditu erizaintzalaguntzailea da. Txikitatik “oso berezia”
izan da beretzat Santiago eguna,
aita arrantzalea izanik. Aurtengoa,
are bereziagoa, bera izan baita Kutxa
eramatearen ardura izan duena,
pandemiak eragindako hiru urteko
hutsunearen ostean.

“ Inoiz bizi izan dudan
esperientzia ederrenetakoa
izan da Kutxa eramatea”

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2022ko Maiatza · #366

Santiago eguna pasa berri da. Nolakoa izan da egun honetan izan
duzun bizipena?
Beti kanpotik bizi izan dut Santiago eguneko Kutxa Entrerta eta egia da barrutik
bizitzea oso oso desberdina izan dela.
Egun hunkigarria izan da, emozioz eta
sentipenez vetea, bai niretzat, bai etxekoentzat baita lagunentzat ere. Pentsa
tzen nuena baina askoz ere gehiago eta
hobeagoa izan da. Ahaztuko ez dudan
eguna, dudarik gabe.
Nolakoa izan zen Hermandadetik Kutxa buruan zenuela atera zineneko
unea?
Hasieran oso urduri jarri nintzen, Hermandadeko arkutik atera nintzenean
ezin izan nien malkoei eutsi eta San Pedro kaletik pasa nintzenean orduan hasi
nintzen konturatzen zer nolako animoak
ari nintzen jasotzen, oso oso polita izan
zen hainbeste jende ikustea neri txaloka.
Jendeak buru gaineko pisua arintzen
duela esan dezaket.

“Pandemiarekin
pasatako une la
tzen ostean denok
genuen jaia egite
ko gogoa, eta nik
ere hori nabaritu
dut jendearengan”

nire buruari esaten nion eguneko azkena
geratzen zitzaidala eta ahalik ta gehien
gozatu behar nuela. Eta aldi berean, komitiban doazen pertsonek bakarrik bizitzen duten gauza da, sakristikoa, Polita
izan zen une berezi hori barrutik bizi eta
ezagutzea.
Hermandadera bueltan, Kutxa buruan
zenuela 100 itzuli eman zenituen.
Kopurua pentsatua zenuen eta etorri
zen moduan gertatu zen hau?
Ba egia esan ez nuen espero hainbeste
buelta ematea. Entsaioetan 80 buelta
eman nituen gehienez. Egia da jendeak
une horretan ematen dizkizun animoak
ikaragarriak direla eta horrek egin zuen
100 buelta horiek ematea, dudarik gabe.
Nolakoa izan zen Norberto Emazabel Abate Nagusiak Kutxa eramateko aukeratua zinela jakinarazi zizun
unea, San Pedro egunean?
Jakin, banekien, arrantzale alaba izanik,
Kutxaren eramale izateko aukera hor
zegoela, baina ez zitzaidan burutik pasatzen ere nire suertatuko zitzaidala. Lasai nengoen etxean eta amari telefonoz
deitu zion norbaitek. “Norberto” izena
entzun eta aurpegia ere aldatu zitzaidan,
momento horretan. Telefonoa hartu eta
proposamena egin zidanean, duda izpirik gabe baiezkoa eman nion, berehala.

ELKARRIZKETA
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Zer da zuretzat Santiago eguna? Nola
bizi izan duzu jai hau orain artean?
Santiago eguna txikitatik bizi izan dudan egun berezia izan da beti. Oso txikia
nintzenean, aita itsasotik etxera etortzen
zen egun berezia zen eta aurrerago, Kutxa eramatea zer zen ikasi nuen eta banekien egunen batean agian aukera hori
izango nuela agian. Aurten Kutxa eramateko aukera izateak ilusio handia egin dit
eta ilusioa sortu du ere nire ingurukoen
artean, ama, aita eta sendiko eta lagunen
artean.
Zurea, gainera, pandemiak eragindako hiru urteko etenaldiaren osteko lehenengo Kutxa Entrega izan da.
Hau ere berezia izan da nolabait?
Denok genituen gogoak, pandemiak sortutako une eta bizipen gogor eta latzen
ostean, nolabaiteko normaltasun bat
izateko gure bizitzetan. Eta Santiago
eguna normaltasun horretan dagoen jai
egun horietako bat da. Aukeratua izan
ostetik, jende askok zoriondu edo gelditu nau kalean, eta denek esaten zuten
ilusio berezia zutela aurtengo Kutxarekin. Niretzako ere berezia izan da justu aurten Kutxa eramateko ohore hori
edukitzea eta eskertuta nago jendearen
aldetik jaso ditudan animo eta hitz polit
guztiengatik.

Kutxa Entregaren une berezietako
bat parrokiko sakristian bizitzen da.
Han, Kofradiko idazkariak urteko
kontuen berri ematen du eta, lau urtean behin, Abate karguaren izendapena ere berritzen da. Nolakoa izan
zen hori, zure kasuan?
Neretzako, parrokira heltzea, lehenik eta
behin, lasaitasun momentua izan zen,
atsedena hartzeko unea ere. Aldi berean,
Olatz Oronoz, Kutxarekin Hermandadean

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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UDAN ERE BAI, OSASUN
HEZKUNTZA
GAZTERIAKO ZERBITZUAK ELKARLANEAN
Uztailean zehar HONDARRIBIA ABENTURA programa barruan parte hartu duten
gazteak bisitan etorri zaizkigu bulegora.
Herrian osatu behar duten gimkana barruan Prebentzio Komunitarioko Udal
Zerbitzura hurbildu behar dute eta bertan proba bat burutu zerbitzuko hezitzaileekin.
Ezagunak bagara ere, ikastetxeetan
ezagutu gaituztelako ikasturtean zehar
osasun hezkuntza lantzen egon garenean, batzuek sorpresa hartu dute gu
udal bulegoan topatzerakoan.

Aurtengo proba bi atal izan ditu eta beti
ere gurekin lantzen dituzten gaien inguruan. Kasu honetan, BIZITZARAKO
TREBEZIAK.
Lehenengo atalean, bizitzarako ezinbestekoak diren hamar trebeziak lotu behar
izan dituzte arkatz kooperatiboarekin.
Eta horretarako, izenak dioen bezala
noski, kooperatu behar dute. Hitz egin,
proposamenak egin, elkarri entzun, ekimena hartu …
Behin hau lortuta, imajinak aukeratu behar izan dituzte beraien uztez trebezia

bakoitzaren garrantziaren zergatia azal
tzeko. Eta beti bezala, beraien gaitasunak
azaldu dituzte komentario sakonekin.
Gazteekin harremanetan gauden helduon artean lan sareak osatzea ezinbestekoa da hauen garapena osasungarria izan
dadin. Bidaltzen ditugun mezuak koherenteak eta errealistak izateak laguntzen
die seguru sentitzen. Garrantzitsuak diren balioen eta gaien inguruan komunitatearen eragile ezberdinek mezu berdintsuak bidaltzen baditugu errazago
egingo zaie bereak egitea eta komunitatearen partea sentitzea.

Programako ekintza baten irudiak

DENBORA-PASAK
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Denbora-pasak

DENBORA-PASAK
t
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Gai ezinbestekoa

t

u Futbol entrenatzaile hondarribiarra

GOITIBEHERA

BIKIAK

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

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

1

A

B

C

D

E

F

2

3
4
5
6
7
8
9

[1] Gure hiriko kalea, Akartegi auzoan. [2] Ganadua
pisatzeko erabiltzen den
neurri. [3] Ledeako herritar. [4] Ipar EHn, lerde,
adur. [5] Itxura oneko.
[6] Baita. [7] Zerbait, gauzaren bat. [8] Balea mota.
[9] Zurea. [10] Urritasun
urtea. [11] Otoitz egin.

10
11

ERANTZUNAK XXX ORRIALDEAN
ERANTZUNAK 27 ORRIALDEAN
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SAINDUA
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NAHIA SALABERRIA

Artista gazte ekintzaileekin solasean
Moda, patroigintza, neurrira egindako jantzigintza, ikuskizunetako jantzien sorkuntza…
hilabete honetako artista lan ta lan dabil. Prest eta irekia proposamen berriei. Ezagutu
nahi duzu?

Aurkeztu zaitez:
Nahia Salaberria Muñoz naiz, diseina
tzaile eta sortzaile hondarribiarra.
Diseinu grafikoa, Patroigintza eta
Moda, neurrira egindako jantzigintza eta
ikuskizunetako jantzien sorkuntzan formatu ondoren, moda eta ikuskizun munduan murgiltzea erabaki nuen.
Nire ibilbidea dantza eta antzerkian
hasi nuen. Urte batzuk ikuskizunetan
aritu ondoren, nire proiektu pertsonal
eta artistikoa martxan jartzera animatu
nintzen, nire marka sortuz, moda geldoa
eta jasangarritasunari garrantzi handia
emanez beti.

Kutxa Kultur Moda programan sartu
nintzen egoiliar bezala eta bertan eman
nituen nire lehen pausoak “moda marka” bezela. Bertan ikastaro desberdinetan parte hartzeko aukera izan dut. Jendaurrean nire lanak aurkezteko aukerak
ere izan ditut, batetik erakusketetan (Kapintain Etxean, Kutxa Kultur Plazan, Manila Shop San Sebastian,...) eta bestetik
bezeroei neurrira egindako jantziekin.
Desfileetan parte hartzeko aukera ere
izan dut: San Telmo Museoan, Chillida
Lekun, Cristobal Balenciaga Museoan eta
Garberan, besteak beste.
Martxan jarri berri dudan proiektu
pertsonal eta artistiko honek denbora
luzean iraun dezan bidea jorratzen ari
naiz. Txikitatik pasioa izan dudana ogibide bihurtzea da nire helburua, eta nahiz
eta orain osasun arazoak direla-eta ezin
dudan lanik egin, errekuperatzeko desiatzen nago, berriz lanean hasteko gogo
handiz.
Nola baloratzen da zure lana eremu/
testuinguru honetan?
Lan prozesu osoan jasangarritasuna da
asko zaintzen dudan zerbait, eta uste dut
gero eta jende gehiagok baloratzen duela
hori. Beraz, bide onetik goazela iruditzen
zait. Hala ere, lan handia dago oraindik
egiteko.
Egia esan, azken aldian jende ugari
hurbildu zait interesatuta eta horrek
asko pozten nau. Orokorrean jendearen
erantzunkizuna oso ona izaten ari da

eta horrek lanean gogor ekiteko indarra
ematen dit.
Zein publikori bideratuta dago zure
lana?
Zerbitzu/produktu desberdinak eskaintzen ditut: asesoria, neurrira egindako jantziak, ikuskizunetarako jantziak
eta “kapsula kolekzioak”, besteak beste.
Nire lana ez dago publiko jakin bati
zuzenduta, publikoa anitza da. Adin
desberdinetako neska-mutil zein gizon-emakumeentzako egiten ditut jantziak, baita dantza, antzerki eta musika
taldeentzako ere bai.
Estilo desberdinak lantzen ditut, beti
ere diseinua eta praktikotasuna balorean
jarriz, materialei garrantzia emanez eta
detaileak zainduz.
Zer esango zenioke Hondarribiari?
Bertako zerbitzu eta produktuak kon
tsumitzeko, hau da, herriko dendetan
erosteko, herriko ekintzaile, artista eta
sortzaileen lanak ezagutzeko interesa pizteko eta ahal den neurrian, laguntza eta
babesa eskaintzeko.
Eta bestetik, proposamen berriak jaso
tzeko prest nagoela, baita elkarlanean jarduteko ere bai. Beraz, norbait interesatuta
badago, jar dadila nirekin kontaktuan.
KONTAKTUA:
Instagram: salaberrianahia
Facebook: Nahia Salaberria
Email: nahiasalaberria@gmail.com

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.

20

KOLABORAZIOA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2022ko Uztaila · #368

Euskal Etxea eta euskal
nazionalismoaren
jatorria Hondarribian
Hondarribiko panorama politikoan,
euskal abertzaletasunak paper nabarmena izan du, eta hori aztertu beharra
dago, ikuspegi historikoari dagokionez
labur-labur bada ere. Oro har, euskal nazionalismoak garapen motela izan zuen
Hondarribian, eta bat dator Gipuzkoan
gertatutakoarekin; izan ere, Bizkaian ez
bezala, Sabinen ideologiaren aurrerapena askoz motelagoa izan zen.
Bidasoari dagokionez, Mikel Zabaletaren azterlan zehatza jarrai dezakegu,
Hondarribian 1897an haren lehen berria dokumentatzen duena, Jesus Maria
Etxeberriaren apaiza, «Baserritarra» -ren
ordezko gisa agertu zenean, Sabino Aranak sortutako «bizkaitarra» -ren ondorengo argitalpena, baina horrek ez du esan
nahi aipatu apaizak gerora euskal nazionalismoan parte hartu zuenik.
Euskal nazionalismoa 1904an hasi zen
hedatzen Gipuzkoan, baina 1907ra arte
ezin da Hondarribiari buruzko aipamenik aurkitu. 1907ko uztailaren 6ko Gipuzkoako astekarian, Jelo hondarrabiarrak sinatutako kronika bat argitaratu
zen, non salatzen duen Ondarribia dela
zartada latindarra gehien pairatzen duen
herrietako bat, zalantzarik gabe Irundik
hurbil dagoelako eta bertan garatzen ari
den politika exotikoagatik, hirian errepublikarrak eta sozialistak egoteari erreferentzia eginez. Kronika berean salatzen
denez, hiriko bizitza politikoa laboristen

eta antilaboristen arteko lehia zen, eta
nazionalismoa ez zen existitzen hirian.
Abertzaletasunaren garapena, Mikel Zabaletak azaltzen duen bezala, Claudio
Sagarzazu Sagarzazuren eskutik gertatu
zen, Satarka, poeta euskalduna eta Francisco Sagarzazuren anaia, gerora, Primo
de Riveraren diktaduran, alkate izango
zena. Claudio Sagarzazuk 1917tik idazten zuen «Euskadi» egunkarian, baina
bere kronikek gutxitan egiten zioten
erreferentzia politikari. Nolanahi ere,
Hondarribiko nazionalismoaren lehen
urrats organikoetan presente egon zen.
Kontua da 1919ko urtarrilaren 1eko bileran, EAJren lehenengo Udal Batzarra sortu
zenean, bilera hori Denda kaleko 13. zenbakian egin zela, Sagarzazuren gurasoen
ostatu zaharrean. Bertan, Hondarribiko
lehen zuzendaritza nazionalista aukeratu
zen. Claudio Sagarzazu izan zen presidentea, Pedro Ortiz Goñi idazkaria, Eduardo
Echeveste diruzaina, Tiburcio Aramburu
Yrastorza zerga-biltzailea eta Dionisio Ortiz de Mendizabal eta Pedro García Ortiz
bokalak. Hondarribikoak guztiak, Irunen jaiotako azkena eta nahiko gazteak
izan ezik; izan ere, Pedro Garciak 47 urte
zituen, eta gazteenak – Tiburcio Aramburuk, hogei baino ez. Horrek pentsaraz
diezaguke nazionalismoa, neurri batean,
biztanleria gazteenak laborismoaren aurrean emandako erantzun gisa sortu zela,
eta Hondarribiko XX. mendeko lehen ur-

Pedro Barruso Barés
Historialaria

teetako bizitza politikoaren isla gisa, zeina bi bandotan banatu baitzen: laboristak
eta antilaboristak.
Mikel Zabaletak adierazten duen bezala,
ideologikoki mugagabeak diren bi talde,
udal-bizitzaren kontrolean zentratuak,
beren interesen alde egiteko. Nazionalismoak, hasiera-hasieratik, politika biziberritzearen aldeko apustua egin zuen, eta
gazteak eta dinamika politiko tradizionala hausteko interesa zuten sektoreak
erakarri ahal izan zituen. Horrek azal
tzen du Sagazarzu anaien balizko filiazio
nazionalista, haien ondorengo ibilbidea
ikusita. Gerora egindako ibilbidea gorabehera, ezinezkoa da ukatzea Hondarribiko nazionalismoaren jatorrian Sagarzazu anaiak kokatu zirela. Erakundearen
zuzendaritza Claudio Sagarzazuk hartu
zuen eta bere anaia Franciscok beteko
zituen Hondarribiko nazionalismoaren
lehen postu instituzionalak.
Polemikoa dirudien arren, Francisco
Sagarzazuk bere jarduera politikoaren
lehen urteetan nazionalismoarekin izan
zuen lotura frogatuta geratu da. Nazionalismoa Hondarribian antolatu zen
urte berean, 1919an, Francisco Sagarzazu hiriko bizitza publikoan sartu zen
urrian. Juan Jáuregui liberala buru zuen
Udalaren inkestari erantzutean izan zen.
Inkesta horretan iradokizunak eskatzen
zitzaizkien hiriaren garapenerako bizirik
zeuden indarrei, eta Sagarzazuk honako

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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dokumentu honekin erantzun zion: Hondarribiko Udalari aurkeztutako Txostenaren Albistea. Bertan, ondoren bere
alkatetza izango zenaren ildo nagusiak
zirriborratzen zituen.
Nazionalismoaren presentzia instituzionala eta Francisco Sagarzazuk politikarako behin betiko sarbidea 1920ko udal
hauteskundeetan gertatu ziren. Alderdi
politiko ezberdinek udal karguak banatu zituzten itun baten ondorioz, 1907ko
Hauteskunde Legearen 29. artikulua aplikatu zen eta, beraz, ez ziren hauteskundeak egin. Akordio horretan Francisco Sagarzazuk ordezkatutako abertzaleak sartu
ziren. Hondarribiko Euskadi egunkariaren berriemaileak – Izarzelai- hiriko lehen
zinegotzi abertzaletzat jo zuen: «Gizon
jakintsu ta argia». Francisco Sagarzazu nazionalismoaren kide izatearen ideia indartu egiten da Francisco Sagarzazu eta bere
emazte Edurne Sagarzazu Urtizberearen (19202007) bosgarren alabaren
bataioa Hondarribiko lehen euskal bataioa izan
zelako.

lehenago, non Hondarribiak ez zuen ordezkaritzarik izan.
II. Errepublikaren aldarrikapenarekin nazionalismoa berpiztu egin zen eta lau zinegotzi izan zituen 1931ko apirileko hauteskundeen ondoren. Antolakuntzaren
ikuspegitik, ahaleginak egoitza propioa
izatera bideratu ziren. Abertzaletasunak
bazuen lehen egoitza bat, 1919ko amaieran inauguratu zena Javier Ugarte kalean,
eta Claudio Sagarzazu buru izan zuena
1919an eta 1920an. II. Errepublikan egoitza Itsas Armadara aldatu zen, herritarren
dinamikaren arabera, eta egoitza berria
inauguratu zen, San Pedro kaleko Euskal
Etxea. Egoitza nazionalistaren irekiera
1931ko ekainaren 26an izan zen, II. Errepublikako lehen hauteskunde legegileetatik egun gutxira, eta egun osoan zehar
luzatu zen. Ekitaldiei hasiera emateko, hirira joan ziren beste udalerri batzuetako

Primo de Riveraren dik
taduraren
etorrerak,
1923ko irailean, nazionalismoaren
garapena
geldiarazi zuen Hondarribian, eta udal ordezkariaren talde politiko
garrantzitsua izan zen,
diktaduraren ordezkari
argiena bihurtu baitzen
hirian. Nazionalismoa,
aldi berean, lozorro politiko moduko batean
sartu zen diktaduran,
barne-krisi batekin batera, eta 1930eko azaroan
soilik atera zen krisi
horretatik,
Bergarako
Batzarraren ondoren, II.
Errepublika aldarrikatu
baino hilabete batzuk

San Pedro, 12 behea · Tel. 943030301 · sardara@sardara.eu
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ordezkaritzei harrera egin zitzaien. Meza
nagusi bat egin zen, eta bertan parte hartu zuen Jose Ariztimuño apaiz eta propagandista nazionalistak. Inaugurazioaren
ekitaldi nagusia Telesforo Monzonek parte hartu zuen udal frontoian egindako mitin bat izan zen.
II. Errepublikan EAJk eta aukera kontserbadoreek lehia gogorra izan zuten hauteskundeetan, Gerra Zibila hastean EAJ
Hondarribiko defentsa batzordean sartu
zen, ezkerreko alderdiekin, hirian antolatu ziren komisarietan parte hartuz.
1936ko iraileko ebakuazioaren ondoren,
nazionalismoak, Errepublikari leial eutsi
zioten gainerako indar politikoak bezala,
erakunde gisa desagertu zen 1977an demokrazia berrezarri zen arte. 1979ko lehen udal hauteskunde demokratikoetan,
EAJk, bederatzi zinegotzirekin, gehiengo
osoa lortu zuen.

San Pedro kaleko Euskal Etxe, 1931n inauguratu zena
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EMAKUMEAK, HONDARRIBIKO KALE IZENDEGIA ABERASTEN!
Azkeneko
hilabeteotan
Hondarribiko kale izendegia
aberastu egin da. Emeki Elkarteak, hainbat herritarrekin
batera aurkeztutako proposamenak aurrera eraman ditugu, emakumeen presentzia
kale izendegian handituz. Berdintasun Planarekin bat datorren ekimena da eta baita

EAJren agintaldi planarekin ere. Martxoak
8 plaza, Sare Konpontzaileen plaza, Anttoni Etxeberria Mendizabal plaza, Petra
Laborda Zuzuarregi, Agustiña Genua Saralegi eta Bienvenida Emazabel Susperregi
plazak izendatu ditugu azkeneko hilabete
hauetan. Hasiera bakarrik ez da izan hau,
badakigulako emakumeen presentzia kale

izendegian gehiago handitu behar dela.
Herritarrekin eta elkarteekin lan egiteko
asmoa badaukagu gai honetan ere, eta badakigu proiektuari jarraipena emateko prest
daudela. Beraz, lehenengo fase hau bukatu
ondoren, bigarrena prestatzen hasiko gara
elkarlanean.
EAJ-PNV

ALERTA EGORAN ERE KASINO ZAHARRA ITXITA!
Abotsanitzek negurako,
udal gobernuari Kasino Zaharra ireki zezan exigitu bazion
ere ez dute egin, ezta udako beroaldian ere.
1980. hamarkadatik betetzen zuen Kasino
Zaharrak Adinekoen Etxearen funtzioa. Pandemia garaian, 2020. urtean, itxi zen eta geroztik
itxita jarraitzen du inolako arrazoirik gabe.
Publikoa den eta aurrekontu publikoa
duen eraikin honen zerbitzua irekitzea ezin-

bestekoa dela iritzi diogu, adineko pertsonek
dituzten beharrei erantzuteko; elkartzeko
gunea da, autonomia ahalbidetzen du, gune
osasuntsua da, eguzki izpi eta bero zakarretik
babesa eskaintzen du…
Gizatasunez jokatzeko eskatzen diegu Txomin Sagarzazu alkate jaunari eta Gizarte Zerbitzuetako Gotzone Larrarte zinegotziari ere.
Ez dezatela gehiago atzeratu beraien ardurakoa
den eginbehar ezinbesteko hau.

Hondarribiko udalak pertsonak zaindu
behar ditu, bereziki zaurgarrienak, eta maitasunez lagundu behar ditu. Kasu honetan adineko pertsonek udako beroaldi garai hauetan
gune seguru eta babestuan egoteko zerbitzu
publikoa eskaintzea eskatzen diogu Gobernu
Taldeari.
		
Abotsanitz

egokia behar da, esperientziak eman duen
kasuistika kontuan hartuta. Legea garatzen
jarraitu behar da, eta aurrera egin behar da
udal-kontseiluen edukiaren, osaeraren eta
funtzionamenduaren definizioan.
Eusko Jaurlaritzari Portuko Udal Kontseilua sortzeko eskatzen diogu. Funtsezkoa
da amarralekuen araudi berria egitea. EKPri

eskatzen diogu Hondarribiko portuan amarralekuen edozein lizitazio bertan behera
uzteko, araudi hori ez dagoen bitartean.
Mozio hau Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari bidaltzea eskatzen dugu, jakinaren gainean egon dadin.
PSE-EE

AMARRALEKUAK ERREGULATZEA
2018ko
ekainean,
Euskal Autonomia Erkidegoko Portuei buruzko
lege berria onartu zen,
baina beharrezkoa da aisialdiko nautikari
aplikatu beharreko araudia eguneratzen jarraitzea. Amarralekuen eskari handiaren ondorioz, ondasun publiko urria da. Kudeaketa

HIZKUNTZEN ERABILERAREN NEURKETAN, EUSKARAZ KALE!
Soziolinguistika Klusterrak,
Euskara biziberritzeko ikerguneak, Euskal Herriko osoko euskararen erabilera publikoaren
neurketa egin du. Oro har, azken
bost urteetan, 2016-21, aldaketa esanguratsurik
ez da gertatu[1]. Hondarribiko Udalak, bere aldetik, 2016 urtean bezala, Klusterri eskatu zion
2021 urtean, berriz ere, euskararen erabilera
Hondarribiko kaleetan neurtzea. Dagoenekoz,

Klusterrek igorri dio Hondarribiko Udalari neurketaren txostena eta irakurri dugu.
Orain dela bost urte, 2016an, Hondarribian
euskararen erabilera kaleetan %24,6 mailaraino
iritsi zen. Ez zen bat ere ona. Bost urte beranduago, joan den urtean, ostera, erabilera mailak ZORTZI PUNTU BEHERA egin du, hau da
%16,3ko mailaraino jaitsi da!
Euskararen egoera gero eta okerragoa da
Hondarribian. Tokiko Gobernuak erantzukizun

zuzenak dauzka. Bada garaia udal mailako hiz
kuntza politika eraberritzeko gure hizkuntza
biziberritzeko.
EH Bildu
[1] https://soziolinguistika.eus/eu/proiektua/
hizkuntzen-erabileraren-kale-neurketa-euskalherria-2021-2/

ASPALDIAN HONDARRIBIAN
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ARGAZKIAK: Xabier Sagarzazu

Asteburu bikaina. Horixe da
amaitu berri den Hondarribia
Blues Jaialdiak bere zazpigarren
edizioan eman diguna. Musika
ikuskizun aparta, jendetza hirian eta giro izugarria.
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badu proiektua
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Herrian barrena

7

Okindegia martxan
jarriko du Grezian
Hondarribia-Katsikasek
Azken urte honetan diru-bilketa ugari
aurrera eraman ostean, Hondarribia-Katsikas Boluntario Taldeak badu, azkenean, jasotako guztia non erabili. Greziako Polikastro herrian, Tesalonikatik oso
gertu, Auzo-Denda proiektua abiatuko
dute irailaren erdi aldetik aurrera.

Ostegunean hasi eta igandera arte, blues
musikaren hiruburua izan gara, mundu
mailako izar haundien topaleku eta genero hau maite dutenen erakargarri.

Hondarribiar guztien ekarpenarekin
martxan jarriko den denda honetarako,
okindegia montatuko dute hondarribiar
elkarte honek eta bertan lan egiten duen
Acción Directa Sierra Norte GKEak. Bertan, elikagai fresko zein galezinak biltzeko aukera ere izango dute, eta astean
bitan, 1.500 errefuxiaturen artean egingo
dute ogi eta jakien banaketa.

Lau egunetan jendez gainezka egon dira
kontzertuak, baina oso aipagarria da ostegunean, hurrengo egunean lan egin behar
zela kontutan hartuta, Bentan jendetza
bildu zutela Huckleberry Finn katalanek,
J W Jones kanadiarrak eta Eric Sardinas
gitarrista apartak.
Ostiralean eguraldi kaxkarragoa izan zen
eta agian jende pixka bat gutxiago etorri
zen jaialdiaz disfrutatzera. Apezpiku plazan, Claps for Clapton taldeak, aurten
20 urte betetzen dituen Eric Claptonen

Unplugged disko apartari omenaldia
arribiaegin
ak / Hond
zion,
bainaalpen
zoritxarrez,
euriarengatik Ca/ argit
ia.orgdizetik
etorritako taldeak ez zuen kont-

arrib
www.hond
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Auzo-Denda deitu duten proiektuarekin, astean bitan 1.500 errefuxiaturi ogia eta jakiak
banatuko dizkiete, irailetik aurrera

Sentsazio apartak utzi dizkigu hondarribiar guztioi egin berri den Hondarribia
Blues Jaialdiak, zentzu guztietan gainera.
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↘ Herrian barrena

JENDETZA ERAKARRI DU BERRIZ ERE ITZELA
IZAN DEN HONDARRIBIA BLUES JAIALDIAK

Plan orokor
berria,
laburbilduta

zertu osoa eman ahal izan.
Gauean,Virginia Labuatek (duela urte batzuek Operación Triunfo lehiaketan ezaguna
egin zen kantari apartak), Sharrie Williamsek eta Robert Crayk, 5 Grammy sariren
irabazleak, kontzertu bikainak eman zituzten Bentan bildutakoen aurrean.

Duela egun gutxi, Acción Directako presidente Julio García eta beste kide bat,
Hondarribian izan ditugu. Hemen sukalde bat eta lapikoak jaso dituzte eta Berria taldeko teknikariek prestatu dieten
ordenagailu bat eta Hondarribiko zozketa solidarioaren egunean marraztu zen
muralaren zati bat ere hartu dituzte, Bartzelonan okindegiaren makineria jaso
eta dena Greziara eraman aurretik.

proiektua urtebete gutxienez luzatu nahi
dute eta. Baina garrantzitsuena, “Polikastron bertan lan egiteko jendearen beharra” dela esan dute.

Hondarribiko GKEak badu dirua “gutxienez abendura arte Auzo-Denda proiektua
finantzatu ahal izateko” eta datozen hilabeteetan ekintza berriak egingo dituzte,

Hondarribia-Katsikasek etxebizitza bat
alokatuko du han bolondresek ostatua
izan dezaten, baina bidaiaren gastuak
eta otorduak, norberaren kontura doaz.

k

Hondarribia-katsikaseko eta Acción Directako kideak, Greziarako kamioia kargatu ostean

Oraingoan, iaz Katsikasen ez bezala, hegazkin bidaia oso merkeak badira eskura, Gironatik Tesalonikara zuzenean.
Bolondres joatearen inguruan informazio gehiago nahi duenak, aski du harremanetan jartzea hondarribiakatsikas@
gmail.com posta elektronikora idatziz.

UpatEgia · JatEtxEa · parrila · BErtako Eta
sasoiko prodUktUak · ardo toUrrak · dastakEtak

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
Jaitzubia auzoa, 266. Hondarribia · www.hiruzta.com
Erreserbak: 943 10 40 60 / reservas@hiruzta.com

ARRAUN SASOIRAKO
PREST

AMA GUADALUPEKOA,
OSO INDARTSU

HONDARRIBIA BLUES
ARRAKASTATSUA

Orain dela 20 urte, Udalak euskara
turisten artean ezagutarazteko gidatxoa
argitaratu zuen, zortzi hizkuntzetan.
Gainera, beste urte batez, Nafarroako
Kolonietako umeak gure artean
genituen eta Ama Guadalupekoa
hirugarren izan zen etxeko estropadan
(baita gure azaleko protagonista
ere). Elkarrizketan, Jaizubiaz eta auzo
honetako jaietaz aritu ginen blagan
Florentxio Arrieta, Bittor Galarza, Jesus
Arozena eta Joxe Mari Arzuagarekin.

Duela 10 urte, Ama Guadalupekoa
traineruak oso indartsu hasi zuen
denboraldia, sei estropatan hiru
bandera lortuz, eta hortik, gure azaleko
protagonista ere izana. Gainera, bere
zazpigarren urtea arrakasta handiz
burutu zuen Hondarribia Blues
jaialdiari errepaso zabala eman genion.
Zesta punta jaialdiak ere abian ziren
eta 46. Txistularien Alardea ere egin
zen urte honetan. Elkarrizketan, aldiz,
Maria Rosario Berrotaran dendariarekin
aritu ginen solasean.

Duela bost urte, lau egunez gure
hiria jendez eta musikaz bete
zuen Hondarribia Blues jaialdiaren
arrakasta izan genuen bai azaleko
zein barrualdeko protagonista
nagusietako bat. Hondarribia-Katsikas
Boluntario Taldeak okindegia jarri
zuen martxan Grezian eta agur
esan genien Juan Jose Lapitz idazle
eta kritiko gastronomikoari eta
istripuz hil zen Enrique Lekuona
itsas ingeniari eta euskaltzaleari.
Gainera, Hiri Antolamendurako Plan
Orokor berriaren inguruan aritu ginen
erreportajean eta elkarrizketan, Galde
Ezponda arraunlariarekin aritu ginen
blagan.

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.

(+34) 943 64 09 33
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Petra Labordaren
liburuaren
aurkezpena
dira, aldizkari honetan bertan “Petra Laborda sukaldaria” ekarpena argitaratu
zenetik (Hondarribia: 2020ko ekaina). Hi
tzokin bukatu genuen ekarpena: Petraren liburua, Hondarribiko eta hondarribiarren
kulturaren katebegia denez, zer egokiagorik
liburua kaleratzea baino? Gu ginen galdera eta erantzuna ere bai: Petraren liburu

Koldo Ortega
Historialaria

“ahaztua” kalean da, hondarribiarrok eta
sukaldaritza maitaitatzen duten guztiek
etxeetako, elkarteetako eta jatetxeetako
sukaldeetan erabili eta geure egiteko.
Hona hemen Juan Manuel Garmendiaren aurkezpen eguneko hitzak: “Zorte
eta ohore handia izan da niretzat talde

Liburuaren egileak eta argazkilaria

Azkenean, “Finis coronat opus”, hau
da helburua bete egin da. Petra Labordaren jaiotegunaren bezperan, 2022ko
ekainaren 28an, “Petra Labordarekin
sukaldean” edota “Cocinando con Petra Laborda” liburua aurkeztu genuen
Hondarribiko Kultur Etxean. Ekitaldian,
Txomin Sagarzazu alkatearekin batera,
liburuaren bi idazle eta sukaldari bat,
aritu ziren etorriko sukaldariei, Petraren
familiarrei eta hondarribiarrei liburuaren berri ematen. Liburua “sukalda
tzen”, bi urte eman zuten egileek (Miren
Ayerbe, Juan Manuel Garmendia, Gonzalo López-Muñiz eta Koldo Ortega), Matias
Guilló argazkilari adituak lagundurik.
Bi urte, “pandemikoak” gainera, igaro

Juan Mari Arzak eta Elena Arzak Petra Labordaren liburuarekin. Haiekin batera, Juan Manuel Garmendia.
FECOGAko Lehendakaria (Kofradia Gastronomikoen Federazioa) eta Euskal Gastronomia Akademiako idazkaria.

ARKITEKTURA
AHOLKULARITZA
· Proiektuak
· ITEak
· Barne diseinua
· Berritze lanak
· Aktibitate lizentziak
· Eraginkortasun energetikoa
· Ingurumena
· Kalitatea

Harresilanda Kalea 7, behea
mamba@mamba-studio.com
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honekin Petraren liburuaren berrargitalpenean elkarlanean aritu ahal izatea.
Liburuak berak markatu dizkigu eman
beharreko pausoak, berau osatzen duten
hiru zatiak definituz: hurbilketa historikoa, liburu originala eta gaurko Hondarribiko interpretazioak.
Zuen parte-hartzearen ondorioz, liburua
eguneratu egiten da, eta berezkoa sentitzen duzuela frogatzen. Petra Labordak
duela ia 100 urte landatutako haziak fruitua ematen jarraitzen du. Nire eskerrik
beroenak parte hartu dezuten 24 sukaldariei.
Liburu honetan landu dugun kontzeptuetako bat nabarmendu nahi dut. Argi
dago sukaldaritzan denok sukaldatzen
dugula, hau da, sukaldari profesionalen
errezetak erosten edo Interneten kon
tsultatzen ohituta gaudela, eta hasieratik gure kontzeptua da gastronomia
janari on bat prestatzeko artea dela, eta
zaletasun hori ohikoa dela ondo jatea
gustatzen zaion eta bere platerak familiartekoei, lagunei edo bezeroei atsegin
ematen dien pertsona ororentzat. Hondarribian, gainera, kalitate handiko tokiko produktuak ditugu, gero eta gehiago baloratzen direnak.

Oraindik berdintasuna lortu ez dugun gizartean, harrigarria Petrak orduan liburu
hau argitaratu izana. Garai horretan goi
mailako andreak soilik lortzen zuten. Liburuak bere hitzaurrerik eduki ez izanak
errealitate hori ondo isladatzen du. Faltan botatzen ditugu bere hitzak azaltzen
zergatik idatzi zuen liburua, nola aukeratu zituen errezetak….
Errezeta errazak gehienak, maitasunez
beteak, txipiroiak saltsa berdean, adibidez. Ziur gaude askotan prestatuko dituzuela.
Hori da, edo hori ez da......Hamaika aldiz azaltzen da osagai hori liburuan, zer

Liburu hau prestatzeko denbora, lana
izan dira eta miresmen iturriak. Emakume xume bat Madrilera iritsitakoan bertan garatutako ibilbidea oso oparoa izan
da, garai horretako sukaldaritzako izarrak
ezagutu zituen eta bere bizitzaren amaieran Hondarribira itzultzerakoan altxor
hori zabaldu zuen bere liburuarekin. Liburua argitaratzeko bildu garen taldeak
hori hoberen isaldatzen saiatu gera, benetako bitxia izan dugu esku artean.

proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

T. 943 53 08 41
arkitektura@enean.eus
Gabarrari 14, behea
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izango ote da. Gure Petra farre algaraz
egon da zalantzarik gabe gure bilaketen
berri zuen aina,… erantzunak, kolore
guztietakoak. Liburuan duzue erantzuna,… edo susmoa.
Aurkezpena bukatzeko, Rosa Gomez-ek
Petrari eginiko poesia hunkigarria irakurri zuen, eta Jexuxmari Mendizabal “Bizargorri”-k sorturiko bertsoa Maddi Arana Arzak gazteak kantatu zuen. Hona
hemen bukaera: “Bihotza puzturik eta /
ausardiak ere altxan, / sukaldeko eskarmentu / guztiak jarririk baltsan, / orotariko jakien / liburua horra martxan, /
plazer izan dezan nornaik / hondarribiarron saltsan”.

Maddi Arana, Ixabel olazabal, Rosa Gomez, Koldo Ortega eta Txomin Sagarzazu aurkezpenean
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Literatura eta musika
AMATU
Maite Lopez Las Heras
Ama izateak zer esan nahi duen
galdegiten hasi nintzaion neure
buruari haurdun nengoela jakin
orduko. Eta haren atzetik etorri
zen galdera-sorta ez da gaur-gaurkoz oraindik gelditu. Emakumea
noiz amatzen den itaunka jardun
izan dut sarritan. Baita amatzeak
balizko esanahi unibertsala ote
zuen beldurrez igaro ere erditu
aurretiko zein ondorengo hilabete luze asko. Ama bihurtzeak
homogeneizatzen omen zaitu, eta horren ikarak eragindako
aseezintasunak sortutako liburua da hau. Lehen begiratuan
amagai batek bere baitara bilduta bizitako hausnarketaren
emaitza dirudien honek, egungo gizarteak ama den edo
izango den emakumearengan duen eragina azaleratzen du,
betiere gogoetak egiazkoak baina ez nahitaez egia absolutua
direla nabarmenduz.

EMEAREN BIDEA
SUPERGIZAKIAREN
AROAN
Galo Martinez De La Pera
Indonesieraz, lumbung hitzak
«arroz-aletegia» esan nahi du:
biltegi kolektibo edo metatze-sistema bat da, Indonesiako
landa-eremuetan komunitate
batek ekoitzitako uzta gordetzeko
erabiltzen dena, etorkizunean
baliabide komun partekatu gisa
baliatu eta irizpide kolektiboen
arabera banatzeko. Hedaduraz, euskarazko auzolan hitzaren
antzeko adiera luke, beraz. Horrez gain, esku artean duzun
argitalpena ekoizteko sortu den sarearen zerizana ere bada
lumbung. Izan ere, zazpi herrialdetako zazpi idazlek ipuin
bana idatzi dute auzolanaren inguruan, eta beste horrenbeste argitaletxek argitaratu dute bilduma, zeinek bere
hizkuntzan. Auzolanaren hamaika ertz eta ikuspegi ageri
zaizkigu, fikzioaren tresnen bidez artez josiak, kultura eta
egiteko modu gurean oso errotu baten adierazle askotarikoak.

MUNDUA ULERTZEKO
IPUINAK 2
Eloy Moreno / Pablo Zerda
(Il. )
Urte hauetan irakurleek hainbeste
eman didazue ezen zorretan sentitzen bainintzen zuekin. Horregatik erabaki dut ni naizenaren
parte bat oparitzea zuei. Hemengo testu hauek moldatu dute
nire izateko modua. Antzinako
ipuinak dira, ia galduak, eta gaur
egungo denboretara egokitu nahi izan ditut. Egoerak aldatu
ditut, pertsonaiak, hizkera… baina muina, mamia, betikoa
da: mundua ulertzen laguntzen digun hori.Ku-kapitaina,
itsas-historiako erreferentzia nagusietakoa da. Lehena, mendebalderantz irten eta ekialdetik etxeratzen.

LETTERING LIBURUA. MARGOTU, PRAKTIKATU ETA
SORTU
Batzuk
Liburu honetan errotulazioaren artea
ikasteko, letra ederrak marrazteko
eta zeure konposizioak sortzeko oinarriak azalduko dizkizugu modu erraz
batean. Marraztu, praktikatu eta jarri
dantzan zure irudimena!

GESTIOA:
· Kontuhartzailetza,
Fiskala eta
Lanarekin lotutakoa
· Aseguruak
San Pedro, 3 · Atzekaldea / Fax: 943 11 05 45 / Tel.: 943 64 03 66
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GOZOTEGIA
KAFETEGIA
San Pedro, 4 · 20280 HONDARRIBIA
Tel: 943 641 047
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Animatu zuen
irudi eder horiek
gure irakurleekin
partekatzera!
Hilabete honetan ez dugu zuen aldetik
argazki berririk jaso.

edo bistan, izango dituzuela irudi eder
eta bitxiak.

Badakizue asko maite dituela jendeak
aspaldiko irudi horiek. Seguru zuen
etxean, kaxa, kajoi edo apaletan, gordeta

Animatu aldizkarira bidaltzera eta gure
irakurle guztiekin zuen etxeetako altxor
txiki horiek partekatzera.

OHARRA: Aldizkari honen aurreko alean, urtarrilean, atal honetan jarritako argazkia Lupe
Oronozek bidalia zen, eta ez Lupe Lekuonarena. Barkamena eskatzen diegu bai irudiaren
igorleari bai gure irakurleei, akatsarengatik.

BALDINTZAK:
•
•
•
•

Paperean argitaratzeko erresoluzio/tamaina egokia (300 ppp).
Antzinatasuna: 1970. urtea baino lehenagokoa.
Argazkian ageri diren pertsonei buruzko datuen erabileraren ardura igorlearena izango da.
Baloratuko dira: antzinatasuna, ikusgarritasuna eta argazkian ageri diren pertsonak identifikatzea.

Bidali zuen argazki horiek eta hauei buruzko xehetasunak, zuen izen-abizenak, helbidea eta telefonoarekin
batera, hondarribia.aldizkaria@gmail.com helbidera, datorren hileko 15a baino lehen.

Dastatu Gure Gosariak...
Kafe ezberdinak, zukuak, ama masa ogi txigortu
desberdinak, zure gusturako tostak
(urdaiazpikoa, ahuakatea, ...)

Pl. Muliate 10 HONDARRIBIA
+34 943 122 128
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Txema Olazabal, Honoris
Causa doktorea Eskozian
Saint Andrews Unibertsitateak hondarribiarra saritu du “kirolaren balioen
enbaxadore bikain eta mirestua” izateagatik

Txema Olazabal hondarribiarra, Augustako jaka berdearen irabazle bikoitza eta Europako golfeko jokalari garrantzitsuenetako bat mundu
osoan, Doctor Honoris Causa izendatu zuen uztailaren 12an Eskoziako
Saint Andrews Unibertsitateak. Sari
honen arrazoiak izan dira “kirolaren
balio onenen enbaxadore bikaina
izatea eta, bere helburuak betetzeko
etengabeko sakrifizio-espiritua”.

Olazabalek 56 urte ditu eta 1413an
sortua den Eskoziako erakunde akademiko honetan egindako ekitaldian
jaso zuen ohore hau. Protagonismoa
Jack Nicklaus, Lee Trevino eta Catriona Matthew-rekin partekatu zuen
hondarribiarrak. Laurek, golfa ia erlijiotzat duen herrialde honetan kirol honen alde egindakoaren aitortza
jaso zuten.

Irakurri ditugun kronikek diotenez,
Olazabalek ezin izan zien malkoei
eutsi, unibertsitateko arduradun batek bere kirol arrakastak azaldu eta
lortzeak kostatu dion ahalegina goraipatzen zuen bitartean. “Begiratu
atzera eta pentsatzen dut zerbait ona
egingo nuela”, esan zuen gure hiriaren enbaxadore handienetakoa den
Olazabalek.

Saint Andrews
unibertsitateak, bere
webgunean, Olazabal eta
bere sariaren irudiarekin
batera, berak esandako
hau nabarmentzen du:
“Mundua hobea izan
dadin gure ahalegin
guztia egin behar
dugula uste dut, arazo
guztien gainetik,
bizitza zoragarria izan
litekeelako”

SARRAILAGINTZA

24
ORDUZ

Txiplau poligonoa, 1 · Tel: 943 64 36 42 / Fax: 943 64 60 94
Santiago kalea, 21 · Tel: 943 64 17 88 · HONDARRIBIA
www.ferreteriamarinel.com · info@ferreteriamarinel.com
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2022ko EKAINA

Eguraldia
FENOMENOAK
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0

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2022.06.18

2022.06.10

13.0°

20.7°

88.0

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

42.7°

0

2022.06.22

29.5

19

HILEKO EURIA
(mm)

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

2022.06.12

2022.06.18

EGUZKI ORDUAK

PRESIOA

173.6

%38

5.8

1023.9

1006.3

1015.8

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia
734,30 k

Peskadila

Hegaluzea

290.092,70 k

3,70 k

Juliana

Mediana

2.178,70 k

Antxoa

819,00 k

Krabarroka

13,30 k

Legatza

1.704,20 k

Lotxa

109,70 k

Palometa

16,50 k

173,20 k

Perlita

89,60 k

Itsas aingira

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

8

13

295

HAURRAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Errekreazioak, klik eta ekin!”
PUJOL ROMAIN

12

47

1431

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

20

1

–

GUZTIRA

GAINONTZEKOAK

GAINONTZEKOAK

GEHIEN MAILEGATUTAKO LIBURUAK
HELDUAK
“Izurdeen aurreko bizitza”
KIRMEN URIBE

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Coraje”
RAINA TELGEMEIER

“Violeta”
ISABEL ALLENDE

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

TELEFONO ERABILGARRIAK
AIREPORTUA

943 66 85 00

ERTZAINTZA

943 53 88 60

IRUN–HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

RADIO TAXI

943 63 33 03

ARMA PLAZA FUNDAZIOA

943 64 46 23

EUSKALTEGIA

943 64 12 16

ITSAS ETXEA ANBULATEGIA

943 00 76 40

SAINDUA GAZTELEKUA

943 64 31 98

ARRANTZALEEN KOFRADIA

943 64 11 34

EUSKARA

943 11 12 41

KASINO ZAHARRA

943 64 47 04

SOS DEIAK

ARTXIBOA

943 11 12 87

GAZTEEN ZERBITZUA

943 64 47 52

KULTURA

943 11 12 83

SUHILTZAILEAK

112

943 11 12 11

GIZARTE LAGUNTZA

943 11 12 91

KZGUNEA

943 02 36 52

TAXI GELTOKIA

943 64 12 56

GURUTZE GORRIA

943 22 22 22

LIBURUTEGIA

TURISMO BULEGOA

943 64 54 58

TXINGUDIKO ZERBITZUAK

943 63 96 63

BAZ
BIDASOA ESKUALDEKO OSPITALEA
DIRU–BILKETA

010

943 00 77 00
943 11 12 55

943 11 12 61

LORAITZ HAURRESKOLA

943 64 71 37

OGASUNA

943 11 12 51

943 11 12 21

PARROKIA

943 64 26 65

PREBENTZIO KOMUNITARIOA

943 11 40 00

D.Y.A.

943 46 46 22

HONDARTZA KIROLDEGIA

DONOSTIA-HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

IDAZKARITZA

EPAITEGIA

943 11 12 71

943 11 12 85

HIRIGINTZA

IRUNGO TREN GELTOKIA

902 32 03 20

943 64 25 48

UDALETXEA
UDALTZAINGOA

112

943 11 12 13
943 11 13 13 / 092

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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www.hondarribia.eus

