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LAGUNTZAILEAK

Hondarribiak ez ditu bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien ondorioak.
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Opilen bedeinkapen
jendetsua
Eguraldiak lagundu ez arren, ehunka lagun elkartu ziren San Marko egunean
Gure herrian badira aski errotuak dauden ohitura eta jaiak, eta horietako bat,
dudarik gabe, San Marko egunekoa da.
Aurten ere, amabitxien opari gozo gisa
opillak jaso dituzte ehunka txiki eta ez
hain txikiak diren askok ere.
Eguraldiak ez zuen lagundu apirilaren
25ean, baina Jasokunde eta Sagarrondoko amaren parroquian jende asko
elkartu zen, Rafael Olaizolak egindako
opilen bedeinkapen-ekitaldian.
Gero, gozoaz disfrutatzeko aukera izan
zuten eguneko protagonista nagusiek,
bai lagunartean bai familiarekin, eta aurten bai, pandemiaren egoera askoz ere
lasaiagoarekin.

Rafael Olaizola, opilak bedeinkatzen.

Jende asko elkartu zen parrokian.

Ilusioz bizitzen dute San Marko eguna txiki zein helduek ere.

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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7,4 milioiko kreditu
gehigarria izango du Udalak
Apirilaren 28ko Udalbatzak Mugikortasunerako Ordenantza ere onartu zuen
Hondarribiko Udalak 2022ko aurrekontuaren lehen kreditu aldaketan 7’39 milioi euro gehitzea onartu zuen, apirilaren
28an egindako Osoko Bilkuran. Honetan,
Mugikortasun Ordenantza ere aurrera
atera zen, beste zenbait punturen artean.
Bileraren lehen puntuan, Udalak eta Arkoll auzoak berehala lan talde bat sor
tzea onartu zen, auzoak dauzkan gabezia
eta arazoei aurre egiteko, saioan izan ziren Arkollgo bizilagunen hitzak entzun
ostean.
Ondoren, EAJren aldeko botuekin 7’39
milioi euro onartu ziren 2022ko udal aurrekontuari gehitzeko. Juan Mari Altuna
Ogasun zinegotziak eman zituen zehaztasun gehiago. “Denetara ia 110 partida desberdin dira, hiriko alor desberdinei eragiten dietenak. Gure helburua Hondarribia
berrindartzen jarraitzea da eta hortan ari
gara buru-belarri”, esan zuen Juan Mari
Altunak, Ogasun arloko zinegotziak.

lioi euro daude dira, horietatik 798.000
hirigintzarako, 615.000 ondarerako, horietatik 500.000 San Felipe baluartean
dagoen eraikin bat eskuratzeko. Horrekin batera, beste 700.000 euro bideratuko dira Saindua Gaztelekuko obra egiteko, egituran zeukan arazo larri baten
konponketa kontutan hartuko duen lizitazio batekin”, azaldu zuen zinegotziak.
Oposizioko talde nagusia, Abotsanitz,
aurka agertu zen. “Gobernu Taldeak ez
ditu partidak negoziatu. Partida asko
errepikakorrak dira, eta beste asko ez
dakigu zer diren ere”, esan zuten. PSE-EE
abstenitu egin zen nahiz eta “Udal Gobernu Taldea auto-konplazentzia egoeran bizi den eta ez duen negoziatzeko
jarrerarik erakutsi”, azaldu zuen Iosu
Álvarezek. EH BILDUk abstentzioa eman

zuen. “Itsusia iruditzen zaigu EAJren jarrera, ez da batere mugitu akordio bat
lortzeko”, esan zuen Xabier Isasik.
Mugikortasun Ordenantza aurrera
Ondoren, Mugikortasun Ordenantza gehiengoz onartu zen. Juan Luis Silanes Ingurumen zinegotziak egindako lanagatik
eskerrak eman zizkien “Ingurumen teknikariari, Udaltzaingoari, eta Mugikortasun mahai osoari egindako lanagatik.
EAJ eta PSE-EE alde agertu ziren. ABOTS
ANITZ abstenitu egin zen “dituen gabeziak eta alegazioen trataera aldetik, jarraitutako formak direla eta”. EH BILDUk
ere abstentzioa erabaki zuen, “dokumentazioaren zati bat gazteleraz dagoelako”.

“Besteak beste, gastu edo mantenimenduei dagokienez, 1.958.850 euro dira,
horietatik 667’500 euro Zerbitzu Teknikoetara, gehienbat bide publikoen
kontserbazioa eta seinalizazioarekin jarraitzeko. Kultura eta Herriko Jaietarako
400.000 euro eta argiteria publikorako
beste 275.000 euro bideratuko dira, eta
Ingurumenerako 218.500, besteak beste.
Dirulaguntzetarako, 862.000 euro egongo dira. Inbertsioei dagokienez, 4’2 miApirilaren 28ko Osoko Bilkuraren une bat.

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Hondarribiko
mintzalagunak ezagutzen
Hondarribian, Mintzalagun egitasmoa
2016 urtean jarri zen martxan Udalaren
erabakiz Topagunearen eskutik. Ordutik
gaur arte, herritar asko dira astero-astero elkartzen direnak, bost bat laguneko
taldeetan Mintzapraktika egitera. Talde
bakoitzak erabakitako leku eta orduan
elkartzen dira, kafe bat hartu, paseatu,
edo interesgarri iruditzen zaien ekintza
bat egitera, baina beti euskaraz eginez.

Egitasmora gerturatzera bultzatu dituzten arrazoiak ere oso ezberdinak dira;
batzuk euskara azterketa gainditzeko
praktikatu nahi dutelako, beste batzuk
txikitan ama hizkuntza euskara izan
zuten arren gaztetan galdu zutelako eta
berreskuratu nahi dutelako, beste lurralde batzuetatik etorriak direnak eta ba ditugu, gure kulturak eta gure hizkuntzak
jakin mina sortu dietenak eta bertan ilu-

sioz murgildu direnak, edo besterik gabe
euskara maite dutenak ere…

Pilar Beneto

Javier Amadoz Azkona

Carmen Larrañaga

Bartzelonakoa naiz. Urte honetan hasi
naiz mintzapraktika egiten.
Jubilatu ondoren Hondarribira etorri
nintzen bizitzera, euskara ikastea erabaki nuen eta euskaltegian hasi nintzen.
Aurten B1 maila ikasten ari naiz eta praktikatu beharra dut klasean hitz egiteko.
Nire helburua hitz egitea zen, lotsatia
naiz baina poliki-poliki lortzen ari naiz.
Nire irakasleek eta nire ikaskideek gomendatu zidaten Mintzapraktika egitea
eta hastea erabaki nuen.
Nire klasean, beste hiru ikaskide ari dira
mintzapraktika egiten eta denok oso gustura gaude eta jarraitu nahi dugu.

Irunen jaioa naiz. Orain Hondarribian
bizi naiz. Urte batzuetan Parisen bizi izan
nintzen eta euskara erabiltzeko aukerarik ez nuenez gehiena ahaztu egin nuen.
Euskara praktikatu ahal izateko modua
aurkitu behar nuen eta Hondarribiko
Mintzalagun taldearekin harremanetan
jarri nintzen eta berehala talde batean
nengoen euskaraz egiteko. Astero astero
ordu t’erdi elkartzea talde batekin eragin
giltza izan da. Kontaktu berriak egitea,
ikuspuntuak eztabaidatzea, hanka sar
tzeak, gai ezberdinez eguneratzea, txantxak egitea,... Mintzalagun proiektua oso
lagungarria izan da niretzako. Asmoa ez
zan titulu bat ateratzea, baizik eta ze
ntzu guztietan jariakortasuna irabaztea.

Lazkaon jaio nintzen.
40 urte pasa ditut Euskal Herritik urrun
Gutxitan izan nuen euskaraz mintzatzeko aukera . Orain ahal dudan guztietan
euskaraz egiten dut. Nere ama hizkun
tza. Nere arimarena. Alfabetatua naiz eta
errez irakurtzen dut.
Hizkuntzaren alde egiten den lana oso
beharrezkoa da. Gure hizkuntz paregabea!!

Nahiz arrazoi ezberdinek eraginda, nahiz
euskara maila eta helburu ezberdinengatik izan… denek garbi dute euskaraz
egin nahi dutela. Interesgarria eta aberasgarria da beraiek ezagutzea. Hauek
dira adibide batzuk:

· 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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Izena emateko bideak:

1.- E-postaz: mintzalaguna@hondarribia.eus

2.- Internet bidez: www.blogak.eus/mintzalaguna_hondarribia edo www.hondarribia.eus
3.- Paperean inprimatutako esku-orria bete eta Udaleko euskara sailera helarazi postaz
edo udalera eramanda: Hondarribiko Udala. Euskara Zerbitzua. Kale Nagusia 20, 20280
Hondarribia / Informazio gehiago: 688 865 398

Alicia Pérez Valero
27 urte ditut, Granadako herri batekoa
naiz, Dúrcal eta hiru urte daramatzat
Euskadin, Hondarribian lan egiten dut.
Azaroan hasi nintzen mintzapraktika
egiten. Etorri nintzenetik euskaltegian
nabil euskara izugarri gustatzen zaidalako, baina kalean erabiltzeko euskara
ikasteko gogo handia neukan, orduan
euskaltegian hitz egin zidaten mintzalagunari buruz eta joaten hasi nintzen.
Euskara ikasi nahi dut, ez daukat presarik tituluak lortzeko, ikasten ari naiz eta
tituluak etorriko dira.
Denoi gomendatuko nieke, euskara ikasten ari den jendeari eta euskaldunak
diren pertsonei, kanpotarrek asko ikasi
ahal dugu eta bertako jendeak lagundu
dezake. Hizkuntza polita eta desberdina
delako eta zaindu behar dugu.
Uste dut esperientzia oso-oso polita dela
hemengo eta kanpoko jendea ezagutzeko, zure zaletasunei buruz hitz egin ahal
duzu, nik asko ikasi dut eta erosoagoa
sentitzen naiz euskaraz hitz egitean. Animatu zaitezte etortzea!

Baina, hau dena ez litzateke posible
izango Bidelagunek egiten duten lan
paregabearen laguntzarik gabe. Mintzalagun talde bakoitzak bere Bidelaguna
izaten du, hau da, hizkuntza menpera
tzen duen taldekide bat. Beraien lana ez
da erakustea, ez eta zuzenketak egitea
ere. Beraiek, elkarrizketan lagundu egiten dute, dudak sortzen badira ahal duten neurrian argitzen saiatzen dira. Asko
dira urtez urte ari direnak borondatezko
lan hau egiten: Imanol, Lourdes, Nekane,

Jon, Iñaki, Maite, Rosa, Koldo…Beraiek
dira egitasmoaren zutabe nagusietako
bat. Zorionak eta eskerrak zuen lanagatik!!!
Taldekideek dioten bezala, animatu zu
ere!!

FROGATU EZ DUENAK EZ DAKI
ZER DEN HAU!!!

Hondarribiko Mintzalagun talde bat asteroko mintzasaioa egiten.

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

DENBORA-PASAK
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GOITIBEHERA

BIKIAK

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

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

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

[1] Miranda Argako herritar. [2] Gure hiriko kalea,
Hirigune Historikoaren
atarian. [3] Saudi Arabiako hiriburuko herritar.
[4] Detektagailu mota.
[5] Zenbait animaliak kopeta aldean dituzten hezurrezko luzakinetako bakoitza. [6] Errepikatuz,
ikara. [7] Daude. [8] Ahariaren emea. [9] Edatekoa.
[10] Esanahiak. [11] Amuteko komentuan bizi izan
zirenak.

A

B

C

D

E

F

ERANTZUNAK XXX ORRIALDEAN
ERANTZUNAK 27 ORRIALDEAN
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Hondaiba
eta Hendaibi
(II-335/337)
Antzina-antzina, artean herrien arteko
mugak ez ebakiak eta ez erabakiak zeudenean, mila historia eta bi mila misterioen garaian, bi herri zeuden; Pirinio
mendietatik Kantabriako uretara bidean
egon ere, itsasoaren begi ertzean, ibai baten ertz banatan, bata bestearen aurrez
aurre. Biak ala biak, parekoak ziren tailaz eta mailaz, ohiturez eta hizkuntzaz;
halere, ibaiaren zabalak (gaur egun baino zabalagoa zenean, hondoa ere askoz
sakonagoa zuenean), aieka hartan, nekeza egiten zuen oso zeharkaldia: han
sortzen zirelako ur korronte eta zurrunbilo zakarrak, truarak, handialdiak; han
ibilki zirelako marrazoak eta zereak eta
suge pozoitsuak; baita (hala zen bederen
ustea) baita espiritu gaizto madarikatuak
ere...
Oso bakanak izaten ziren aski ausartak,
hala igerian nola barkuan ere, herri batetik bestera igarotzeko ahalegina egiten zutenak. Eta inoiz ere, inor ere ez
zen atzera bueltan itzuli. Bistako dago,
hortaz, ahalegin-saioak geroz eta bakanagoak zirela, beldurrak airean denak...
Bi herriek, Hondaiba eta Hendaibi izenekoek, aski izaten zuten, zer erremedio!,
distantziatik elkarri begira egotearekin,
bateko edo besteko etxetxo edo bordetatik ateratzen zen kea bistaratzearekin,

Jexuxmari Mendizabal
Idazlea eta bertsolaria

hegaztien eta lainoen hegaldia begira
tzearekin... Noizik behin, ikusten ahal ziren beste aldeko ibai bazterrean zenbait
giza-irudi, ibaiertzetik hurbil uretan on
tziren batzuk, gauez suren bat edo beste;
baita, ilunabarretan batik bat, lagunarteko kanta-hots ozenak entzuten ere... Besterik ezer gutxi.
Hondaibako gazte bat, Joxemiel izenekoa
bera, ume-umetatik liluraturik zegoen
aurrez aurreko beste herri harekin; egia
esaten hasita, huraxe zuen bere jomuga
bakarra, egunen batean bisitatzea amesten zuena: “Nola edo hala, hemendik
hara, muhara egin behar diat nik...! Ezin
dela...!? Zakurren pototuak. Amen, itsasora fan eta kapen ”.
Behin hemezortzi edo hogei urte bete zituenean, ibaia zeharkatzen menturatzera deliberatu zen. Arduraz eta artaz prestatu zen: bateltxo bat egin zuen gauez
enbor batetik (bottia, toletak, ixtripuak,
txikotia...); ordezko arraun bat egiteko
zuhurtzia izan zuen (diburta, tximela,
lepua, pala); xafla xabaleko sastakaia
hartu zuen, badaezpada, eta matxapeta,
uretako animaliek erasoa jota ere; baita
espirituen kontrako kutun batzuk ere
lepoan. Bera bizi zeneko ibai-ertzaren
luzera guzian entrenatu zen eginahalean

luzaz, eta ur-zurrunbilo galbidetsuetara
ausartu, harik eta abilidade bikaina lortu
zuen arte uretan.
Bere burua prest ikusi zuenean, goiz alba
batez, bere gurasoak, emazte gaztea eta
haurtxo jaio berria etxean utzi isilka, eta
han abiatu zen ibaian barrena. Bere egitasmoa gordean mantendua zuen, mutu.
Zehazki azal ez zezakeen indar saihestezin ezkutu batek zeraman ibaiaren beste aldera.
Bere harridurarako, ordea, zeharkaldia lasaia izan zen. Ur-oldarrak eta korronteak ez ziruditen lehorretik ikusita
ziruditen bezain zurrunbilotsuak eta
ikaragarriak. Joxemielek apenas sumatu
zuen ur-astindu txikiren bat edo beste;
eginahalka-eginahalka, aise asko menderatu ahal izan zituen denak. Zere bat edo
beste ere begiztatu zuen, lasai ederrean
igerian ingurumarian; baita itsasontziak
batere axolarik gabe aurretik pasatzen
bake santuan uzten zuten hainbat marrazo ere. Espiritu gaiztoenik, berriz, ezta
arrasto txikienik ere...
Beste aldean lehorreratu, hondarrean
gora arrastaka bere battela zirgan eraman eta herrira abiatu zen. Inguru polita, begi-bista ederra... Haren ona!

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

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2022ko Maiatza · #366

Lurralde ezagunean sentitzen zuen bere
burua, oso ere ezagunean: hondartza
eta landaretza igualtsua, noski; baita
etxe-borda ilara antzekoak ere; zuhaitz
berberak, lur berbera, arrain puska berberak eguzkitan idortzen...
Herriko gizonezkoak beren atxamartekin ari ziren irteten soroetara, emakumezkoek atarietan azpi-oihalak astin
tzen zituzten bitartean. Herrian aurrera
egin ahala, Joxemieli begitandu zitzaion
biztanle batzuk ezagutzen zituela, bere
auzotarrak zirela. Etxolak ere ezagutu
zituen, eta zuhaitz baten enborra, eta
hanka xehetutako zakur bat...
Erabat harriturik, ibaiaren beste aldera
begiratzeko jiratu zen. Oker ibili ote zen,
bada? Ibaia zeharkatzen zuelakoan, lehenago utzitako ur-ertz berera ote zuen,
bada, korronteek atzera bota...!? Bai ote?
Zakurren kantalak...!

bat eginez erantzun zuen gazteak, erreka
seinalatuz, arrosel begiekin.
Etxolara sartu zen; haurtxo baten negar
intziriak zetozen barrutik. Bere andrea
topatu zuen umeari titia emateko prest,
senarra han tenore hartan ikusteaz zipi
tzik ere harritzen ez zena. Paiakuak egin
zizkion lepoan...
Sosegu moduko sentimendu batek barru-bete zuen gizona, eta erasan edo gogaitu zezaketen galdeak ezabatu zizkion.
Betazalak astun sumatzen zituen. Egarriak ote zen galdegin zion emazteak. Eskaintzen ari zitzaion baxo-erdia, di-dau!,
hustu Joxemielek eta, ondoren berehala,
lo hartu zuen.
Herri hartan geratu da Joxemiel, Hendaibi deitzen denean. Kostaz goittiko
soro-zelaietan nekazari lanari ekin dio
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berriro, ez du-eta horrek sekreturik batere beretzat. Berriz ere jabetu da bere
txakurraz, bere lanabesez, bere untziaz,
bere eguneroko atxamartez; eta, noizetik
noizera, arrantzara atera ohi da ibai bazterrean zehar, aroia denean.
Zahartzen ari da. Emaztea berriz ere
haurdun dago.
Batzuetan geratu eta ibaiertzean jartzen
da geldi-geldi, luzaroan beste herriari
tinko begira, aurre-aurreko hari; beste
aldeko harixe, begira-begira... Aiua barrenera sartua, geroz eta gehiagotan amets
egiten du hara itzultzeaz. Txoro illufa
arraioa! ibaia, izan ere, izugarri harroa
eta piztia gaiztoz josia ote dagoen iruditzen zaio.
Berriz ere zeharkatzeari uko egin dio,
porsikasore. Baina, auskalo...

Aurrerantz jo zuen beste pixka bat. Herriko biztanletako batek agur egin zion
pasaeran, bere izena aipatuz. Ezaguna
egin zitzaion Joxemieli; aspaldi xamarretik ezaguna, gainera: gizaseme ile-urdin
argal ttiki hura bere aitaren laguna zen
eta! Hogeita hamar kilo ez zena, baldinbetan, kaka eta guzti...
Geroz eta harrituago, kalezulo haiek
lehendabiziko aldiz ibilita, arras pozik
sentitzen zen Joxemiel. Derrepente, hara
bere etxea aurrez aurre! Alizikan, bi ordu
lehenago, bere irudikoz, atzean laja zuen
berbera!
Sartu, ez sartu zegoela, bere ama ikusi
zuen irteten, egurrezko kirten motzeko
lanbasa batekin eskuan. Ataria garbitu
ondoren, andreak irribarretsu agurtu
zuen semea, bere izen eta guzti. Ea nondik zetorren galdetu zion. Keinu lauso

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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ETXEBIZITZA BAT
ALOKATZEKO KONTUAN
HARTU BEHARREKO
AHOLKUAK
akordioak adosten saiatu behar duzu,
adeitasunez.
Errentatzailearekin
negozia ditzakezu kontratuaren
baldintzak, hau da, noiz ordainduko
dituzun errentaren ordainketa,
kontratuaren iraupena eta nork
hartuko dituen bere gain etxeko
gastuak (komunitatea, zaborren
tasa, asegurua, etab.). Gogorarazi
du alokairu-kontratu guztiei Hiri
Errentamenduei buruzko 29/1994
Legea (HEL) aplikatzen zaiela.

Jende askok nahiago du etxebizitza
bat alokatu erosi baino. Alokairua
aukeratzeko arrazoiak askotarikoak izan
daitezke: edozein unetan etxebizitzaz
edo eremuz aldatzeko malgutasuna, edo
lana edo ikasketak direla-eta aldi baterako
bizilekua aldatzeko aukera, besteak beste.
Nolanahi ere, ezinbestekoa da jabeak
eta maizterrak ondo ezagutzea alokairuprozesua, dauden kontratuak, haien
eskubideak eta betebeharrak.
Horregatik, artikulu honetan hainbat
gomendio azaltzen dizkizugu, berme
eta segurtasun handiagoz alokatu ahal
izateko:
•

•

Kontratua
sinatzea.
Begien
bistakoa badirudi ere, komeni
da kontratua idatziz egotea eta
itundutako guztia ahalik eta
zehatzen jasotzea. Ondoren, ondo
irakurri kontratua sinatu aurretik,
eta ziurtatu informazio garrantzitsu
guztia
duzula.
Erreparatu
kontratuaren iraupenari, hau da,
alderdiek adostu duzuen iraupendenborari. Errentaren hilerokoen
prezioari ere erreparatzen dio,
kontuan hartuta zenbat kostatuko
zaizun errentamendua, noiz eta
nola (helbideratzea edo eskudirua)
ordaindu behar duzun ordainketa
hori.
Bi alderdien arteko bitartekaritza.
Pazientzia izan behar duzu, eta

Belen Martinez
ACUBI

Erregelamendu horretan ezartzen denez,
kontratuan zehazten ez bada, ordainketa
hilero egingo da, hilabete bakoitzeko
lehen zazpi egunetan. Jabearekin negozia
dezakezu epe hori eta ordaintzeko
modua, zure kasuan komenigarritzat
jotzen duzunaren arabera.

etxeko aparatu guztiek (galdara,
garbigailua,
hozkailua,
labea,
bitrozeramika, etab.) behar bezala
funtzionatzen dutela. Etxetresna
elektrikoen
egoera
ezagutzea
ere garrantzitsua da. Izan ere,
matxuraren kasuan, legeak jabeari
eskatzen dio konponketak bere
gain har ditzala; errentatzaileak,
berriz,
ordaindu
egingo
du,
baldin eta narriadura hori ohiko
erabileragatik gaizki erabiltzeagatik
edo higatzeagatik gertatu bada.
•

Ez larritu. Bilatu eta alderatu, ez
geratu aurkitzen duzun lehenengo
gauzarekin. Egokiena merkatuan
zer dagoen ikustea eta aztertzea
da. Erreparatu inguru edo auzo
bereko
antzeko
ezaugarriak
dituzten beste higiezin batzuen
alokairuen prezioei. Zure egoera
ekonomikorako pisurik egokiena
bilatu behar duzu. Jarri gehieneko
prezio bat errenta ordaintzeko
gaitasuna ziurtatzeko.

•

Aztertu etxea. Etxebizitzak espero
diren
gutxieneko
ezaugarriak
izan behar ditu, zure beharretara
egokitu behar du eta erosotasuna
eskaini
behar
dizu.
Beraz,
erreparatu banaketari, dimentsioei
eta
orientazioari.
Pisuaren
kokapena garrantzitsua da, eta
inguruan zerbitzurik ba ote duen
jakitea, garraio publikotik eta
supermerkatutik gertu al dago?

Gainera, errentamendu-kontratuaren epea
erabaki behar duzu, kontratua eta haren
edozein luzapen amaitzen denean. Epea
bost urtetik beherakoa bada, urtez urte
luzatu ahal izango da, 5 urtera iritsi arte.
Horniduren fakturei dagokienez
(ura,
elektrizitatea, berogailua, argia, gasa,
internet, etab.), kontratuak gastu
bakoitza nork ordainduko duen adierazi
behar du.
Gogoratu, bi alderdiek hitzartu ezean,
errenta ezin izango dela eguneratu
(alokairuaren prezioa igo).
•

Egiaztatu

aparatuak.

Aztertu

GARRANTZITSUA: Maiatzaren 4an ACUBIk antolatutako jardunaldi informatiboan, gure abokatuak honakoa
azaldu zuen: Aurtengo martxoaren 31tik ekainaren 30era bitartean berrikusi behar diren errentamendukontratuak % 2 bakarrik igo ahal izango dira, eta ez ezarritako KPIa.

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.
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Herri Kanta Jaialdia
ere itzuli da
Denbora gutxi izan dute ekitaldia prestatzeko, baina kantuzaleak gustura aritu dira
bere XXXI. edizioa bete duen ekimenean

Xarmanta Abesbatza, Pili Anuncibayk zuzendua, Gipuzkoa plazako oholtzan.

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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Pandemiak dena hankaz gora utzi du
azken bi urte luze hauetan, eta tartean,
jai eta kultur ekimen ugari bertan behera uzteko beharra egon zen. Horietako
bat Hondarribian kantatzeko afizioa eta
gogoa dutenak urtero elkartzen dituen
Herri Kanta Jaialdia da.
Ba normaltasunaren seinale edo, eta bi
urtetako hutsunearen ondoren, Herri
Kanta Jaialdia itzuli da. Bere XXXI. edizioa maiatzaren 22an egin da. Gipuzkoa
Plazan, oraingoan, 8 talde izen genituen oholtza gainean: Aritz Enparanek
zuzendutako Billabak eta Kardiñeruak,
Goxoki (Alberto Lasa), Klink Korua (Aritz
Gonzalez), Xabier Agirrek zuzendutako
Olagarro, Surbesta (Ander Ribes), Pili
Anuncibayk zuzentzen duen Xarmanta
eta Zumardikoak (Iñigo Salaberriaren
zuzendaritzarekin).

Kantuzale eta ikusleen erantzun ona izan du Herri Kanta Jaialdiak.

Bi urte hauek bidean utzi dituzte bi talde,
oraingoan parte hartu ezin izan dutenak.
“Denbora gutxi izan dugu Udalak Herri
Kanta egingo zela iragarri zigunetik, eta
horregatik, talde gutxiago badira eta orohar, jende gutxiago taldeetan”, esaten
zigun Billabak ta Kardiñeruak zuzendu
zituen Aritz Enparanek.
Izan ere, kantarien artean egun hau
polita izaten da eta urtero, Herri Kanta
prestatzeko bakarrik elkartzen diren taldeak badaude. “Bi urte geldirik egonda,
normala da batzuei bueltatzea kostatu
izana. Entseatzeko ohitura hori galdu
eta batzuk ere, momentuz, beldur pixkatekin badabiltza”, esaten zuten zenbait
kantarik.
Hala ere, Herri Kanta Jaialdiak “bueltatu egin behar zuen, bai ala bai. Jendeak
abesteko gogo pila zuen eta hiru urteko
hutsunea oso gogorra izango zen, etorkizunera begira ere. Gure taldean jende
gutxiago daukagu oraingoan eta presta

Zumardikoak, kantuan.

ARRAUN ELKARTEA

GIMNASIOA
Spinin · Tonifikazioa ·
Mantenimendua · Muskulazioa ·
Sauna · Piraguen alokairua eta
gordelekua
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA 943 640 161
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tzeko denboraren premiaz, aurreko urteetan abestu izan genituen kantuak aurkeztu ditugu”, esaten zuen Zumardikoak
koruko zuzendari Iñigo Salaberriak.
Berriz ere, beraz, herriko kantuzaleek
beraien egun handia ospatu ahal izan
dute, eta gogoan, nola ez, pandemiaren

erruz joan direnak eta hain gaizki pasa
dutenak. “Bai ala bai egin behar zen aurtengoa. Ilusioz etorri gara, erronka izan
da korrika prestatzea baina datorren
urtean hobeto eta kantari gehiagorekin
izatea espero dugu. Merezi zuen hemen
egoteak eta joan direnei ere omenaldia
egiteak”, esaten zigun Iñigo Salaberriak.
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Ohi bezala, Gipuzkoa plazan emanaldia
eskaini ostean, kalez-kale ibili ziren zor
tzi taldeak, giro ederra sortuz. Ondoren,
Ardora jatetxean bazkaldu eta ostean
ere, eguna kantuz amaitu zuten, bi urtetako hutsuneari amaiera emanez.

Kardiñeruak, Aritz Enparanek zuzenduta, bere emanaldiaren une batean.

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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JULEN GOIKOETXEA
GOIKOETXEA

Pintorea eta artista polifazetikoa
Julen Goikoetxeak 32 urte ditu eta
brotxa lodiko pintorea da, margo
lanetatik bizi da, bere enpresa
propioarekin. Baina badu beste
alderdi bat, “Bakallon biloba” izatea
aldarrikatzen duen gazte honek. Bere
alter ego du Acto Messie, eta izen
honekin koadroak pintatzen ditu edo
rap eta hip-hop musika egin zein beste
artisten lanak ere ekoitzi eta grabatzen
ditu. Guzti horiek egin zuten Goikoetxea
duela gutxi Hondarribitik pasa den
ETBko Herri txiki, infernu haundi saioko
protagonistetako bat.

“ Pintorea naiz ogibidez, baina
sormena maite dut eta hortik
datorkit musika egitea, koadroak
margotzea edo bideoak egitea”
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Margolaria, artista, musikaria… nola
definitzen duzu zure burua?
Ezeren aurretik, margolaria naiz, etxe eta
bestelakoak margotzeko lanak egiten dituen pintore profesionala. Horixe dut nire
ogibidea. Musika, koadroak pintatzea eta
bestelakoak asko maite ditudan gauzak
dira, baina ez naiz horietaz bizi, gogoz eta
pasioz egiten baditut ere.
Noiztik eta nondik datorkizu Acto
Messie goitizen artistiko hori?
Txikitan hasi nintzen, 12 bat urterekin
edo, grafitiak marrrazten, eta Acto izenarekin sinatzen nituen. Gero, musika
egiten hasi nintzenean, hondarribiarrok
hainbestetan erabiltzen dugun frantseseko mesié hori gehitu eta Acto Messie
izena hartu nuen. Egia esan, jende askok
izen horrekin ezagutzen nau, bereziki
nire adinekoek eta.
Eta nola pasa zinen grafitietatik
koadroetara?Zein da zure estiloa?
Grafitiak egin izan nituen orain dela 7
edo 8 urtera arte eta momento batean,
koadroak margotzen hastea erabaki
nuen. Ez da saltzeko edo erakusteko helburuarekin egiten dudan lan bat, baizik
eta nire buruarentzat egiten dudan lana.
Koadro surrealista eta abstraktuak dira,
eta dena material birziklatuarekin. Laneko margoak aprobetxatzen ditut, baita
kalean aurkitzen ditudan markoak edo
mihiseak… Margotzeak lasaitasuna ematen dit, besterik gabe. Goizean goiz joan
ohi naiz biltegi gisa erabiltzen dudan
garajera, eta hantxe daukat ere jarrita
margotzen aritzeko txokoa. Lanera joan
aurretik egiten ditut margo lan hauek.
Autodidakta zara, arte kontuetan?
Nire estilo propioa edo lantzen dut, baina txikitatik gustatu izan zait margotzea.
Garai batean Javier Sagarzazuren eta Lupe
Amunarrizekin eskolak jaso nituen. Beti
barruan eraman izan dut margoaz espresatzeko gogo hori.
Eta musikan ere bazabiltza, zehazki
rap eta hip-hop doinuekin. Nondik
datorkizu estilo honekiko zaletasuna?
Musika ere txikitatik etxean bizi izan
dudan gauza da. Ama beti kantari ibiltzen da eta nire osaba gazteenak, ni txikia

nintzela, bazituen bere biniloak, nahasketetarako mahaia eta beste. Osabaren
rock binilo haietako asko marratu nituen
eta amaren lehengusua den Martxel Mariskal ere niretzako erreferentea izan da
beti musika egiterakoan. Gero bai, rocketik hasi eta hip-hopera egin nuen salto,
Estatu Batuetan bi hilabeteko oporraldia
pasa ostean. Txundituta utzi ninduen jende beltza kaleetan inprobisatzen ikusteak
eta guzti horrek nolabait kolpatu ninduen. Etxean 15 urte nituenez geroztik
izan dut ordenagailua eta lagunekin ere
egiten nuen musika hasieran, baina gero,
ordenagailua erabilita, nik bakarrik.
Ordenagailuarekin ia denetarik egin
ahal da gaur egun, ez?
Okurritzen zaizun ia edozein musika,
doinu eta denetarik egiteko aukera ematen dute gaur ordenagailuek eta bereziki
Internetek ere. Sortzea gustatzen zait eta
ordenagailua musika sortzeko baliabide
ikaragarria da. Honela, nire kantu propioak egiten ditut eta duela egun gutxi
kaleratu dut nire hurrengo diskoko kantu berrietako bat, Youtubeko Acto Messie
kanalean. Baina beste musikarientzako
musika ere sortzen dut edo haien lanak
grabatu, nahastu eta masterizatu ere.

“Herri txiki, infernu handin parte har zezaketen
hondarribiar askoz ere interesgarriagoak badira, baina aitona
omentzearren
onartu nuen proposamena”
Duela gutxi Hondarribitik pasa zen
ETBko Herri txiki, infernu handi saioa
eta zu izan zinen gure herriko protagonistetako bat. Nola egin zuten zu-
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rekin kontaktua?
Egun batean, lanean nengoela, zenbaki
luze-luze horietako baten deia edo neukan, eta saltzaileren bat edo izango zelakoan, ez nion kasu handiegirik egin.
Astebete beranduago, berriz ere zenbaki
berdinetik deika ari zitzaizkidan eta hortxe, ETBko jendea. Herriko ezagunen bat
badakit han dabilela lanean eta agian
hark proposatuko zuen niri deitzea edo.
Egia esan, badira Hondarribian programa horretan atera izan zitezkeen beste
jende interesgarri eta esanguratsuagoak,
ez nuen nik halakorik espero. Baina duela gutxi hil zitzaigun aitonak asko maite
zuen programa hori eta nik ere berarekin
ikusten nuen maíz. Amonari ere ilusioa
egingo ziolako onartu nuen parte hartzea.
Nolakoa izan zen Mikel Pagadi eta
bere lan taldearekin grabatzea?
Bazkal orduan egin genuen grabaketarako hitzordua, nik ezin bainituen nire
laneko betebeharrak alde batera utzi eta
horrek lehentasuna du eta. Gustura egon
ginen grabatzen, baina azkenean, programaren luzerarengatik, zenbait zati
editatu eta telebistan ez ziren agertu. Baina esperientzia polita izan da.
Nolakoa izan da pandemia zuretzat?
Normaltasunera bueltatu zara dagoeneko?
Pandemiaren hasiera gogorra izan zen.
Beste guztiak bezala, ia hiru hilabetez
geldirik egon behar izan nuen. Denbora
izan nuen etxeko musika estudio berria
martxan jartzeko eta goizetan, baratzera
joaten nintzen. Hortik heldu zen Mundo
Hobbit kanala ere sortzea Youtuben.
Baratzagintzaz aritzen zara Youtuben, orduan?
Bai, baratzeko kontuez, eta baita Hondarribiaz, bere historiaz, kulturaz eta bestelako gaietaz. Orain denbora gutxiago
daukat bideoak prestatzeko, lan nekeza
baita ideia landu, grabatu eta editatzea.
Pintore lanek denbora eskatzen didate,
pandemiaren osteko normaltasun berri honetan enkargu pila ditut eta zain.
Baina koadroak pintatzeko, musika egin
eta ekoizteko eta baratzeko istorio hauetarako, nola hala denbora ere ateratzen
saiatzen naiz!
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Euskara Arloaren dirulaguntzen
deialdia zabalik da
Eskariak irailaren 15era arte egin ahal dira eta oinarriak eskura daude udal webgunean
roko mugarekin (eta %100a, 600 eurotara arte, onuraduna langabezian
baldin badago)

Hondarribiko Udalak 20120an Euskararen sustapenerako emango dituen diru-laguntzen deialdia abian du eta eskatzeko epea zabalik dago irailaren 15a arte.
4.
Deialdia lau laguntza-lerrotan banatzen
da:
1.

Udan 16 urtetik beherako ikasleen
tzat euskara ikastaroak antolatzen
dituzten Hondarribiko ikastetxe
guztiei zuzendutako diru-lagun
tza.
Hauen artean, gehienez 9.800 €
euro banatuko dira.

2.

Euskara sustatzeko ekintzak antola
tzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarte edo taldeen artean bana
tzeko. 7.000 €.

3.

Euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak egin dituzten 16 urtetik gorako
herritarrentzat, baita autoikaskun
tza ikastaroak burtu dituztenentzat zein barnetegietako ikastaroak
edo unibertsitateek udan euskaraz  
euskal kulturari buruz antolatutako
ikastaroak egin dituzten herritarrei
zuzenduta. 17.000 €ko laguntza.
Lerro honetan, ohiko euskara
ikastaroak egin dituztenei kostuaren %75arte ordainduko zaie
(eta%100a langabezian badaude).
Autoikaskuntzako ikastaroeetan eta
ikastaro trinko, barnetegien (ostatu-gastuak kontuan hartu gabe) eta
unibertsitateen ikastaroen kasuan,
%75 ordainduko du Udalak 450 eu-

Establezimenduetako errotulazioa
euskaraz jartzen dutenentzat. 1.800
€. Errotulazioa euskara hutsean egiten bada, Udalak %50eko laguntza
emango du, 400 euro gehienez, kreditua agortu arte. Errotulazioa elebiduna bada, %25eko diru-laguntza,
200 euroko mugarekin.

5.

Web orriak euskaraz jartzen dituzten elkarte, enpresa eta abarrei
zuzendutako 2.000 €. Gastu honen
%50a lagunduko du Udalak, 600 euroko muga gainditu gabe, kreditua
agortu arte.

Diru-laguntza hauen oinarriak eskura
daude www.hondarribia.eus udal webgunean.

Euskara arloaren diru-laguntzen orria hondarribia.eus webgunean

PREBENTZIO KOMUNITARIOA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2022ko Maiatza · #366

17

Konkis 2022
Aurtengo konkisa berezia izan da. Saindua Gaztelekua eta Prebentzio Komunitarioa elkarlanean, eta zuetako askok
ezagutzen ez zenuten arren, etortzera
animatu zarete.
Hiru eguneko esperientzia jende berria
ezagutzeko, harremanak sendotzeko,
herri inguruko toki berriak ezagutzeko,
buruari atseden emateko, elkarbizitzen
ikasteko, baina batez ere pertsonalki
gure burua ezagutzeko baliagarria izan
da gauza askoren artean.
Eskertzekoa da hiru egunetan zehar

ekintzarekiko erakutsitako konpromisoa, parte hartzea, gogo eta motibazioa.
Izan ere, Konkisa ilusio handiarekin berreskuratutako ekintza da, eta izan duzuen jarrerarekin, hau antolatzeak atze
tik dakarren lan guztia kontuan eduki
duzuela erakutsi duzue, errespetu osoz.
Hiru egun oso berezi pasa ditugu elkarrekin, nekatuta bukatu dugu baina holako
esperientzia berri gehiago bizitzeko eta
elkarbanatzeko gogoak piztu zaizkigu
berriro!! Eskerrik asko!
Gure artean lehiatu gara, ezagutzen ez

genuen jendearekin, lehia osasuntsuaren adibide izan zaretelarik. Pike sanoak
egon dira, noski!!!!! Hauek xarma ematen
baitiote giroari!!
Eskertzekoa da boluntario guztiek hiru
egunetan zehar egindako lana, baita aurre prestakuntzan ere. Haiek gabe, ez zen
posible izango konkis bat aurrera atera
tzea. Mila mila esker ekipo!
Hurrengo abenturarako prest al zaudete
gazteok?
Laster izango duzue gure berri!

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

Artista gazte ekintzaileekin solasean
Hilabete honetan bi artista ditugu, elkarlanean We are mer proiektua aurrera atera
dute, Oier eta Bea ezagutu nahi badituzue, ez galdu hurrengo elkarrizketa.

Nere izena Bea Zapiain da, 28 urte ditut eta hondarribitarra naiz. Nire haur
tzaroko bokazioak garatu nahi izan dituen pertsona bat naiz. Txikitatik moda
eta arropen sorkuntza gustuko izan ditut, baina denborarekin nire zaletasunak
baztertu eta erizaintza ikasi nuen. Azken
hilabeteetan zehar nire alde kreatiboa
eta benetako interesak garatu nahi izan
ditut. Horretarako, modaren munduan
murgildu naiz nire bikote Oierrekin.
Biok batera We Are Mer arropa marka
sortu dugu. Gure gustuak, baterapuntuak eta modarekiko dugun filosofia isladatzen ditugu bertan.

1. Zure burua aurkeztu.
Nere izena Oier Gil Mendizabal da, 27
urte ditut eta hondarribiarra naiz. Betidanik nahi izan dut diseinatzaile izan. Hori
dela eta, batxilergoa bukatu nuenean
modako ikasketak hasi nituen hiri desberdinetatik pasatzen: Madrid, Burdeos
eta azkenik Paris. Ikaskuntzak bukatzerakoan hasi nuen nire lan-esperientzia
Pariseko zenbait moda etxeetan. Enpresa
hauetan moderen sektoreaz asko ikasi
nuen, baina nire benetako bokazioa neure proiektua aurrera eramatea zela ulertu nuen gehienbat.

2. Zure burua Hondarribiko gazte artistatzat / ekintzailetzat duzu? / Zure
ogibidea da (lana) zure sorkuntza lanaren emaitza?
Ez dugu gure burua artistatzat hartzen,
baizik eta elkar proiektu hau ekin duten
bi pertsona sortzailetzat. Gure sormenaz
baliatzen gara produktuak eta unibertso
kreatiboak garatzeko, eta hau gure ogibide bilakatzea gustatuko litzaiguke.
Gure ilusio handiena proiektu honek
aurrera egitea da, gure bokazioez bizi ahal
izateko. Hala ere, gaur egun biok gure
lanpostuak ditugu markatik at, proiektua
finantziatu eta bizi ahal izateko.
3. Hondarribia herri txiki-ertaina izanik artearekin harreman estua du.
Maiz artistak eta sormen lanak hiri
handiekin lotzera jotzen dugu. Nola

uste duzu baloratzen dela zure lana
eremu/testuinguru honetan?
Gure ingurukoek proiektuari oso harrera ona eman diotela nabaritu dugu.
Oso kritika positiboak jaso ditugu orokorrean, eta asko eskertzen dugu. Hala ere,
gure produktuak hemen ohikoak ez direla badakigu. Hondarribian, estatu mailan
bezala, moda kontsumoa “fast-fashion”
eruduan oinarrituta dago; hau da, asko
eta merke erostea, kalitatea eta jasangarritasuna alde batera utzita.  Guk, aldiz,
kalitate eta diseinu hobeko produktuengatik apostu egiten dugu, kostuak altuagoak izatea eragiten duenak.
Hari honetara, egia da produktu hauek
harrera hobeagoa dutela hiri handietan
edo moda kontsumo joera desberdinak
dituzten herrialdeetan.
4. Zure sormen lanak publiko jakin
bat du edota zein publikori bideratzen
diozu?
Gure ustez, edozein arropa markak
publiko zehatz bateri bideratuta egon
beharko luke. Gure kasuan, We Are
Mer gure gustu eta janzkeren islada denez, gure publikoa zein den argi daukagu. Horregatik, haiei zuzentzea errazagoa egiten zaigu, produktu berri bat
sortzean gugan pentsatzen dugulako.
5. Zer esango zenioke Hondarribiari?
Hondarribiari esango genioke esfortzu
bat egin beharko genukeela hobeto eta
modu jasangarriago batean kontsumi
tzearren.

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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Hondarribiko udal
funtzionarioen arazketa
Pedro Barruso Barés
Historialaria

Hondarribiaren okupazioaren ondoren,
estatu berria hirian ezartzen hasi zen.
Horren ondorio nagusietako bat izan zen
agintari berriek hasiera-hasieratik gizartea garbitzeko politika bat hasi zutela,
beste errepresio-jarduera batzuekin batera. Arazketa egiteko elementu garrantzitsuenetako bat Defentsa Batzorde Nazionalaren 108 Dekretua izan zen. 1936ko
irailaren 13an onartu zen, matxinatutako
tropek Donostia okupatu zuten egun berean. Aipatutako dekretuan, matxinadaren aurka agertu ziren alderdi guztiak
legez kanpo utzi ziren, eta, aldi berean,
haien ondasunak konfiskatzeko agindua
eman zen. Aipatutako dekretuaren hirugarren artikuluan ere hitzez hitz aipatzen
zen funtzionario publikoak zuzendu, eten
eta kargutik ken zitezkeela betetzen dituzten karguetatik, neurri horiek gomendatzen dituztenean haien jarduera antipatriotikoek edo mugimendu nazionalaren
aurkakoek. Horrela, prozesu bat ireki
zen, eta, horren ondorioz, Hondarribiko
udal-langile batzuek kargua utzi behar zuten, jarraian ikusiko dugun bezala.
Udal funtzionarioen arazketa 1936ko
irailaren 27an hasi zen Hondarribian,
Gobernu Zibilak Udalari argitu zionean
arazketa jardunean zeuden langileei
zuzentzen zitzaiela. Horrek Francisco
Lizarazu maisu erretiratuari eragin ez
izana ekarri zuen, eta horrek ez zuen
eragozten beste neurri batzuk aplika
tzea, baldin eta mugimendu nazionalaren etsaitzat hartzen bazen, aipatutako
komunikazioan adierazten den bezala.

Arazketa gehiena 1936ko urriaren 15ean
hasi zen, hau da, 108 dekretua onartu eta
hilabete pasatxora.
Jakina denez, Hondarribia okupatu aurreko egunetan, 1936ko irailean, hiriko
biztanle askok hiria utzi eta Frantzian babestu ziren. Batzuk egun gutxitara itzuli
ziren arren, beste batzuek zailtasun handiagoak izan zituzten itzultzeko, eta beste batzuek ez zuten inoiz egingo. Kasu askotan, absentzia izan zen udal langileak
garbitzeko erabilitako arrazoia.
Itzuli ziren funtzionarioek 1936ko irailaren 27an zinpeko aitorpenak aurkeztu behar izan zituzten hiriaren kontrol
errepublikarraren garaian izandako
jardunari buruz. Bilkura berean erabaki
zen Frantziara igaro eta itzuli ez ziren
fun
tzionarioen soldatak ez ordaintzea,
eta espedientea ireki zitzaien bi udalfuntzionariori. Lehenengo espedientatua
Dionisio Arrasola arbitrio zaindaria izan
zen, eta isuna jarri zioten. Hori nahikoa
izan zen Simon Munduate zinegotziak
gorrien aldekotzat har zezan, bere ustez
nahikoa arrazoi baitzen hura kargutik
kentzeko. Oraingo honetan Fernando
Valdés Fauli abokatu eta zinegotziak lortu zuen aldez aurretik espedientea irekitzea, hori bai, Munduatek izapidetuko
zuen espedientea. Bigarren espedientea
Leandro Olaizola arrantzalearena izan
zen, eta salaketa bat zegoen haren gainean, nahiz eta eskuinekotzat jotzen
zuten. Fernando Valdés Fauli zinego
tziak, agian gaiari legezkotasun-berniza

emateagatik, Munduateko araztegiak
arintzeagatik eta udal funtzionarioentzat
izan zitzakeen ondorioak arintzeagatik,
ikerketa-batzorde bat sortzea proposatu
zuen, eta batzorde horretako kide izango
zen bera, Simon Munduaterekin batera.
Izapidetutako espedientearen ondorioz,
Dionisio Arrasola kargutik kendu zuten, baina errekurtsoa aurkeztu zuen.
Bertan adierazi zuenez, Komandantzia
Militarrak mila pezetako zigorra ezarri
zion mugimendu marxistarekin bat egin
zuten eta Mendelu auzoan jardun zuten pertsona kopuru nahikoaren izenak
ez jakinarazteagatik, eta ordaindu ezin
zuenez, espetxeratu egin zuten. Arrasolaren egoerak eztabaida sortu zuen osoko
bilkuran, eta Senen Amunarriz Simón
Munduateren iritziaren aurka ez garbi
tzearen alde agertu zen; alkatea eta Valdés Fauli, berriz, hilabeteko enplegu eta
soldatarekin soilik zigortzearen alde zeuden, behin betiko akordiorik lortu gabe.
Baina garbitzeak beste urrats bat emango
zuen. 1936ko urriaren 24an, Gipuzkoako
Gobernadore Zibilak ohar bat argitaratu
zuen ideia nazionalistetako edo marxistetako funtzionario guztiak beren karguetatik banandu zitezkeela adierazteko,
espedienterik osatu edo froga dokumentalik aurkeztu beharrik gabe. Zirkular
hori ikusita, 1936ko azaroaren 5ean egindako udalbatzarrean, bertan zeuden eta
beren lanpostuetan berretsi zituzten 23
udal-langileen zerrenda jasotzen da, bai
eta lanik eta soldatarik gabe geratu ziren

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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17 langileena ere.
Bilkura horretan bertan, Dionisio Arrasola kargutik kentzea erabaki zen, baita
bertan behera utzitako gainerako langileak ere, urriaren 24ko zirkularrak adierazten zuena ikusita. Bertan, pentsioa
galduko zuten erretiratuak kargutik
kentzea ere jasota geratu zen.
Osoko bilkuran bertan adierazi zen bertaratu ez zirenen artean instrumentuak
eraman zituzten lau musikari zeudela,
eta, aktak adierazten duen bezala, udalarenak zirela. Beraz, Udalaren ustez,
komeni da instrumentuen zenbatekoa
ordaintzea. Falta ziren tresnak, eta horien balioa garai hartako 4.700 pezetatan
kalkulatu zen, hau da, gaur egun 3.600
€inguru. Udalak, galera ordaintzearen
ideia azpimarratuz, musikarien edo
haien senideen altzariak salduz hori egiteko aukera aztertu zuen.
1936ko abenduaren 14an, Hondarribiko
Udalaren berrantolaketa zela eta, Gobernu Zibilaren ordezkariak, bilkuraren
buru izan zenak, azpimarratu zuen beharrezkoa zela langile guztiak garbitzea,
herri-fronteari edo fronte nazionalistari
atxikitako langile guztiak alfer-alferrik
desagerraraziz, eta, beraz, erabat espainiar bakarrik geratu behar zutela, beren
jarduna aztertuz, egungo mugimenduaren aurretik eta bitartean. Hori dela eta,
Udalak beste arazte-prozesu bat egin behar izan zuen, azaroaren 5eko bilkuran
amaitu zela uste zuena.
1937ko martxoaren 16an, hamazazpi
udal funtzionarioren behin betiko kargu-uztea gertatu zen, 1936ko urrian sortutako Estatuko Batzorde Teknikoaren
arauak aplikatuz, eta udal funtzionario
guztiei espedientea ireki zitzaien; Valdés
Fauliren hitzetan, horrek udal langileak
indartuko zituen. Bilkura horretan Leandro Olaizolari baieztatu zitzaion, bizitza
osoan zehar eskuindarren alde bozkatu
zuen zinegotziek eta bere seme bakarrak

egiaztatu ondoren, boluntario izan zen,
iloba bat bezalaxe.
Hondarribiko
udal
funtzionarioen
arazketaren azken ekitaldia 1937ko
maiatzaren 18an izan zen. Egun horretan, udal idazkariaren -Valentín Oyarbide
Berasategui-, Emiliano Garmendia Lecuona funtsen kontu-hartzailearen, Enrique
Berrotarán Sagarzazu gordailuzainaren,
Florentino Portu ofizial nagusiaren, Pedro Lapitz Sagarzazu ofizial lehenaren
eta Teodoro Sorralozbere atezainaren
arazketa-espedienteak ebatzi ziren. Deigarria da funtzionario horiek 1936ko
azaroan aurkeztu eta berretsitako hogeita hiru funtzionarioen zerrendan ager
tzen zirela. Espedienteak gorde ez diren
arren, badirudi Regino Elejaldek eta Eustaquio Berrotaranek osatutako langileen
arazketa-batzorde bat egon zela.
Emaitzak funtzionario guztien berrespena izan ziren, nahiz eta hiru kasutan
– Enrique Berrotaran, Florentino Portu
eta Pedro Lapitz – Kargu-orri bat formulatu zen. Horiek ez dira gorde, edo
oraingoz ez dira Udal Artxiboan aurkitu, eta, beraz, ez dakigu zein izan ziren
akusazioak, karguak aurkeztu zituzten
deskargu dokumentatuekin erabat indargabetuta geratu zirelako. Florentino Portu eta Pedro Lapitzen
kasuan baino ez dira
aktak pixka bat zehatzagoak. Porturen
kasuan, haren erlijiotasuna eta espainiartasun-sentimendua
nabarmentzen
dira, eta Lapitzen
kasuan, mugimendu
salbatzailearekin eta
Espainia
Berriaren
espirituarekin identifikatzen dira. Zaila da
zehaztea zer defendatu behar zuten bi
funtzionarioek, baina
ez da ausarta pen
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tsatzea zerikusia zuela hurrengo urteetan Hondarribiko Udalean bizi izan zen
eta biziko zen egoera nahasiarekin. Akusazioak edozein izanda ere, udal-arazketaren gaia ez zen gehiago jorratu.
1937ko martxoaren 8an kargugabetutako Hondarribiko Udaleko funtzionarioen zerrenda:
1. Bernedo Fernández, Antonio: farmazialari titularra / 2. Campandegui Sagarzazu, Ramón: kale-garbitzailea. / 3. Echaniz Arruti, José Miguel: udal-maisua. / 4.
Echeveste Sagarzazu, Antonio: musika
irakaslea / 5. Goicoechea Loidi, Martín:
Udaltzaingoaren ikuskatzailea / 6. Hernández San Martín, Arturo: udal-medikua / 7. Lapitz Campandegui, Francisco:
autobonbako gidaria / 8. Lasa Badiola,
Alberto: musika irakaslea / 9. Lasa Zala,
Cayo: zerga-biltzailea. / 10. Ostolaza Garate, Candido: udal medikua / 11. Azurmendi sakratua, Jesus: kale-garbitzailea.
/ 12. Zubiaga sakratua, Frantzisko: eguneko guardiak / 13. Telleria Larrea, Luis:
musika irakaslea. / 14. Zumalakarregi Tellleria, Angel: artxiboko laguntzailea eta
solfeoko irakaslea / 15. Tobalina Pérez,
Antonio: Serenoa / 16. Tolosa Catarain,
Juan: Arbitrioen zaintzako kaboa / 17.
Zubeldia Garaño, Jesus: musika irakaslea.

Hondarribiko Udala. Iturria: Hondarribiko Udala

San Pedro, 12 behea · Tel. 943030301 · sardara@sardara.eu
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EUSKARALDIA HONDARRIBIAN MARTXAN!
Euskaraldiaren hirugarren
edizioa martxan dago Hondarribian ere. Aurtengo helburu
nagusiak Euskaraldian parte
hartzen dutenen praktikak hedatzeko urratsa berriak ematea izango da, ariketaren
portaeretan sakontzea eta erabileran jauzi
kualitatiboa ematea alde batetik eta parte

hartzea hedatzea bestetik, ahobizi, belarriprest eta arigune gehiago lortzea.
Urrats berriak ematen dituzten entitate
eta norbanakoen lorpenak gizarteratuko
ditugu, erronka pertsonalak hartzeko gonbitea egingo diegu ahobizi eta belarriprestei
eta baita entitateei ere. Lorpen kolektiboak
ere behar ditugu eta bilatuko ditugu!

Dagoeneko, Herri Batzordearen lehenengo bilera egin dugu, eragileekin batera
aurtengo Euskaraldia antolatzen hasteko.
Aurreko edizioetan egindakoak aztertu,
ekintza berriak proposatu eta denen artean,
ilusioarekin, Euskaraldi arrakastatsu baten
bila lanean jarraituko dugu!
EAJ-PNV

ETXEBIZITZA TURISTIKOAK (V.T.) ERREGULATZEKO BEHARRA
Hondarribian turismoak
duen hazkunde iraunkorra
kontutan hartuta, etxebizitza-merkatura sartzeko egiturazko arazoek eta
hura konpontzen lagunduko lukeen politika
publikorik ez egoteak, eztabaida publikoaren
erdigunean jarri dute etxebizitza turistikoaren
fenomenoa.
Eusko Legebiltzarrak etxebizitza-turistikoen (V.T.) bilakaerari buruzko txostena egin
berri du. Bertan 2017tik 2021rako garapena
adierazten da eta datuak kezkagarriak dira,
batez ere Hondarribiaren kasuan. Azken bost

urteetan etxebizitza turistikoen eskaintza %
291,3 hazi da; 69 Apartamentu Turistikotik
201era pasatuz.
Egoera honek bizitokien eskaintzan eragin zuzena du; bai kopuruaren aldetik, baita
prezioen igoeraren ikuspegitik ere. Hondarribiko gazteak, errenta baxuko familiak eta alokairuan bizi nahi dutenak dira egoera honetan
kaltetuenak.
Jakina da VT-ek bizilagunen arteko bizikidetzan duen eragina. Garai batean ezagutu
genituen auzokide eta komunitateak arrotzak
zaizkigun aldiroko bisitariengatik ordezkatu

dira. Auzokoen konfiantza harremanak desagertzearekin batera, segurtasun eremuak gal
tzen dira eta herriaren idiosinkrasia galtzen
joaten da.
Abotsanitz Udal Taldeak, arrazoi horiek
aintzat hartuta, etxebizitza turistikoak arautzea ezinbestekoa dela iritzi dio. Horretarako
proposamena aurkeztu du Hondarribiko Udalean V.Tak erregulatzeko, eskaintza klandestinoa kontrolatzeko eta alokairuzko bizitegia
bultzatzeko programak martxan jartzeko.
		
Abotsanitz

PREMIAZKOA DA AUZOARI IRTENBIDE BAT EMATEA
Hondarribiko sozialistek Mendeluko Iparraren
bizitegi-espazioak antolatzeko proposamenei buruzko bideragarritasun-azterlan bat
eskatu dute.
Mendelu auzoko etxebizitza-eremuan
esku hartzeko beharra dago, baina oraindik
ez zaio erantzun sendorik eman. Mendeluko

Iparraren bizitegi-garapenei dagokienez,
hainbat irtenbide planteatu dira: birgaitze
integratua, etxebizitzak ordeztea edo etxebizitzak lekuz aldatzea, baina oraingoz ez da
ezer zehaztu.
Egoera horren aurrean, uste dugu premiazkoa dela bizilagunei erantzuna ematea,
eta lantzen diren proposamenen bideragarri-

tasuna aztertzea. Ekintzen artean aukeratu
behar da, eta etxebizitzak birgaitu, ordezkatu edo beste eremu batera eraman behar diren ikusi. 150.000 euroko partida bat sartu
dugu kreditu aldaketan
PSE-EE

GABARRARIKO BEILATOKIA GOIAN BEGO
Hondarribiko Udal Tokiko
Gobernuak obra lizentzia eman
zuen Gabarrari auzategian beilatoki berria egiteko, itsasadarrean, itsasertzean, aireportutik gertu.
Kexak, alegazioak eta protestak izan ziren
baina ez zuen kasurik egin.
Partikular batek epaitegietara jo zuen

eta orain epaitegietan esan diote Hondarribiko Tokiko Gobernuari obra hori ez dela
legezkoa. Horrelako gauzak gerta daitezke
bai, behin edo behin gerta daitezke. Nolanahi ere, Hondarribian ohi baino maizago
gertatzen dira horrelako gauzak. Orain ez
legezko obra-lizentzia izan da, lehen Hiri
Antolakuntza Plan Orokorra (HAPO), Zal-

dunborda Gainako proiektua...
Ez da ona udal politika epaitegietan
erabakitzea; Tokiko Gobernuak autokritika
egin beharko luke eta oposizioko udal taldeekiko begirune handiago izan.
EH Bildu

ASPALDIAN HONDARRIBIAN
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Ramón Salaverria Aliaga
Ikerlaria Komunikabide Digitalen
esparruan
Musikari lotutako familiaren senean
(Ricardo eta Iñigo bere anaiak ezagunak
dira hondarribiar askoren artean), 46
urteko Ramón Salaverria, Nafarroako
Unibertsitatean Komunikabide Digitalen
esparrua ikertzen duen laborategiko
zuzendaria da eta mundu mailako aditua.
Liburu eta artikulu asko idatzi ditu azken
bi hamarkadetan, herrialde desberdinetako
unibertsitatetan irakasle-bisitaria da eta
Nazio Batuen Erakundeak komunikabide
digitalen inguruan sortutako adituen
taldeko kide ere bai.

GORKA IRISARRI, KLINK ELKARTEKO FINALEAN, BERROMESAREN JAKI GOZOA PRESTATZEN UTZITAKOA

Goxodendako Carlos Nuez eta
David de la Callek, bestalde, Ori-

ia
ginaltasunaren Saria jaso
dute
/ HondarribPinlpena
egin
berria
denk Gipuzkoako
/ argita
ia.orgtxo
Txapelketan

arrib
www.hond

Hondarribiko sukaldarien lana, eta bereziki pintxogintzan egiten dutena, nahiko maiz izaten dugu hizpide aldizkari
honetan. Oraingoan ere, gure herriko
profesionalen lorpenez ariko gara.
Alde batetik, maiatzaren 5 eta 6ko asteburuan, etxean jokatu zen, Hondarribian

bertan, Erdi Aroko Hirien Nazioarteko V.
Pintxo eta Tapa Lehiaketa. Honetan, Hondarribia buru duen sare turistikoko hamar
hiritako ordezkariak aritu ziren lehian.
Tartean, aurreko alean elkarrizketatu genuen La Cantina de San Nikolaseko Gorka Irisarri eta bere Erromesaren jaki gozoa
egon ziren.

lita da Hondarribiaren izenean sari hau
lortzea, baina gehien azpimarratu nahi
dudana, asteburu honetan beste sukaldariekin batera bizi izan dudan esperientzia
eta elkar ezagutze polita”, esan zigun
irabazleak. Beraz gain, Sigüenzako Santos
Garcíaren pintxoa ere saritu zuen epaimahaiak, originaltasunaren sariarekin.

Hondarribiko tokiko fasean irabazi zuen
honek eta baita txapelketaren finala ere
aho batez, Klink elkartean sukaldari guztiak elkartu zituena. Irisarri “oso pozik”
azaldu zen lortutako sariarekin. “Oso po-

Txapelketan, ohi bezala, etxeko tabernek harrera egin zieten kanpotik etorritakoei. Hondarribiko bederatzi lokaletan
beraien pintxoak prestatu zituzten txapelketara etorritako sukaldariek. Jende
ugari hurreratu zen hirira, jaki hauez eta

“Zortea izan
dut, Interneteko
komunikabideen hasiera
eta bilakaeraren lekuko
izateagatik”

LANAK SAN FELIPE
BALUARTEAN

JAI EDERRAK,
MENDELUKOAK

ELKARTASUNA
ERREFUXIATUEKIN

Duela bi hamarkada, udara begirako
ikastaro nautikoak ekarri genituen gure
azalera. Barrualdean, besteak beste,
Alde Zaharrerako malda leunduko zuen
San Felipe Baluartearen konponketaz,
Udaltzaingoak jarritako radar kontrolen
eragin positiboaz, urte hartako arte
bekadunez edo udan etortzekoak ziren
sei saharar umeen inguruan aritu ginen.
Elkarrizketan, Foro Irun XXI elkarteko
ordezkari Xabier Olaizolarekin aritu
ginen blagan.

Duela 10 urte, zenbait urtetako
etenaldiaren ostean, indartsu bueltatu
ziren Mendeluko auzo-jaiak, eta hauek
ekarri genituen gure azalera.Gainera,
gure baserritarrek gogoz ospatu
zuten San Isidro eguna, Gorka Irisarrik
irabazi zuen Erdi Aroko Hirien V.
Pintxo Txapelketa eta Herrira gizarte
ekimenak bere aurkezpena egin zuen,
besteak beste. Elkarrizketan, Saharako
umeak etxean hartu izan zituen
Garmendia-Aguirre familiarekin aritu
ginen solasean.

Duela bost urte, Hondarribia-Katsikas
Boluntario Taldeak errefuxiatuen
aldeko elkartasun egun ederra antolatu
zuen, ekitaldi mordoarekin. Honen berri
eman eta gaia azalera ekarri genuen.
Gainera, San Marko eguneko opillen
tradizioa berritu zen beste behin eta
Kandido Sasetari buruzko erakusketa
ikusgai izan genuen Arma Plazan.
Elkarrizketaren tartean, komunikabide
digitaletan mundo mailako aditua den
Ramon Salaverriarekin aritu ginen
blagan.

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Hondarribiko
Etxaniz maisua
Hondarribiko irakaskuntzaren historia-liburuan On Jose Migel Etxaniz Arruti
maisuak orrialde hunkigarria idatzi zuen
eta, horregatik, beharrezko oroimena
eskaintzen diogu lerrootan. Donostiako
elizbarrutiko artxibo historikoan gordetzen den bataio agiriaren arabera,
Jose Migel Etxaniz Arruti Donostian jaio
zen 1900eko maiatzaren 22an, beste
dokumentuek jaiotze eguna maiatzaren
20a aipatzen dute. Gurasoak Jose Jokin
Buenaventura Etxaniz Olazabal (Zestoa)
eta Maria Teresa Arruti
Odriozola (Zumaia) izan
ziren. Jaioberria Donostiako San Bizente Martiria
parrokian bataiatu zuten.
Haur eta gazte ikasketak
burutu ondoren, irakasle ikasketak egin zituen
eta, gero ikusiko dugunez,
Hondarribiko maisu izan
zen 1924tik 1936ra. Hondarribiko 1924ko erroldaren
arabera, Jose Migel maisua
Nikasio Agueda Martin salerosleren etxean (San Pedro
kalea, 21) erroldatuta dago
“apopilo” gisa. Etxean 13
pertsona bizitzen ziren: Nikasio Agueda Martin (Cedillo de la Torre, Segovia) eta
Concepción Urtizberea Manterola (Irun) senar-emazteak

beraien seme-alabekin (Karmen-Bernardo-Alfonso-Mercedes-Juana-Maria
Luisa-Concepción-Ramón). Hauekin batera,
Vicente Escorial Agueda, Frantziska Urtizberea Manterola eta gure maisua Jose
Migel Etxaniz. Hondarribiko maisua ari
tzen zen bitartean, Karmen Agueda Urtizberearekin ezkondu zen Guadalupeko
baselizan (1930-XII-27). Senar-emazteek
lau seme-alaba izan zituzten: Josu Mikel
(1931-1939), Jokin, Aitor eta Ramuntxo.

Koldo Ortega
Historialaria

PORTUKO ESKOLAN MAISU
Hondarribiko Udal Artxiboko 1925eko
martxoaren 21eko aktan honakoa irakur
daiteke Portuko eskolari buruz: El Sr. Presidente (Frantzisko Sagartzazu alkatea)
hace historia de la marcha de la enseñanza en
la Escuela de nueva fundación del barrio de
la Marina. Fue el portavoz de los elogios que
tanto el Inspector de Primera Enseñanza como
nuestros profesores del Magisterio han tributado a la Escuela, calificándola en su clase como
la mejor de España. Arraiopola! Hondarribiko Udalaren “Contratación y venta de
pescado” eraikinean, eskola bat bertan
kokatzeko lehendabiziko saio 1920koa
izan zen, baina ez zen garatu. Bai, ordea, 1924an! Udalak “destinar a escuela
municipal el piso principal de la casa de
contratación y venta de pescado” erabaki zuen. Eskolaren inaugurazioa 1924ko
irailaren 7an egin zen, Jose Migel Etxaniz
maisuaren zuzendaritzapean.
Etxaniz maisuak, beste 5 opositoregairen
artean, Udalak deituriko oposaketetan
maisu izatea lortu zuen, 1924ko ekainean. Oposaketetan parte hartzeko eskaera 1924ko maiatzaren 7an aurkeztu
zuen, non Donostiako Fermin Calbetón
kalean idatzi zuen. Bost urte pasa ondoren, 1929ko urriaren 15ean, Alkatearen dekretu baten bidez, eraikin osoa
Portuko eskola publikoak kokatzeko
erabaki zen. Horren ondorioz, “provisio-

Jose Migel eta Karmen ezkontza (1930-XII-27)

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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nalmente” Etxanizen haurren eskola munizipala Biteri galeria batera aldatu zen
eta, berriz behin-behinean, Musika akademia munizipalera, gaurko Arma Plaza,
10. zenbakian.

Gernika bataloian aritu zen Frantzian
nazien aurka eta, 47 urte zituela, Ambert
(Auvergne-Frantzia) hil zen (1947-V-4).

Hamabi urtez (1924-1936) aritu zen maisu Portuko eskolan, Hondarribiko ume
“portuarrak” hezi eta laguntzen, batez
ere euskaraz aritzen. Irakaspen sakonak
utzi zituen Hondarribiko umeengan.
Haien artean, 1926. urtean, Etxanizen
ikasle Jose Eizagirre Goñi, 13 urterekin, lorturiko ikasten jarraitzeko beka.
Bere maisualdian, Primo de Rivera diktadura eta II Errepublika ezagutu zituen,
Hondarribiko alkateok zirelarik: Frantzizko Sagartzazu, Tomas Aginagalde, Floro
Izagirre, Daniel Martinez, Juan Jose Petit
eta Manuel Canoura. Jose Migel Hondarribiko EAJko sortzaileetako bat izan zen
1931n eta, gero, gerra zibilean, Hondarribiko Defentsa Batzordearen partaide.
Hori zela eta, 1936ko iraileko lehendabiziko astean, bere familiarekin erbeste gorrira joan behar zuen. Familia Hondarribira bueltatu zen baina Jose Migelek ezin
zuen, politika zela eta. Erbestealdian,

honako testua bidali zion Jokin semeari:
“Jokin: Mushu asko biraltzen dizu Hendaya’tik zure aitatxok egunero geyo ta
geyo: maite zaituna. Ona izan danakin
ta biotzez amatxo’rekin; asko maite ta
ondo kontu egin Ramuntxo anai’ari ni
orra joan arte! Aguro izango da zuekin
lolastera. Ariyo, ez nitzan aztu. Pepe”.
Euskalerriko leku ugarietan esaten
den bezala: Gurasotzako anaia zaharrena!

Hendaiatik, 1941eko abenduko 21ean

Bukatu baino lehen, aipatu behar dugu,
1976ko ekainaren 13an, Jose Migelen
ikasle izanek egin zioten omenaldia Jauregi jatetxean. Goizean, Portuko elizan,
meza kontzelebratu batekin hasi zuten
egun. Aldarean, Damaso Uranga eta Etxanizen bi ikasle ohiak: Kasimiro Ortiz eta
Jose Luis Zubeldia. Gero, Jauregin, 100
bazkaltiar baino gehiago bildu ziren,
beraien artean Jose Migelen alarguna,
Karmen Agueda, Jokin, Aitor eta Ramun-

proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

T. 943 53 08 41
arkitektura@enean.eus
Gabarrari 14, behea
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txo semeekin batera. Bukaeran, Jose Luis
Zubeldiak hitz egin zuen, eskolako bitxikeriak eta maisuaren lana oroituz eta goraipatuz, baita Etxanizen Hondarribiarekiko maitasuna ere. Azkenean, Jose Mari
Kanpandegik, talde antolatzailearen
izenean album artistikoa, denon sinadurekin, oparitu zioten alargunari, baita,
Xabier Sagartzazu artistaren pergamino
bat. Karmen Aguedak, emozioz beterik,
dena eskertu zien denei. “Agur Jauna”
abestu baino lehen, bildutakoek idazkia
Hondarribiko Udalari bidaltzea erabaki
zuten, non Jose Migel Etxaniz maisu maitatuarentzat herriko kale edota plaza bat
eskatzen zuten.
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Literatura eta musika
ITZALEN DISTIRA
Arrate Egaña
Oroitzapen gogaikarri bat atzean
uzteko beharra duen preso ohia.
Aitaren hileta-elizkizuna fede-krisi
betean dagoen apaizaren esku utzi
nahi duen andre ateoa. Leihotik
ikusten duen neskatxa batenganako obsesioak jotako atsoa.
Ehiztariek utzitako hondakinak
garbitzeko ardura hartu duen
neska parea. Iktus bat izan ostean
azkenekoa izan litekeen bidaia aspergarria abiatu duen
emakumea. Irakasle ohi batekin topo egitean nerabezaroko
maitasun-istorio bat berpizten zaion gaztea. Fikzio-adikzioak
pasadizo ero batean murgildu duen emakumea. Ezusteko
albiste ilun batek argira daramatzan hiru andre.
Ipuinen protagonistek, harrapatuta dauzkaten egoera tragikomikoetatik abiatuta, aurre egin beharko diete obsesioari,
ihes egiten dien denborari, heriotzari edota sakrifizioari.
Arrotza zaiguna ulertzeko aukera emango digu Arrate Egañaren bilduma honek.

HOTZA BAZKATZEN
Izaskun Igoa Jaimerena
Liburu honek DK V. Poesia Saria eskuratu berri du. Lehiaketa
hori 35 urtetik beherako gazteei
zuzendua dago, eta dagoeneko hasi
da egonkortzen eta ahots berri eta
interesgarriak ezagutzera ematen.
Ahots horietako bat da Izaskun
Igoa Jaimerena nafarra. Gorputzari
uko egin gabe, haragoko kezka eta
gogoetetan sakontzeko gaitasuna
erakusten du bere poemetan. Hotza bazkatzen lanak kon
tzientzia eta izatea ditu ardatz, denbora eta espazioa, eta
horien inguruko gogoeta filosofikoa. Halaber, planteatzen
dituen kezkak iritsi egiten dira irakurlearengana, hunkitu
egiten dute. “Min handi batek sortu omen zion/idatzitako
esaldirik ederrena./Baina ez du minak idazten,/zuk idazten
duzu”.

ANNA KOPEK ETA MATRIOXKEN KONDAIRA
Haritz Larrageta / Marko (Il. )
HIRUGARRENA ORDUAN
Mimatuz / Xabier Etxaniz
(Il.)
Maddi triste dago, haserre...
-ZEEERRRRRRR? Zuek esan zenidaten nik 5 urte egin eta egun
gutxira nire ahizpa txikia jaioko
zela. -Badakit eta hala zen, gu ere
horren esperoan geunden, bere bihotzak ordea danborra
jotzeari utzi dio. Gure txikia hil egin da.
Etxe ondoko tontorrera igo gara, lore txuria eskuetan eta
agur hitzak ezpainetan...

Uxueren eta Jokinen
ama kazetaria da eta, hori
dela eta, bidaiatzea tokatzen zaie
maiz. Baina, honako honetan,
ezohiko
abenturak biziko dituzte eta Moskuko
kaleetan arriskuari aurre egin
beharko diote.
Nor dute segika?
Zein da matrioxken kondaira?
Zer da Svet taldea?
Eta, batez ere,
nor da Anna Kopek?Etxe ondoko tontorrera igo gara, lore
txuria eskuetan eta agur hitzak ezpainetan...

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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1968. urte
inguruko argazki
ederra
Hilabete honetako argazkia Josu Goñiren
eskutik heldu zaigu.

karpo Elzo, Antonio Sorondo eta Juan Mari
Iridoy.

Irudia 1968. Urte ingurukoa da, eta bertan
ageri direnak, ezkerretik eskuinera, Poli-

Gure eskerrik beroenak Josuri, irudi hau
gu guztiokin partekatzeagatik!

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

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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Biteriko haur parkea
estaltzeko urratsak
Aurrekontu partehartzaileetan botu gehien jaso zituen ekimena gauzatzeko
lehiaketa publikoa deitu du Udalak

2022ko udal aurrekontuetako parte-har
tze prozesuan irabazle izan zen Biteriko
haur parkea estaltzeko proiektua aurrera doa. Honela, haur parkearen estalkia
eraikitzeko oinarrizko proiektua eta
zuzendaritza fakultatiboa erabakiko
dituen deialdia berriki martxan jarri
du Udalak. Horrela eman dute aditzera
Txomin Sagarzazu alkateak eta Maria Serranok, Hiritarrekiko Harremanetarako
zinegotzi arduradunak.

“Gogoratu nahi dut Hondarribiko Udal
Gobernuak 2022ko aurrekontuak osa
tzeko herritarren partehartzea lortzeko
lanean abenduan hasi ginela. Orduan
iragarri genuen gure herrian burutu litezkeen 5 proiektu mahai gainean jarriko genituela, eta horien artean bat hautatu beharko zutela herritarrek”, esan zuen
alkateak.
Urtarrilean egindako prozesuan denetara

710 herritarrek eman zuten botoa, eta
%35ak haur parke bat estaltzeko iritzia
erakutsi zuten. “Behin haur parke bat
estaltzeko proiektuak botu gehien lortu
zituenean, Udalean departamentu desberdinen artean Hondarribian dauden
14 haur parkeren artean baldintza egokienak zituena zein zen aztertu genuen,
irisgarritasuna, lur horien titularitatea,
kokapena… kontutan izanik. Hala, Biterikoa egokiena zena ikusi zen”, gaineratu
zuen Maria Serranok.
Lehiaketa publikoa martxan
Apirilaren 28ko udalbatzan 2022ko aurrekontuaren lehen kreditu aldaketan,
besteak beste, proiektu honetarako beharrezko izango den diru kopurua gorde
tzea erabaki zen. Eta orain, lehiaketa publikoa deitu da, proiektua idatziko duen
enpresa aukeratzeko. Horren ondorengo
urratsa lanak esleitzea izango da” gehitu
zuen Serranok.
“Udal Gobernu Taldearen asmoa esleipena egin eta ahalik eta azkarren lanean
hastea da. 2022an egina egongo zela hi
tza eman genuen eta gure eskuetan dagoena egiten ari gara”, gaineratu zuten
Sagarzazuk eta Serranok.

Estaliko den Biteriko haur parkearen ikuspegia

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 APIRILA

Eguraldia
FENOMENOAK

14

0

3

0

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2022.04.11

2022.04.04

0.9°

13.2°

164.4

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

28.0°

5

2022.04.20

62.7

14

HILEKO EURIA
(mm)

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

2022.04.28-29

2022.04.23

EGUZKI ORDUAK

PRESIOA

148.6

%37

5.0

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

1027.6

991.9

1015.1

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia

Antxoa

130.539,20 k

Berdela

55.624,60 k

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

13

28

327

HAURRAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Daniela pirata”
SUSANNA ISERN

9

107

1435

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

22

23

76

GUZTIRA

GAINONTZEKOAK

GAINONTZEKOAK

GEHIEN MAILEGATUTAKO LIBURUAK
HELDUAK
“Izurdeen aurreko bizitza”
KIRMEN URIBE

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Pokemon esmeralda”
HIDENORI KUSAKA

“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.

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

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

www.hondarribia.eus

