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AuRtengO gabonetako
Zozketan inoiz baino opari
gehiago bildu dituzte Berriak
elkarteak eta kronikak eta
lehenengo aldiz, bost saski
zozketatuko dira. lau saskik
15na sari izango dituzte gu -
txienez, eta saski bat berezia
izango da: hiru izarreko

hotel batean bi pertsonentza-
ko gau bateko egonaldia,
mariskada, gosaria, spa eta
maleta bat.

Errifak, euroaren truke
Bost saskien zozketa ostegu-
nean egingo da Biterin,
12:00etan eta oraindik bada

aukera errifak erosteko.
Salgai daude euro batean
Berriakeko establezimendue-
tan eta kronika banatzen den
puntuetan.

Berriak elkarteko 
merkatarien opariak
Saski guztiak batuz, 60 sari-

tik gora daude. guztiak, Be -
rriak elkarteko merkatari eta
ostalariek jarritakoak dira:
liburuak, afariak, gosariak,
langostinoak, ganbak, xapoa,
urdaiazpikoa, olioa, fruta
saskia, arropa, ardo botilak,
kafetera, errege roskoak,
turroiak, prismatikoak... yy

Bost saski eta 60 oparitik gora, aurtengo zozketan
aurten, lehenengo aldiz, bost saski zozketatuko dira. lau saskitan 15na sari izango dira gutxienez,

eta saski bat berezia izango da: gau bateko egonaldia, mariskada, spa... Zozketa, ostegunean.

v h e r n a n i  e r r o t z e n

‘Eta 1332an Hernani
erre zuten’ hitzaldia

Txuso Gomez Udal Artxi ba -

tegiko arduradunak hitzaldia

emango du gaur 19:30etan

Biterin: Eta 1332an Hernani

erre zuten. yy

v k i r o l d e g i a

Frontoia itxita,
obrak direla eta

Frontoia pintatu egingo dute

eta sabaian sarea jarri. Gaur

hasiko dira lan horiek egiten

eta hiru aste inguruz itxita

egongo da. Urtarrilaren 5ean

irekitzea espero da. yy

v e r r e p i d e  m o z k e t a

Gauetan karril
bakarra bariantean

Bariantean egiten ari diren

zabaltze lanen ondorioz,

karril bat itxiko dute gauero

21:00etatik 06:00etara.

Asteazken gaua izango da

azken eguna. Bihar gauean

berriz, guztiz itxiko dute

Mandazubi eta Hernani erdi-

gunea lotuneen arteko zatia,

eta Martindegiko lotunetik

Hernaniko irteerako zatia. yy

v d a i t e k e

Nola bilatu lana
internetez?

Daiteke zerbitzuan tailerra

emango dute asteazkenean,

lana internetez bilatzen ikas-

teko. Izena emateko: 

688 875 346 edo

jaionea@daiteke.com. yy

v k u t x a  e k o g u n e a

Informazio saioak

Ekogunean baratza bat jarri

nahi dutenentzat informazio

saioak izango dira gaurtik

asteazkenera. yy

v h i r i g i n t z a

6 puntu, aztergai

Hirigintza eta Ingurumen Ba -

tzordea izango da gaur

18:30etan udaletxeko 1go

bilera gelan (4. pisua). 6 puntu

izango dituzte aztergai; beste-

ak beste, lizentzia eskaerak. yy

«Merezi baino omenaldi gehiago ari naiz jasotzen
eta bihotzez eskertzen dizuet»

Mikel, Mikel, Mikel Aran -
buru! oihu artean hartu zuten
Mikel Aranburu Realeko joka-
lari ohia Peña Mujikako kideek
eta adin ezberdinetako realza-
leek. larunbat gauean izan zen
hori, Atse gin degin. Peña Muji -
kak eta An boto tabernak ome-
naldia egin zioten eta bihotzez
eskertu zuen kapitain ohiak:
«Me rez i baino omenaldi gehia-
go ari naiz jasotzen eta bihotzez
es ker tzen dizuet. Mujika talde-
koak eta ingurukoak beti aritu
zarete Reala animatzen eta es -
pero dut urte askoan segitzea».

Peña Mujikako kideek,
eurek sinatutako Realeko ka mi -
 se ta oparitu zioten Aranbu ru ri.
Aurreskua eta bertso bat ere
eskaini zizkioten, mezu hone-
kin bukatuz: «zu beti izango
zara guretzako kapitaina». 

Omenaldiaz gain, lau
kontzertu antolatu zituzten
eta errematea, MCD taldeak
eman zion festari. yy

larunbat gauean egin zioten omenaldia realeko jokalari ohiari, atsegindegin, MCd taldearen

kontzertuaren aurretik. Peña Mujikako kideek, eurek sinatutako realeko kamiseta eman zioten.

Bengala  bat  p iztuz ,  «Peña Muj ikaren erara» ospatu zuen Aranburuk omenald ia .

Peña Mujika eta anBoto taBerna - Mikel aranBururi oMenaldia
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katuko dira. Arratsaldean lai-
notuago egongo da zerua.
Haizeak hego-mendebaldetik
joko du, indarrez tarteka.
Min.6º / Max.17º.
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t)GAUR BIHARGoizean tantaren bat bota

dezake, baina arratsaldean

ostarteak zabalduko dira. Hego-

mendebaldeko haizea ibiliko

da. Min.8º / Max.15º.

v  iragarki  merkeak v

Gabonetako hamahiru abesti, 
sei abesbatzen eskutik

Herriko abesbatzek Gabon kanten jaialdia eskainiko dute gaur 
San joan Bataiatzailea parrokian. emanaldia 20:00etan hasiko da.

gABOnetARAkO astebete
besterik ez da geratzen eta
he rria girotzen joateko
gabon kan ten jaialdia anto-
latu du kantuz abesbatzak,
urtero be zala. Herriko abes-
batzak eta es  koletako talde
guztiak elkartuko dira
20:00etatik aurrera, San Joan
Bataiatzailea parrokian. 

Denera, 6 abesbatzek har-

tuko dute parte eta gabo -
netako 13 abesti entzuteko
aukera izango da. Abesbatza
bakoitzak bi gabon kanta
abestuko ditu eta bukatzeko,
denek elkarrekin abesti bat
kantatuko dute. Honakoak
izango dira parte hartuko
duten abesbatzak: Parrokia -
koa, goiz eguzki, inmakula -
da ikastetxea, Ozenki,

Musika eskola eta kantuz.

Josetxo Zubimendiri 
eskainia
Aurtengoa, 17garren edizioa
da eta kantuzek azaldu du,
zendu berri den Josetxo Zubi -
mendi koro-kideari eskaini
nahi diotela, «bera izan bai -
tzen, besteen artean, jaialdi
honen aitzindarietako bat». yy

Santo tomas, olentzero lehiaketa eta
umeentzako zinea, datozen egunetan
ostiralean, Santo tomas eguna ospatuko dute lizeaga auzoan.

txistorra jateko postua jarriko dute 18:30etatik 21:00etara.

liZeAgA auzoan ekintza
ugari antolatu ditu gibelalde
auzo elkarteak datozen egune-
tan. Hasteko, ostiralean, Santo
tomas eguna ospatuko dute.
txistorra jateko postua jarriko
dute larramendi kaleko
15garren zenbakiaren aurrean,
hau da, urumea ikastolaren
azpian. Arratsal dez jarriko
dute, 18:30etatik 21:00etara.

Olentzero itxurako 
panpinak sortzen
Olentzero lehiaketa ere
antolatu dute eta igandean
entregatu behar dira make-
tak. Olentzero itxurako pan-
pinik landuena egiten due-
nak saria jasoko du. kontuan
hartuko dituzte sormena eta
birziklatzeko gaiak erabil -
tzea. lanak 10:00etatik

11:00etara utzi behar dira
elkartearen egoitzan (la -
rramendi, 11) eta 11:00etatik
13:00etara lan guztiak ikus-
teko aukera izango da.

Horrez gain, abenduaren
26an eta urtarrilaren 3an ume-
entzako zine emanaldiak izan-
go dira 17:00etan, elkartearen
egoitzan. kojinen bat edo era-
mateko gomendatu dute. yy
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K I R O L A -  A S T E B U R U K O E M A I T Z A K

Eskelak
eskelak ilunabarreko 20:30ak arte jasoko dira. izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

v e l i z a

Produktu bilketa, Martuteneko presoentzat

Martuteneko presoentzat hainbat produktu bilduko dituzte gaurtik

hasita ostegunera bitarte, Parrokiko bulegoan (Izpizua 3). Gaur

eta asteazkenean, 20:00etatik 21:00etara izango da aukera eta

ostegunean 12:00etatik 13:00etara. Produktuak dira: barruko

arropa, hortzetako pasta eta zepiloa, tabako gorria eta metxeroak,

gutunazalak eta zigiluak, turroi biguina, pilak... yy

u e s k u  p e l o t a  -  g i p u z k o a k o  t x a p e l k e t a

Lazkanok ezin, Ilunperen aurka

Ander Lazkanok Gipuzkoako Txapelketako finalaurdenak jokatu

zituen larunbatean Ilunperen aurka eta 0-2 galdu zuen. Ondo aritu

zen hernaniarra, baina Ilunpeko pelotaria, oso pelotari ona da,

faboritoetako bat, eta ez zion aukerarik eman. yy

u p a l a  -  e m a k u m e a  p i l o t a r i  t x a p e l k e t a

Arrieta eta Tijero, finalerdietan

Emakumea Pilotariko finalerdiak jokatuko dituzten bikoteak atzo

erabaki ziren. Lehenengo mailan, Ariane Arrieta hernaniarrak eta

Ainhoa Garmendiak, Miren Goikoetxea eta Nagore Arozenaren

aurka jokatuko dute. Bigarren mailan, Garbiñe Tijero hernaniarrak

Dolo Errastirekin, Maria Arruti eta Naroa Beldarrainen aurka joka-

tuko du. Eli Pagola finalean da eta Eneritz Perez ere bai. yy

u s a s k i b a l o i a

Garaipen garrantzitsua Astigarragaren aurka

Kostata, baina irabaztea lortu zuen Hernanik larunbatean,

Astigarragaren aurka: 48-55. Garaipen garrantzitsua lortu zuten

hernaniarrek, aurreko bost partiduak galdu egin baitzituzten. yy

Atikoa salgai Kale Nagusian. 176.000 €. Gazteentzat aproposa. 48 m2 erabilgarri. 

Bizitzera sartzeko. Deitu: 652 740 831. Posta: lursaski@gmail.com 

ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, antenak

ere bai... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala,

reflexologia, auriculoterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

& teleFonoak l Taxiak: 943 550093 l Udaltzaingoa: 092 l DYA: 943 464622 

l Autobusak: Garayar: 943 556658, Areizaga: 943 452708, Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037 

l Anbulatorioa: 943 006666 - 943 203020 l Jokalari anonimoak: 943 331103 l Alkoholiko anonimoak: 943 331103 

9 Farmaziak l Egunez: Chucla Kardaberaz 48 - 943 551793 l Gauez: Etxebeste Elkano 9 - 943 552087

GaBon kanten jaialdia

GiBelalde liZeaGako auZo elkartea

ESKERTZA

Alejandro Erdozia Mujika
orain egun gutxi hil zen

- Goian bego -

alejandroren emazteak, seme-alabak eta gainerako 
ahaideek eskerrak eman nahi dizkizuegu modu batera
edo bestera gure ondoan izan zareten guztiei eta baita
elizkizunetara etorri zineten guztiei ere.

ESKERRIK ASKO GUZTIAGATIK

Hernanin 2012ko abenduaren 17an

=  FELIX IRAZUSTA JAUREGUI
jauna

(Maria Pagolaren alarguna)
atzo hil zen, 90 urte zituela, elizakoak 

eta aita Santuaren Bedeinkazioa hartuta

- Goian Bego - 

Seme-alabak: ione eta javier izaguirre, Maria jesus(=) eta 
jose joaquin Garmendia; biloba: Xabi; ezkon anai-arrebak, 
ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideek.

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor
zaiteztela BIHAR, ASTEARTEA, arratsaldeko ZAZPIETAN, 
SAN JOAN BATAIATZAILEA parroki elizan egingo den hiletara. 
aldez aurretik, mila esker. 

Hernanin, 2012ko abenduaren 17an

Helbidea: Zikuñaga, 85 behea.
oHarra: Gorputza Hernaniko orBeGoZo eHorZketa tanatorioan dago.


