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Hernaniko kirol arloan
egitasmo berri bat jarri zen
martxan iaz, hernaniarrek
kirol munduan egindako
lana eskertzeko. egitasmo
horrekin jarraituz, aurten ere
kirol sariak banatuko ditu
Udalak. ekitaldia, ostiralean
izango da, 19:30etan Biterin.

aurten, zehazki, lau sari
izango dira: kirolarien Saria
emakumezkoentzat, kirola -
rien Saria gizonezkoentzat,
Babes Saria eta Her nani
Saria. Hautagaiak kirol
elkarteek proposatu dituzte
eta ondoren, beraien bozka-
ren bidez erabaki dituzte
aurtengo irabazleak.

Hiru hautagai, 
emakumezkoetan
emakumezkoetan kirolarien
Saria jasotzeko, 3 hautagai
daude: esther Lopez boleibol
jokalaria, amaia irazustaba -
rre na palista eta ainhoa
Gaspar gimnasta.

Bi hautagai, gizonezkoetan
Gizonezkoen kasuan, berriz,
kirolarien Saria jasotzeko, bi
hautagai daude: ioritz arrie -
ta pelotaria eta Peru alfaro
triatleta. 

AMR enpresak, Babes Saria
Babes Saria jasotzeko, hauta-
gai bakarra proposatu dute
kirol elkarteek: aMr refrac -
tarios Sa enpresa. Bera izan-
go da saritua. Diru laguntza
emateagatik sarituko dute.

Ibilbide luzeko bi kirolari
Hernani Sarirako
ibilbide luzeko bi kirolari
proposatu dituzte Hernani

Saria jasotzeko, eta bakoitzak
bere arloan lan haundia egin
duena Hernanin: Miguel
angel Garin (atletismoa) eta
Batis Larburu (arrauna).

Kirol instalazioei buruzko
konpromisoak
Sariak banatu aurretik, kirol
instalazioei buruzko haus-
narketaren emaitzak eta kon-
promisoak azalduko dituzte.
Gaia lantzeko, lau foro anto-
latu zituen Udalak, prozesu
partehartzaile baten barruan.
Foro horietatik hainbat datu
atera dituzte eta horien berri
emango dute ostiralean.
Udalak gonbitea luzatzen die
herritar eta herriko elkarte
guztiei. yy

Lau kirol sari banatuko dira
ostiralean, kirolarien lana eskertuz

Honakoak dira lau sariak: Kirolarien Saria emakumezkoentzat, Kirolarien Saria

gizonezkoentzat, Babes Saria eta Hernani Saria. 8 hautagai daude. Bestalde, kirol instalazioei

buruzko hausnarketaren emaitzak eta konpromisoak aurkeztuko dituzte. 19:30etan, Biterin.

v g a z t e  t x o k o a

Gabonetako 
dekorazioa lantzen

Gazte Txokoan (Aristizabal 5)

Gabonetako dekorazioa landu-

ko dute gaur eta bihar.

Ostiralean, berriz, Topa gunea

izango da eta la run batean,

Santo Tomas festa. Astea fut-

bolin txapelketarekin agurtuko

dute. Bestalde, datorren oste-

gunean ginkana antolatu dute

eta izena eman behar da. yy

v g a B o n a k

Perkusio eta 
teklatu taldeen
emanaldia, gaur

Musika Eskolako perkusio

eta teklatu taldeek Gabone -

tako kontzertua eskainiko

dute gaur. 17:00etan

Milagrosan izango da eta

19:00etan Biterin. yy

Kontzertua gaur,
Ereñotzuko elizan

Eguberritako abesti emanal-

dia izango da gaur

Ereñotzuko elizan, 19:00eta-

tik aurrera. Parte hartuko

dute: Txirrita ikastetxeko

ikasleek, Doinu-zale musika

eskolako ikasleek eta

Ozenki abesbatzak.

Ondoren, merienda izango

da auzo etxean. yy

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

‘Orreaga 778-824’
dokumentala, gaur

Dokumental emanaldia antola-

tu du gaur Hernani Errotzenek.

19:30etan, Biterin. Orreaga

778-824 emango dute. Naba -

rraldek egina da Herna ni ko

Udalaren laguntzarekin. yy

v U d a l a

Gazte lokalei
buruzko prozesu
parte hartzailea

Hernaniko Udalak abian jarri

du gazteek erabiltzen dituzten

lokalen inguruko partaidetza-

ko prozesua eta gaur pren -

tsaurrean azalduko dute pro-

zesua. Larramendi kaleko pla-

zan izango da 11:30etan. yy

.

Udalak gonbitea luzatzen

die herritar eta herriko

elkarte guztiei ostiralean

Biterira azaltzeko. 
..
e 

Esther Lopez - Boleibola.

Batis Larburu - Arrauna. Miguel Angel Garin - Atletismoa.

Ioritz Arrieta - Esku pelota. Peru Alfaro - Triatloia.

Amaia Irazustabarrena - Pala. Ainhoa Gaspar - Gimnasia.

Udal Kirol Batzordea
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a Giro goibela eta umela izan-
go dugu. Goizean, haizea
ipar-mendebaldera aldatuko
da eta egunaren bigarren
partean gogor joko du.
Min.9º / Max.12º.
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t)GAUR BIHAREgunak aurrera egin ahala, zerua

lainotzen joango da. Ilun tzean

eta gau partean euri pixka bat

egin dezake. Haizeak hegoalde-

tik joko du. Min.10º / Max.17º.

v  iragarki  Merkeak v

Kolonbiar kulturari buruzko
tailerra izango da gaur

Sexuari buruzko zalantzak
argitzeko aukera ederra
gaur, plax! aholkularitzan

afrikak Kolonbian utzitako herentziaz ariko dira. Kolonbiako dantza

folklorikoa eta egungo hizkuntza aztertuko dituzte, 19:00etan Biterin.

gazte guztiei irekia da eta 16:30etatik 19:30etara

izango da zerbitzua. Jolasak ere izango dira,

besteak beste, zentzumenak lantzeko.
TaiLerra eta hitzaldia
antolatu ditu amher elkarte-
ak gaur, etorkinen egunaren
harira. kolonbiar kulturaz
ariko dira eta bertan afrikak
utzitako herentzia aztertuko

dute. Zehazki, kolonbiako
dantza folklorikoa eta egun-
go hizkuntza landuko dituz-
te, tailer praktiko baten
bidez. Helburua da, kultur
aniztasunaren aberastasunaz

jabetuaraztea. 
Biterin izango da iluntze-

ko 19:00etatik aurrera eta
Henry ibargüen Murillo ira-
kasleak zuzenduko du
saioa. yy

HarreMan onak bultza -
tzeko asmoz, Harremonak
egitasmoa dauka martxan
Hernaniko Udalak eta ho rren
barruan, Plax! zerbitzua dago
gazteentzat, hau da, sexuaren
aholkulari tza zerbitzua.
Hilabetean behin elkar tzen
dira  adin ezberdinetako gaz-
teak eta gaur izango da urte-
ko azken saioa.

Herriko gazte guztiei lu za -
tzen diete gonbidapena, pla -
zerra plazara atera dezaten.

eta honako galdera luzatu
dute: Sexkatzeizu gorputzak?

Bakarkako kontsultak, 
jolasak...
Plax! zerbitzuan, sexua edo
sexualitateari buruzko ba kar -
kako kontsultak egiteko auke -
 ra dago. Horrez gain, jo lasak
egiten dituzte, zentzumenak
lantzeko, besteak beste.

Plaza Feministan elkar -
tzen dira (aristizabal 7, Txan -
txilla) 16:30etatik 19:30eta ra. yy

Santo Tomas egun berezia,
mende erdiko ibilbidea ospatzeko

ostiralean ospatuko dute Santo tomas eguna, Urumea ikastolan.

Bestalde, iñude eta artzaietarako dei egiten diete ikasle ohiei.

UrUMea ikastolak 50 urte
bete ditu aurten eta mende
erdiko ibilbidea ospatzeko,
hainbat motako ekintzak
antolatuko dituzte ikasturte-
an zehar. Hasteko, ostiralean
bertan, Santo Tomas eguna
ospatuko dute. Urumea ikas -
tolako Guraso elkarteak anto-
latu du egun hau eta izaera
berezia eman nahi diote, ikas-
turte berezia den heinean.
asmo horrekin izango dira:
herri kirolak, gabon kantak,
trikitilariak, olentzeroren
bisita... eta noski, txistorra!

Iñude eta Artzai berezia
Urtero bezala, inauteriekin

ba tera, iñude eta artzaien
kon partsa antolatuko du Uru -
mea ikastolak eta berezitasun
moduan, ikasle ohiek ere
parte hartzea pentsatu dute.
Parte hartu nahi dutenek,
deitu besterik ez dute:  
685 727 387 edo 688 660 707. 

Guraso talde baten ausardia
Gogorarazi dute, Urumea
ikas tola, guraso talde baten
ekimenez sortu zela, «haien
ausardiari esker, seme-alabak
euskeraz hezteko helburuare-
kin; euskerazko irakaskuntza
eta beste eskola eredu bat ziren
une hartako ametsak». Jende
askoren laguntza izan dutela

ere azpimarratu dute:
«Tartean zailtasunak ez dira
gutxi izan, baina urtez urte
egokitu eta aurrera egin du.
Urte hauetan zehar jende
askok lagundu du ikastolaren
proiektua eraiki tzen eta sen-
dotzen. Hasieran ikasle talde
txiki batekin martxan jarritako,
eta egun 500 ikasle inguru hez-
ten dituen ikastola da. Urumea
ikastolaren hez kun tza ibilbi-
dean, gizon eta ema kume
askoren amets, ilusio eta lanak
daude, guztiek har tu baitute
parte eraikuntza prozesuan:
sorrerako partaideak, lagun -
tzaileak, zuzendari ak, irakas-
leak, gurasoak, ikasleak...». yy

Xabier Salaberria eta Oihan
Zugasti txapeldun, Burlatan

Finala 18-17 irabazi zioten zizurko bikoteari. Bestalde, esnaola eta

Murgiondo finalerako sailkatu dira, gipuzkoako txapelketan.

XaBier Salaberria eta oihan
Zugasti hernaniarrek Burla ta -
 ko Txapelketa irabazi dute.
18-17 nagusitu zitzaizkien
Zizur ko Zabalza eta igoari.
Lau pe lotariek oso ondo joka-
tu zuten eta markagailua ber-
dinduta egon zen partidu
osoan. Zu gas ti atzelariaren
ihesaldiak erabaki zuen nor-
gehiagoka. az ken honekin,
6garren txa pe la lortu dute
Hernaniko pelotariek, denbo-
raldi honetan.

Esnaola-Murgiondo, finalean
Gipuzkoako Txapelketan,
esnaola eta Murgiondo se -
nio rrak finalerako sailkatu

dira, hirugarren mailan. Fi -
na lerdiko bueltako partidua
galdu egin zuten 22-18 behar
zenaren aurka, baina sailka -
tzeko beharrezkoak zi tuz ten
18 tantoak lortu zituzten.

Pagola-Lazkano kadeteek
eta Cisneros-rodriguez jube-
nilek, berriz, galdu egin zituz-
ten finalerdiak. Dena dela, az -
pimarratzekoa da txapelketa
guztian erakutsitako maila.
kadeteek, esaterako, bi parti-
du bakarrik galdu dituzte. yy
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v e r a k U s k e t a

Goelloren lanak ikusteko, azken eguna

Peio Goellok margo erakusketa jarria dauka Biterin eta gaur da

bere lanak ikusteko azken eguna. Hain urrun hain gertu ize na du

erakusketak eta azken 30 urteetako bere margo-ibilbidea erakus-

ten du. 18:00etatik 20:00e tara egongo da ikusgai Biterin. yy

v e l i z a

Martuteneko presoentzat produktu bilketa,
Adiskidetza eta Formazioa, gaur

Martuteneko presoentzat produktuak biltzen ari da Hernaniko

Parrokiartea eta gaur da bilketako azken eguna. Bestalde, Adis -

kidetze ospakizun eguna izango da gaur eta meza izango da

Floridan, 19:00etan. Horrez gain, Formazio Asteko saioak izango

dira gaur eta ostiralean, 20:00etan Atetxikietan. yy

v g a B o n e t a k o  l o t e r i a

EAJ-PNVren loteria erosteko, azken eguna

EAJ-PNV alderdiaren Eguberritako loteria erosteko azken eguna

da gaur. Batzokian izango da salgai 18:00etatik 19:30etara. yy

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

persianak... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.

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

reflexologia, aurikuloterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)
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aMHer elKartea - etorKinen egUna

UrUMea iKaStolaK 50 Urte

eSKU pelota

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.

= III urTEurrEnA

Francisco Zabalo Amorena
Conchita Mariezcurrena aguirrezabalaren alarguna

-Goian Bego-

Franciscoren senitartekoek urtebetetze meza eskaini nahi
diogu eta bertara gonbidatzen zaituztegu ezagutzen zenuten guztiak. 

urteurreneko meza, LArunBATEAn, arratsaldeko 19:00etan, 

SAn JOAn BATAIATZAILEArEn parroki elizan. aldez aurretik, mila esker. 
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