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KuTixia edo gutizia bila
dabilenak bertsotan eta aho-
sapaiean sumatuko du ostegu-
nean, Basque Culinary Cen te -
rren egingo den Bertso Gu ti zia
saioan. Luntx batekin bukatu-
ko da, bertso saioarekin hasia.
Lau bertsolari ohol tzan: Maia -
len Lujanbio, an do ni Ega ña,
Jon Maia, eta agin Rezola. Gai
jartzen: unai agirre.

Saio berri-berria dakarkigu
aurten ere Bertsolatak, as -
paldiko ekitaldi sail haundie-
neko programaren barruan.
«Saioa bera gutizia bat izango
da», dio iraulio Panttalone
bertso eskolak, prentsa oha-
rrean. «Eta bestelako gutizia
eta aho-gozagarriak dastatu
ahal izango dira ondoren
BCCko goiko solairuan, ber ta -
ko ikasle eta lantaldeak pres -
tatutako dastatze berezian».
Elkarlanean antolatu du te
BCCk eta Bertso Eskolak.

Sarrerak salgai
Sarrerak salgai daude 20 eu -
ro an, Hernaniko Kixkal, ara -

lar eta Tri pon tzi tabernetan,
eta baita BCCn bertan ere: 
902 540 866. 

Lau sarrera opari, Kronikan
BCCko bertso eta gutizia saio-
rako sarrerak doan ere lortu
daitezke; Kronikara deitzen
duten lehenengo 2 pertsonei
bina sarrera emango zaizkie.

Zazpi ekitaldi Bertsolatan
umeen saioarekin hasiko da
aurten Bertsolata, bihar bertan.
Biteri bete egingo da, urtean
zehar ikastetxeetan bertsoa
ikasten ari diren ikasleekin.
Kantuan izango dira unai
Gaztelu men di eta ane
Labaka. Bertso idatzizko saria
ere emango da. yy

zAzpI EkItALdI AuRtEnGo BERtsoLAtAn - (ABEnduAk 19 - uRtARRILAk 4)

Lau bertsolarik kantatuko dute ostegunean, 20:00etan, Basque Culinary Centerren: Maialen Lujanbio,

Andoni Egaña, Jon Maia eta Agin Rezolak. sarrerak salgai, 20 euroan, kixkal, Aralar eta tripontzin.

Urtarriletik aurrera, auzokonposta

auzoan konposta egiten
hasiko dira urtarrilean, Her -
na niko 24 familia. Kaxkoan
bizi diren 24 familia dira, eta
atzieta kalean jarriko zaie
konposta egiteko lekua. Le -
kua prest daukate, atzieta ka -
leko betiko parkean, eta orain
zai daude konpostagailuak

noiz ekarriko. 
aurretik, konposta nola

egin behar den ikasi beharko
dute, eta aste honetan dituzte
ikastaroak, gaur bertan hasita.
Egun bateko ikastaroa da, eta
bertan jasoko dituzte argibi-
deak, eta konposta egiteko
gida bat.

Auzo gehiago ere bai
Horiek izango dira lehenda-
bizikoak, baina ez bakarrak,
pixkanaka auzo gehiagotan
egin nahi baita auzokonpos-
ta. Guztira 104 familiak inte-
resa azaldu dute auzokon-
posta egiteko. Beraz, beste 
80 familia behintzat zai dau -

de konposta-lekuak noiz eta
non jartzen zaizkien. Her -
naniko udalak jakinarazi du
pixkanaka auzo guztietara
iritsi nahi dutela. Lehen -
dabiziko pausoa Kaxkoan
izan da. Hurrengoa, seguru
asko, Txantxillako auzo
berrian izango da. yy

Argibideak aste honetan jasoko dituzte 24 familiek. urtarrilean hasiko dira auzokonposta egiten.

Abenduak 19, umeen saioa: 

unai Gaztelumendi eta Ane Labaka.

Biteri. 14:30. 

Abenduak 20, Bertso Gutiziak: 

Egaña, Lujanbio, Maia eta Rezola

Basque Culinary Centerren. 20:00.

sarrerak 20 euroan: kixkal, Aralar eta

tripontzin. Eta BCCn: 902 540 866.

Abenduak 24, olentzeroa baserriz

baserri: Gabon Eskea, Gudarien plaza-

tik zikuñaga eta osiñagara. 15:30. 

Abenduak 28, Elkarte Arteko

txapelketa: Hernaniko 10 soziedade

bertsotan. sagastialden. 21:00. 

Abenduak 29, Historiaren Hari zahar

Horri: Bertsoak musikaz lagunduak,

aurkezpen emanaldia. kamio, Agirre

eta Atxega. Biterin. 19:30. 5 euro

Abenduak 31, urte zaharretako

Erronda: Gudarien plazan abiatuta,

kale jira. 18:00.

Urtarrilak 4, Bertso Jaialdia: sebas -

tian Lizaso, Igor Elortza, Hodei Ba rro -

so, Iñaki zelaia, Iker zubeldia eta Eli

pagola. Biterin. 19:30. sarrerak salgai,

7 euroan: tripontzi, kixkal eta Aralar.

BErtsoLAtA

Maialen Lujanbio eta Andoni Egaña, etziko bi protagonista.

Gutiziak bertsotan, gutiziak ahoan...

AuzokonpostA

u e r r e m o n t e a

Barrenetxea finalean
ikusteko sarrerak
opari, Kronikan

Kronikara dei tzen duten lehe-

nengo 5 per tsonek bina sa -

rrera lortuko dituzte, opari,

larunbatean Galarretan joka-

tuko den Binakako Txapel ke -

tako finala ikusteko. Fina la jo -

katuko dute Barre ne txea IV

hernaniarrak eta Urri za k, Ez -

kurra eta Ola zarren aur ka. yy

v t r a f i k o a

Urumeako autobia
moztuko dute gaur
eta bihar gauean

Gaur gaueko 21:00etatik

goizeko 06:00etara guztiz

itxiko dute Mandazubi eta

Hernani erdigunea lotuneen

arteko zatia, eta Martin -

degiko lotunetik Hernaniko

irteerako zatia. Bihar gauean

berriz, karril bakarra itxiko

dute, ordutegi berean. yy

v s a h a r a

Janari bilketa, 
urtarrilera arte

Ikastetxeetan ostegunera

arte bilduko dira Saharara

bidaltzeko janari eta pre-

miazko artikuloak. Biterin

berriz, urtarrilaren 18ra arte

jasoko dira. yy

v Literatur soLasaLdiak

Solasaldia, gaur

Gaur, 19:30etan liburutegian,

MarinaSuredarenametsurra-

tuak liburuaz ariko dira. Sola -

saldia euskeraz izango da. yy

v n a t z a

‘Barrura begiratzeko
leihoak’ berriro

Arazo teknikoak izan zirela

eta, bertan behera geratu

zen ostiralean Barrurabegi-

ratzekoleihoak dokumentala-

ren emanaldia. Hori horrela,

barkamena eskatu dute an -

tola tzaileek, eta adierazi du te

abenduaren 26an dokumen-

tala berriro jarriko dutela. yy
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ia Zerua hodeitsu egongo da

goizean, baina pixkanaka
ostarteak irekiko dira.
Hegoaldeko haizea zakartu
egingo da egunean zehar.
Min.10º/Max.17º
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t)GAUR BIHARGoizean zerua nahiko argi

egongo da, baina lainotzen

joango da. Goizeko tenperatura

bajua izango den arren, epe l -

tzera egingo du. Min.7º/Max.16º

v  iraGarki  merkeak v
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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.
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9 farmaziak l Egunez: Correa Perkaiztegi 8 - 943 336022 l Gauez: Etxebeste Elkano 9 - 943 552087

2 kotxerentzat garajea alokatzen dut, Garcia Goldarazen. Modu onean. Deitu: 686 246 770

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)

Judoka hernaniarrak txapeldun, Gipuzkoako txapelketan. Aroa

Ferreirok, Nagore Eizagirrek, Maialen Iribarrenek eta Zuriñe Urdangarinek osatutako taldeak lortu zuen

lehenengo postua, larunbatean Hernanin jokatu zen Gipuzkoako Taldekako Judo Txapelketan. Mutilen tal-

deak ordea, ez zuen lortu podiumera igotzea. Bestalde, alebinen mailako Gipuzkoako Txapelketarako

sailkapen txanda jokatu zen, eta parte hartu zuten hernaniar guztiek lortu zuten sailkatzea. Igandean

berriz, maila haundiko judokak ikusteko aukera izan zen, senior mailako Euskadiko Txapelketan. yy

Postuak jartzeko aukera 
santo tomas eguna ostiralean izango da, eta postuak jartzeko

eskaera egin daiteke oraindik, udaletxean.

SanTo Tomas eguna ostiral
honetan izango da, eta egun
osoan zehar izango da auke-
ra Hernanin, txistorra dasta -
tzeko. Herriko talde eta
elkarteek postua jarri nahi
badute, udaletxean eskaera
egin behar dute, eta oraindik
bada izena emateko aukera.

Txistorra jateko aukera,
ostiralean
Hainbat taldek Santo Tomas
eguna ospatuko dute ostira-
lean. Batetik, Goiz Eguzkik
edota Gazte Txokoak. Beste -
tik, Gibelalde, Lize agako au -
zo el karteak ere, postua jarri-
ko du, 18:30etatik 21:00etara,
Larra mendi kaleko 15 zenba-
kian.

Era berean, herrian barre-
na postuak jarriko dituzte,
He rrira mugimenduak eta

CD Hernani taldeak. 

Eskaera egiteko aukera 
izena emateko epea bukatu
bada ere, Hernaniko udalak

adierazi du oraindik badago-
ela aukera, Santo Tomas
eguneko postua jarri nahi
dutenentzat, eskaera egite-
ko. yy

sorgintxulon, igandean egin zuten txistor-jatea.

sAnto toMAs 2012

u a r r a u n a  -  G i p u z k o a k o  f e d e r a z i o a r e n  s a r i a

Neskek estropada irabazi zuten atzo

Hernaniko arraunlariek Gipuzkoako Federazioaren Saria jokatu zuten

atzo Tolosan eta neskek estropada irabazi zuten infantil-kadete mai-

lan. Nesken bigarren taldeak, berriz, hirugarren postua lortu zuen. Mu -

til infantilek ere hirugarren postua lortu zuten eta mutil kadeteek, bede-

ratzigarrena. Batel Liga hasi aurretik jokatu zen atzoko estropada eta

beste bat ere jokatuko da abenduaren 29an. Elorrabin izango da. yy

v B i t e r i k o  i k a s t a r o a k

Azken eguna, bisuteria eta abalorio 
ikastaroan izena emateko

Gaur bukatuko da epea, bisuteria ikastaroan izena emateko.

Ikastaroa asteartetan emango da, euskeraz. yy

v u d a L a

2013ko Inauterietako kartel lehiaketako
irabazlearen berri, gaurko Batzordean

Kultura eta Turismo batzordea bilduko da gaur, 17:30etan, 1go bile-

ra gelan (4.pixua). Bi gairi buruz hitz egingo dute: bi kultur talderen

dirulaguntzen justifikazioez eta 2013ko inauteriez. Azken ho nen

barruan, kartel lehiaketaren emaitzaren berri emango da. yy

v k o r r i k a

Korrika 18ko erropa salgai Hernanin

Hernaniko AEK euskaltegian (Larramendi kalea 11) Korrika 18ko

erropa erosteko aukera dago, ostegunera arte. Goizez, 11:00eta-

tik 13:00era, eta arratsaldez, 16:30etatik 18:00etara. yy

= II UrtEUrrEnA

Francisco Zabalo Amorena
2010eko abenduaren 18an hil zen, 91 urterekin

-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. 

Hernanin, 2012ko abenduaren 18an


