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«GOXOA, giro goxoa» izan
zela azpimarratu zuten ruper-
zaleek, larunbateko Biteriko
kon tzer  tuaren ondoren. Ru -
per Or dorikak 2 ordutik gora-
ko kon tzertua eman zuen,
Arkaitz Minerrek, Lutxo Nei -
rak eta Asier Olea gak lagun-
duta, Biteri bete hernaniarren
gozamenerako. Apenas neka-
tu ziren entzuleak, lauzpabost
bis kantatuarazi baitzizkioten
oñatiarrari. 

Kantu zahar eta berriak
Aurtengo azken kontzertua
zuen Ruperrek larunbatekoa,

eta kontzertu dinamikoa
eskaini zuen, kantu zahar, ez
hain zahar eta berriak uztar-
tuta. «Beti betiko» kantuak
izan zituen tartean, Ene
Begiek, Martin Larralde edo
Hiriak, esaterako. Berriagoak
ere izan zituen, Bi Esku, adi-
bidez, giroa erabat goxatu
zuena. Edo Mikel Laboari
eskaini zion Otalorea.

Gaueko 22:30ak pasatxo-
tan hasi zen kontzertua, eta
00:45etan oraindik jendeak
beste bat eskatu zion artista
oñatiarrari; gozo egon ziren
seinale, inondik ere!  ��

Giro goxoan Ruper, eta entzuleak
Bi ordutik gorako kontzertua izan zen, eta kanta berriak eta zaharrak kantatu zituzten; asko, entzuleek lagunduta.

Arkaitz Miner, Lutxo Neira, Ruper Ordorika, eta Asier Oleaga, larunbateko kontzertuan.

� I Ñ A U T E R I A K
Kartel lehiaketan
parte hartzeko epea
bihar bukatzen da

Bihar da azken eguna
Inauterietako kartel lehiake-
tan lanak aurkezteko. Biterin
entregatu beharko dira
lanak, 18:00etatik
20:00etara, eta irabazleak
420 euro jasoko ditu. Lanak
38cm zabal x 44cm luze
beharko ditu, eta hitz hauek:
Hernaniko Inauteriak 2009. ��

� E L I Z A
Adiskidetzearen
eta barkamenaren
Ospakizuna gaur

Hernaniko eliz parrokiak jaki-
narazi duenez, gaur, astelehe-
na, Elkarte ko Adiskidetzearen
eta barkamenaren Ospaki -
zuna izango dute, Egube rrie -
tako prestaera bezala. Gaur,
arratsaldeko 19:30etan. ��

� Z A H A R R E N  E G O I T Z A
Goiz Eguzki 
jubilatu etxeko
abesbatza gaur

Maria Magdalena Zaharren
Egoitzan kantua izango da
gaur nagusi, Goiz Eguzki jubi-
latu etxeko abesbatza izango
baita bertan, 18:00etan. ��

Aimar Olaizola eta Oier Mendizabal
txapeldunak, Berasaluze eta Beginoren aurka

jokatuko dute igandean; bihar aurkezpena
Buruntzaldeko herri guztietan jokatuko dira

pelota partiduak igandean, pelota indartzeko
jardunaldien barruan. Aurkezpena bihar
egingo dute Lasarte-Orian, 12:00etan.

IGANDEAN Hernaniko fron -
toian gozatzeko aukera izango
da, bi pelota partidu haundi
jokatuko baitira. Aurre ne koan
Sara le gi eta Oteiza arituko
dira Men diluze eta Ar go teren
aur ka; bigarren partiduan be -
rriz, egungo binakako txapel-
dun diren Aimar Olaizola goi-
zuetarrak eta Oier Men diza bal
hernaniarrak jokatuko dute,
Bera saluze VIII eta Beginoren
aurka. Jaialdia 17:30etan ha -
siko da eta sarrerak salgai
dau de Carreron, Onddin eta
Ibai mendin; eserita ikusi nahi
izanez gero 30 euroan, eta
zutik berriz, 15 euroan.

‘Pilota festa Buruntzaldean’
Buruntzaldeko herri guztie-
tan jokatuko dira pelota jaial-
diak igandean, pelota indar -
tzeko antolatutako jaialdiaren
ba rruan. Pilota festa Burun tzal -
dean izena jarri diote, eta
Hernani, Usur bil, Lasarte-
Oria, Asti ga rra ga eta Urnie -
tako pelota teknifikazio talde-
ek bultzatu dute. Jaialdiaren
aurkezpena bihar izango da
Lasarte-Orian, 12:00etan, eta
bertan bilduko dira eskualde-
ko sei Udale tako ordezka-
riak, pelota el kar teko ordez-
kariak eta Buruntzape elkar-
teko kide bat. ��

Esnal eta Gorrotxategi Gipuzkoako txapeldun, 2.mailan,
Huizi eta Txapartegiri 22-11 irabazita
Iñaki Esnal eta Aitor Gorrotxategik Gipuzkoako txapelketa irabazi
dute, bigarren mailan, Huizi eta Txapartegiren kontra. 22-11 ira-
bazi dute partidua bi hernaniarrek, eta datorren urtean goragoko
mailan jokatzeko merezimenduak eginak dituzte. Lehenengo mai-
lan jokatzea aseguratua dute, baina badute aukera bat Ohorezko
mailara zuzenean igotzeko ere. Hori asteburu honetan jakingo
dugu, promozioko partidua irabazi beharko baitute horretarako. ��
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Bihar ere tankerako egural-

dia. Goizaldean behe lainoa

eta egunean zehar eguzkia

nagusi. Hotz egingo du.
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t)GAUR BIHARBehe lainoa eta hotza nagusi,

gaur. Eguzkiak goxatuko du

eguerdi-arratsalde partea, baina

izkutatzen denean hotz egingo

du. Minimoak 3º - Maximoak 10º.

�  IRAGARKI  MERKEAK �

Udazkeneko txapelketetako sariak
banatu zituzten atzo Goiz Eguzkin

Tute, mus, eskoba, punttu, billar, toka, bote eta igel txapelketetako
irabazleek jaso zuten saria, eta ondoren Santo Tomas ospatu zuten.
HERRITAR askok hartzen du
parte Goiz Eguzkik udaz -
kenetan antolatzen di tuen txa-
pelketetan, eta onenek, atzo
jaso zuten merezitako saria.

Txapeldunak
Txapelketetan irabazleak ho -
na kok izan ziren: Musean

Pedro eta Martin Atxaga;
tutean, Daniel Carrera eta
Basilio Barrado; eskoban,
Gabriel Asensio eta Sabino
Mateo; punttuan Daniel
Carrera eta Basilio Barrado;
eta billarrean, Alfredo Galan.

Gizonezkoetan tokan eta
botean irabazlea, Jose Lopez

izan zen; igel jokoan berriz,
Francisco Godinez.

Emakumezkoetan aldiz, to -
kan Sara Merinok irabazi zuen,
botean Vicenta Lope zek eta igel
jokoan Emilia Sanchezek.  

Sari banaketaren ondoren,
txis torradarekin ospatu zuten
San to Tomas eguna. ��

Goiz Eguzkiko txapeldun eta saritu guztiak, elkarteko eta Udaleko arduradunekin batean. (Arg: Lauri)

� TELEFONOAK � Taxiak: 943 550093 � Udaltzaingoa: 943 248900 � DYA: 943 464622 � Autobusak: Herri

barrukoa: 943 550548 – 625 700769, Garayar: 943 556658, Areizaga: 943 452708, Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037

� Anbulatorioa: 943 006666 � Jokalari anonimoak: 943 331103 � Alkoholiko anonimoak: 943 331103  

� FARMAZIAK � Egunez: Aizpuru Latsunbeberri 11 - 943 336077 � Gauez: Correa Perkaiztegi 8 - 943 336022

Sarrera bat aurkitu dugu Plaza Berriko servikutxan, ahaztu duenak deitu: 653 748 350.
Pisua salgai, azken pisua. Eguzkitsua, aszensorea, ganbara…Deitu: 943 55 04 26
Taberna salgai Hernaniko kaxkoan 60m2 + almazena 30m2. Deitu: 616 383 168.
Alokatzeko: Pabiloi industrial berri-berria. 150 m2. Poligonoa: Txalaka Araneder (Astigarraga).

943 33 05 16 (20:00etatik aurrera).
Etxe berria estrenatu ezazu, hemendik 18 hilabetera, 2 logela, aszensorea, 60m2 (249.000euro).

Deitu:671 124 594.
Etxeko konponketak egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak... Seriotasuna. 

Deitu: 616 886 660.
BIDEA masajeak. Santa Barbara auzoa.

Tel.: 656 78 64 15 (aurretik deitu).
Xanti Masajista. Kirol masajea, TP de Cyriax, kiropraxia, osteopatia xamurra, bioaktibadore neurologikoa,

kinesiologia, reflexologia.  Deitu: 943 33 07 35 (Lizeaga, 2 P- 1 B).
Yolanda estetika zentrua. Fotodepilazio berria, prezio egokituak eta pertsonalizatuak. Gaztetzeko tra-

tamendua “Fotorejuvenecimiento”, Antiacne tratamendua, “Manchas”. Plataforma bibratzailea.
Atzieta 2, behea. Tel. 943 55 32 78.

Argia zentroa. Balneoterapia-spa, masajea, akupuntura, diafreoterapia, kiropraxia, erreflejo ajustea eta ber-
tebrala, kromoterapia, drainaje linfatikoa… Antziola 39 (Mendi mendian, 2). 943 55 76 76

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala, reflexo-
logia, auriculoterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

K I R O L A -  A S T E B U R U K O E M A I T Z A K

� F U T B O L A  -  G o r e n g o e n  m a i l a
Hernanik beharrezko partidua irabazi
zuen larunbatean, Berioren kontra 

Gorengoen mailan, Hernanik irabazi beharra zeukan lehenengo
postuetako borrokan jarraitzeko, eta hala egin zuen; 2-1 irabazi bai -
tzion Beriori, partidu gogorra jokatuta. Hernaniren golak Gorka
Galdeanok (buruz) eta Joseba Portillok (urrutitik) sartu zituzten. ��

	  XABIER ZUGASTI ZUBILLAGA
JAUNA

Atzo hil zen, 75 urte zituela, Elizakoak 
eta Aita Santuaren Bedeinkazioa hartuta

- Goian bego - 
Anai-arrebak: Miren Terese eta Pedro Fermin (Miren Begoñe 

Maruri Larraberen alarguna); ilobak: Itziar eta Joxan, Xabier eta

Miren Beñate, Jon eta Mari Carmen, Iñaki eta Jaione, Mikel eta

Amaia; lehengusuak eta gainerako ahaideek.

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor

zaiteztela  GAUR, ASTELEHENA, arratsaldeko SEITERDIETAN, JOAN BATAIA -

TZAILEAREN parroki elizan egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker. 

Hernanin, 2008ko abenduaren 22an

Helbidea: Karobieta, 1Bis - 6. B

Oharra: Gorputza HERNANIKO ORBEGOZO EHORZKETA TANATORIOAN  

arratsaldeko 17:00ak arte egongo da.

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.


