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� F U T B O L A

Hernanik 2-1 galdu,
Real Unionen aurka

Erregional Ohorezko mailako
taldeak herenegun jokatu
zuen Real Unionen aurka eta
2-1 galdu zuen. ��

� Z I N E A

‘Guru, mi villano
favorito’ ikusgai
gaur eta bihar

Biterin, Guru, mi villano favorito
emango dute publiko guztiaren -
tzat, gaur eta bihar 17:00etan. ��

� U D A L A

Lehenengo aldiz, 
hiru udal etxebizitza 
alokairuan

Udalak hiru udal etxebizitza alo-
kairuan jarriko ditu, lehenengo
aldiz, «alokairuzko udal etxebizi -
tza politika bul tzatzeko asmoz».
Laster beste hainbat etxebizitza
ere merkaturatuko ditu. /2

� H A M A I K A B A T

«Arau Subsidiario
hauek etxebizitza
librearen aldeko
apustua egiten dute»

Hamaikabat alderdiak salatu du
behin behinean onartu berri di ren
Arau Subsidiarioek etxebizitza
librearen aldeko apustua egiten
dutela, besteak beste. /2

LABURRAK: saskibaloia, 
Ezker Abertzalea, egutegia /2

Jasota Bezala: Pakito
Lujanbio, Euskal Preso
Politikoa /2

Eskelak /7

‘Ornitorrinkus’ /8

GGAAUURR  KKRROONNIIKKAANN

Eliz musika gaur, Kantuz eta
Aiztondo abesbatzen eskutik

ELIZ musika entzuteko aukera izango da gaur Hernanin, Kantuz
Abesbatzak eta Astigarragako Aiztondo Abesbatzak kontzertua
emango baitute. Arratsaldeko 19:00etan izango da Milagrosan. De nera
13 abesti abestuko dituzte Igor Arroyok zuzenduta. Kantuzek 7 kanta-
tuko ditu: Heleluyam, Signore delle cime, Eli, Eli, El cant des ocells, Si el mon
es ple de gebre, O vos omnes eta Altxa Pello artzaia. Aiztondok, berriz:
Weep, o mine eyes, Cantate Domino, Gabaren erdian, White Christmas,
Festejos de Navidad eta Suite comercial navideña. ��

AMNISTIAREN Aldeko Mugimenduak deituta, Gabonetan
ekimen ezberdinak izango dira Hernanin, preso eta ihesla-
rien eskubideen alde. Gaur, esaterako, Martuteneko espetxe-
ra martxa egingo da. Astigarragako poligonotik (Biurrarena)
abiatuko dira goizeko 11:00etan. Beste zutabe bat Donostiatik
abiatuko da, eta epetxean ekitalditxo bat egingo da. Preso eta
iheslarien eskubideen alde, Gabonetan ere mobilizazioetan
parte hartzeko dei egin diete hernaniarrei. ��

Martxa Martutenera gaur, preso
eta iheslarien eskubideen alde

URTE ZAHARREKO ERRONDA:

Hiru hamarkada
betetzeko zorian /4-5

Umeek, gozo hartu
zuten Olentzero

EGURALDI hotzarekin, ongi-etorri beroa egin zioten Olentzerori,
Hernaniko umeek, atzo. Opariz gainezka iritsi zen Olentzero, Kottonio
astoa lagun zuela, eta poz-pozik sartu zen Hernaniko Plazan, gozo hartu-
ko zutela bazekielako. Bai hartu ere! Plaza bete ume eta guraso zituen zain,
aurten zer opari ekarriko jakinminez. Karrozan eman zioten Kaxkoari
buelta, gaztaina eta karamelo banatzen. Buelta emanda, Udaletxera sartu
eta banaka-banaka elkartu ziren ume guztiak Olentzerorekin, eta han egin
zuten opari-tratua. Eurek jakingo dute zertan geratu ziren! /6
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26 urte kartzelan
Gauza da, bisitetan eta hainbat
preso sozialek ere, askotan gal-
detu izan didatela, “nola egiten
da hainbat urte egoera hortan
pasa eta buruz eta gorputzez
hain osasuntsu egoteko?”. Eta
nola azaldu edo zer esan ere ez
dut jakiten... Bestea zera da, hau
ere bisitetan eta preso sozialek
askotan galdetu didatela, “zen-
bat denbora daramak?”, “Eta
zenbat gelditzen zaik?”. Eta bi
galdera horiei erantzuna eman
ondoren, gehienek antzekoa
esaten didate: “Beno, zailena
egin duk! Hainbeste egin ondo-
ren, gelditzen dena hanka baka-
rraren gainean, ezta?”. Eta nik
gehienetan, korrontea segitzen
diet, baina, jakitun naiz, eginda-
koa, gehiago ala gutxiago kosta-
ta bada ere, eginda dagoenez
orain zailena ez dela hori, baizik
eta gelditzen dena... motzagoa
izan arren! (...). Hemen kontuz
harrokeriarekin, gelditzen dena-
ri beldurrik gabe, baina errespe-
tuz beti ere, e!

� Jasota Bezala
6 Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira: izen-abizenak, NAN edo EHNA zen bakia eta telefonoa 6 Gehienez 1.800 karaktere onartuko dira 6 Kronikak ez ditu bere gain hartzen sail ho ne tan esaten direnak.

LEHENENGO aldiz, hiru udal
etxebizitza alokairuan jarriko
ditu Udalak Elizatxo, Elkano
eta Victor Hugon. Hala adierazi
du: «Herrian etxebizi tzak izu -
garri garesti daudenez eta
etxebizitza izateko eskubi dea
bermatzea zaila denez, Her na -
niko Udala kezkatua da   go as -
paldi. Horregatik, udal etxebi -
zi tzak alokairuan jartze ko po li -
tika garatzen hasi da eta aurre -
rantzean horren aldeko politika
sendoa egingo du». Hori ho -
rrela, jakinarazi du lehenengo
urratsa Udalaren hiru etxebi -
zitza alokairuan jartzea izango
dela eta Txan txillako etxeak bu -
katzean, Uda    larenak diren 10
etxe bizi tzak ere alokairuan

jarriko di tuz tela.
Elizatxon, Elkanon eta Vic -

tor Hu gon dauden hiru etxe -
bizi tzak, behar gehien duten
her naniarren artean zozke ta -
tu ko ditu Udalak. Parte har -
tzeko eskaera bete behar da
uda letxean, zenbait baldin -
tzarekin: eskaera egin aurretik
Etxebi deren zerrendan izena
eman behar da; Hernanin
azken bi urteetan jarraian
erroldatuta egon behar da edo
azken hamar urteetan bost
urtez; eta urteko diru-sarrerak
12.000 eta 45.500 euro artekoak
izan behar dute. Udalak 5
urtez utziko ditu etxeak. Epea
beste 3 urtez luzatzeko aukera
izango da. ��

� U D A L A  

Udalaren hiru etxebizitza
alokairuan, aurreneko aldiz

Laster beste hainbat etxebizitza ere
merkaturatuko ditu Udalak, «alokairuzko

udal etxebizitza politika bultzatzeko».

HAMAIKABAT alderdiak be -
hin behinean onartu berri diren
Arau Subsidiarioei bu ruzko
pren tsa oharra bidali du Kro ni -
ka ra eta salatu du etxe bizitza li -
bre aren aldeko apus tua egiten
de la bertan. «Baina ez gara ha -
rri tzen, urteetan ber dina egin
bai  tute ezker erra di kaleko go -
ber  nu ezberdinek. Baina Ezker
Batuaren jarrera ulertezina da».
Ha la azaldu du: «Plan berrian
ba  bestutako etxe bizitzen alde
atze ra pauso bat eman da. Na -
barmen tze koa da Karabel-Por -
tu gunean gertatuko dena. Eus -
ko Jaurla ri tzaren azterketa hi -
dro logiko ak bertan eraiki tzeko

tra barik ez du jarri. Gobernu
Tal  de ho nek gunearen zati bat
ba karrik urbanizatzea erabaki
du. Her na  niarrontzat komeni
da gune guztia klasifikatzea ur -
ba niza garri gisa eta hau zen
aukera. Karabel-Portuko anto -
la  mendu berri honekin, Herna -
nik babes tutako 200 etxebizitza
baino gehiago galduko ditu».

Eta salatu du Florida kalea
erregeneratzeari uko egin zaio -
la. «Bizitzeko guneak zire nak
in  dustria-gune bezala sail ka tu
dira berriz. Bestalde, po sitiboa
iru ditzen zaigu, Pa pe lera del
Nor te eta Irrigoenea ez bota tze -
ko alegazioak onartzea». ��

� H A M A I B A T  -  P r e n t s a  o h a r r a

«Arau Subsidiario hauek
etxebizitza librearen aldeko

apustua egiten dute»
«Karabel-Portu gunean gertatuko dena da
nabarmenena. Babestutako 200 etxebizitza
baino gehiago galduko dira», dio H1!-ek.

� S A S K I B A L O I A

Gabonetako Torneoa
bihar eta etzi

Urtero bezala, Gabonetako Tor ne -
oa jokatuko da bihar eta etzi Her -
nanin. Saskibaloi taldeko 4 talde
federatuek hartuko dute parte.
Bihar: 1go urteko kadeteak/La
Salle, 10:15etan; 2garren urteko
kadeteak/Atletiko San Sebastian,
12:00etan; jubenilak/Atletiko San
Sebastian, 17:00etan. Etzi: mini-
baset mahaingurua 11:00etan;
2garren urteko kadeteak/1go urte-
ko kadeteak, 17:00etan; eta jube-
nilak/seniorrak 19:15etan. ��

� E Z K E R  A B E R T Z A L E A

«Eskerrik asko Hernani
legalizazioaren aldarri-
kapena zabaltzeagatik»

Hernaniko Ezker Abertzaleak her-
naniarrei eskerrak eman nahi dizkie
legalizazioaren aldarrikapena herri-
ko txoko guztietara zabaltzeagatik.
Hala adierazi du: «Eskerrik asko
Her nani, katebegiz katebegi, osatu
dugu soka, luzatu katea. Zorionak
Hernani! Ezker Abertzale a ren legali-
zazioaren aldeko aldarrikapena
Her naniko kale eta txoko guztietara
zabaltzea posible egin duzuen guz-
tioi. Eskaera hori lau haizetara za -
bal  duz, kalejiran, jira eta bira ikusi
genituen ilusioa, ke me na, duintasu-
na, elkartasuna, go goa, borondatea
eta konbentzimentua ez dira maka-
lak izan. Ez ker Abertzaleko izan ala
ez, ekimen honetan gurekin bat
egin du zuen guztioi, bejondeizuela.
Hau xe da bidea, egin dezagun ba -
da aurrera!». Testua osorik dago
hernanikoezkerabertzalea.word-
press.com helbidean. ��

� U D A L A

Egutegiak eskuragarri
Urtero bezala, Hernaniko
Udalak 2011ko egutegia kalera-
tu du, eta hernaniarrek eskura -
tzeko aukera dute Udaletxetik
pasata. Gai nagusia 1936ko
Gerra da. ��

I.- “Gatzak”k kartzelan bete du jada
hirugarren hamarkada,
baina oraindik kaleratzeko
jartzen diote_hainbat traba
etsaiaren jugada
sortzea da ikara
alde guztietatik kosk
etsipenaren hatzaparretan
eror gaitezen guztiok. BIS

II.- Nola liteke hainbeste urte
espetxean aguantatu?
eta nahiz eta bizirik iraun
nola ez garen zoratu?
bisitetan galdetu
azaltzen ez asmatu
bada brometan dionik
sartu aurretik zoroak ginen
beraz zoratzen ez lanik. BIS

III.- Hau jasateko ez da asmatu
mirarizko formularik
nik behintzat ez dut horrelakorik
inon topatu oraindik
egunero komerik
ez daukagu pakerik
hau ez da matematika
nahiz egunero egin kontuak
ez galtzeko barne_oreka. BIS

IV.- Inondik ere preso gaudenok
ez gara hain bereziak
preso guztiok gure ditugu
dohai eta gabeziak
barnemin garrasiak
edota fantasiak
sufrimenduaz moldatzen
hori dugunez edonork bezain
gaizki metabolizatzen. BIS

V.- Espetxea da sufrimendua
ta_egin behar zaio aurre
Euskal Presoon Kolektiboan
super_pertsonik ez gaude
bakarrik da dolore
laguntzarekin hobe
zuena da hoberena
ona den ere, hemen barruan
gertu dauden kideena. BIS

VI.- Irakurketa edo kirola,
ikasketak, eskulanak
horrelakorik egiten dugu
esango nuke nik danak
osatuaz etapak
ilusioz erabat
kartzelan egonagatik,
hemen barruan presook gaude
kalean bezain bizirik. BIS

VII.- Pasa ondoren ez du ematen
joana denikan luze
nori ez zaio bizitakoa
pasa azkar eta aixe
egunak mila klase,
bai poza, bai oinaze
hala da gure kondena
egindakoa eginda dago
falta dena okerrena. BIS

VIII.- Bizikletari eragin gabe
joan daiteke patxadaz
aurretik hartuta dugunaren
abailaren inertziaz,
baina hau ez da jolas
beheruntz ez inolaz
beti aldapa goraka
eragitea utzi orduko
erori_edo atzeraka. BIS

Pakito Lujanbio Galdeano
Euskal Preso Politikoa

2007ko abenduaz geroztik,
etxean egon behar nuena
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ERRONDA sortzearen helbu-
rua, urteko azken egunean,
herriko kaleak doinuz, ko plaz
zein bertsoz  janztea izan zen.
Santa Ageda eta San Joan
errondaren ildo beretik, 1980
urte aldera, herriko kaxkotik
barrena kale buelta bat egitea
deliberatu zen. «Go goan dut
Tiburtzio (Patxi) Odriozolaren
kontua izan ze la», esan du
Bingen Zupiriak (Hernani
1961). «Patxik, behin hurbildu
eta esan zidan: “San ta Ageda
eta San Joan egunen bezperan
herritik barrena irteten bagara,
zergatik ez Urte Zahar egune-
an!” Lehen urterako kopla bat-
zuk egin genituen. Hurren -

goeta ra ko Joxe Agus tin
Arrietari beste batzuk eskatu
genizkion. Horrela sortu
genuen hasierako kopla sorta.
Ni, orduan, Miren Etxanizekin
batera aritzen nintzen trikitia
jotzen eta urte batzuetan parte
hartu genuen errondan», gai-
neratu du ETBko zuzendari
ohiak.

Errondaren inguruko
oroi   tzapen onak ditu Zu pi -
riak. Irten aurretik eginiko

lana oso presente du. «Patxi
Odriozolarekin koplak pent-
satu eta osatzen nola ibili
ginen, zer gai landu... Polita
izan zen. Gogoratzen dut,
behin eta berriz bakearen
gaia ateratzen zela. Oso era
naturalean egin genuen
erron daren prozesu guztia.
Hasierako urteetan, Oarso
kaleko gela batean egiten
genituen entseguak», erantsi
du Zupiriak.

Ibilbide berbera
Urte Zaharreko errondaren
ibilbidea, egungoa eta ordu-
koa, berbera da. Baita azken
txanpa ere. «Zaharren
Egoitzan hasten ginen. Garai
hartan, Milagrosa elizaren
atzealdean zegoen. Eta han-
dik Plazara joan ondoren,
kale buelta egiten genuen.
Hau da, Plazatik Zinko-
Eneara, eta Kale Nagusitik,
berriz ere Plazara» . 

Lehen urtean, trikitixaren
doinupean, koplak kantari
eman zuten parte hartzaileek
kale buelta. Bertsolarien
parte hartzea apur bat beran-
duago heldu zen. Hasierako
urteetan, herriko orduko
bertsolari gazteak, Jon Eiz -

Ohiturak, 
iraun, garatu,
aldatu, edota, 
besteak beste, 
galdu egin 
daitezke. Baita sortu
ere. Duela hiru
hamarkada, herrian,
Urte Zaharreko
errondak lehen
urratsak eman
zituen. 

Urte Zaharreko erronda:
urteurrenaren atarian

Duela hiru hamarkada, lehen aldiz, Urte Zaharreko errondan atera zen koadrila. (Oarso auzoan aterea; atzean Elur Txori elkartea ikusten da).

.

Bingen Zupiria: «Patxik, behin hurbildu eta esan zidan: “Santa
Ageda eta San Joan egunen bezperan herritik barrena irteten

bagara, zergatik ez Urte Zahar egunean!”».
..

Ezpala
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Urteak dira Bingen
Zupiria Bilbon bizi dela.
«Castaños auzoak, herri
txiki baten antza du», gai-
neratu du. Horregatik,
adibidez, ez du bere jaio-
terria ahantzia. Ezta ohi-
turak ere. «Aurten, oke-
rrik ez bada, Urte Zahar
egunean kantari irteteko
ohitura Bilbon ezarriko
dugu», esan du Zupiriak.
Duela hilabete batzuk,
gau batean, Bilbon bizi
den beste hernaniar bate-
kin egin zuen topo.
«Berak ere Hernaniko

errondako lehen urteetan
parte hartu zuen. Elkar
zirikatu eta esan genuen,
‘zergatik ez dugu Bilbon
erronda martxan jartzen?’
Bi aldiz pentsatu gabe
lanean hasi ginen». Hau
da, esan eta egin. «Xabier,
anaia, garai bateko
koplak biltzen aritu da,
partiturara transkripzioa
egin dugu eta abendua-
ren 31ean, auzoko kale
nagusietatik barrena kan-
tuan bira bat emango
dugu ziurrenik», gainera-
tu du hernaniarrak. ��

Hernanitik Bilbora

mendi, Paulo Joxe Aris to -
rena eta Joxe Mari Mujika
Anatx aritu ziren bertso-
tan. 

Patxi Odriozolaren
abu ruz ez ei zegoen ohol -
tza hobeagorik, kalean,
jendearen inguru-marian
kantatzea baino. Bertso la -
ria, plazagizon egiteko
leku paregabea zen kalea
bere ustez. Egun, Herna -
niko Bertso Eskolaren
kimuak aritzen dira erron-
dan bertsotan.

Baita hain kimuak ez
direnak ere. Jon Eizmen -
dik (Hernani, 1970), doze-
na urte izango zituen
lehen aldiz errondan ber -
tsotan atera zenean.  Eiz -
men dik, Eskolarteko Ber -
tso lari Txapelketa, 1983
eta 1984an irabazi zituen.
Errondan bertso kantari

atera izan den urte mor-
doa ondo gogoan ditu
Por tu auzokoak. Begiru -
nea dio errondari nahiz
eta gaztetan, errondan
irten baino bizpahiru egun
lehenago, data gogoan,
dezente urduritzen zela
aitortu. 

«Oso gaztetik hasi nint-
zen. Orain, erronda, ohitu-
ra bihurtu da. Gauza nor-
mala da. Lehen ez. Hasie -
ra guztiak dira zailak.
Kalean kantatzea ez da
erraza, eta “jendeak nola
erreakzionatuko ote du

gazteok bertsotan hasten
garenean?” edota, “ondo
egingo al dut bertsotan?”,
galdetzen nion maiz nire
buruari».

Bertsolariaren iritziz,
Urte Zaharreko erronda,
bat baino gehiagorentzat,
jende aurrean bertsotan
ikasteko eskola izan da,
eta da. «Orain berriz, lo -
tsatia izan arren, gustura
aritzen naiz jendartean
kantari. Ekimen edo ikus-
kizun polita da oso erron-
da».

Urte Zaharreko erron-
da ez da iragana. Oraina
baizik. Abenduaren 31n,
udaletxeko arkupetatik
arratsaldeko 17:15etan ir -
ten go da. Pasa nahi al du -
zu kopla kantari Urte
Zaharretik berrira? Zatoz,
gonbidatua zaude! ��

.

Bertsolari askorentzat
jende aurrean bertsotan
ikasteko eskoal izan da,

eta da, erronda.
..

'Dios te salve' ongi etorri
gabon jainkuak diela,
legearekin kunpli dezagun
urte berriyan bezpera.

Usariyua ez bada ere
hastera goaz kantari,
agur esanaz urte zarrai ta
berriyai ongi etorri.

Bake eskean gabiltzan denok,
jarrai dezagun lanean,
altxa dezagun herri libre bat
osasun eta pakean.

Neska apain bat ikusten dut nik
gure aurrean dagoela,
nobiorikan falta badezu
hemen badezu aukera.

Umore onak bultzata gatoz
sutondotikan herrira,
kopla kantari pasa gaitezen
urte zarretik berrira.

Andaluziko lurren antzera
legor gure eztarriak,
arren atera ardo pixka bat
ito gabe egarriak.

Luzatzen ere ari gera ta
ez ote dira nahikoak,
ondo bukatu lengo zarra  ta
Urte berri on Jainkoak!

Lehen urteetan, Bingen Zupiria eta Patxi Odriozolak sorturiko
koplak kantatu ziren kalez kale. Ondoren, Joxe Mari Arrietak ere
bere uzta erantsi zuen. Hona, saio bakoitzari sarrera ematen dion
koplarekin batera (‘Dios te salve …’) lehen urte haietako sorta:

KoplazKoplaz
koplakopla

1982an errondan parte hartu zuten gazteak: tartean herriko bertsolariak ageri dira:
Aristorena, Eizmendi eta ‘Anatx’.

Bingen Zupiriak eta Miren
Etxanizek, Euskal Herriko hamaika
bazterretan jotzeaz gain, urtetan
parte hartu zuten errondan.
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Urte Berri On guztioi!Urte Berri On guztioi!

Olentzero, errondak, Gabon kantak... 
Hernani girotzen ibili dira aurten ere herritarrak

HERENEGUN, abenduaren
24arekin batera, Olen tzero
iritsi zen Hernanira opariz
gainezka, urtero bezala
etxez etxe banatzeko prest.
Eta hori egun osoan zehar
nabaritu zen, goizetik hasi
eta afalordura arte Olen tze -
rorekin kale bueltak, erron-
dak eta kantuak izan baitzi-
ren nagusi.

Goizean, Hernaniko ikas  -
tetxeetako ikasle eta irakas-
leak ibili ziren kaleak giro -
tzen. Horrez gain, az ken
orduko opariak egiteko
aukera ere jarri zuten Gazte
Asanbladakoek, Truke Azo  -
ka antolatu baitzuten.

Arratsaldeko lehenengo
orduan, berriz, etxez etxe,
baserriz baserri eta sagardo-
tegiz sagardotegi ibili zi ren
hainbat herritar Her nanin,
Bertso Eskolako ki de  en es -
kutik, eta Ereño tzun.

Arratsaldean, baita ere,
ez ziren falta izan Gabon
kantak. Kantuz Abesba tza ko
kideak kalez kale ibili ziren
Kaxkoan barrena, eta Parro -
kiko Abesbatzak emanaldia
eskaini zuen. Afaldu aurre-
ko azken ordua, be rriz,
Musika Ban dak girotu zuen.

Gabonetan ere Euskal
Preso Politikoak eta ihesla-
riak gogoan izan dituzte
senide, lagun eta herritarrek.
Euren eskubideen aldeko
aldarrikapenak kalera atera
zituzten arratsaldean Olen -
tzerorekin eta egun osoan
zehar elkartasun mariskada-
rekin. ��



Udazkeneko Txapelketako sariak banatu zituzten 
Goiz Eguzkin, Santo Tomas egunez. Goiz Eguzki jubilatu
etxean, Santo Tomas eguna ospatzeaz gain, Udazkeneko Txapel -
ketako sarian banatu zituzten asteartean. Honakoak izan ziren irabazle-
ak: Kartetan: musean, Francisco Hernandez eta Francisco Navas;
tutean, Alfonso Lopez eta Jose Villamarin; eskoban, Maria Lunaro eta
Javier Garmendia; eta Punttoan, Patxi Apezetxea eta Clementino Baro.
Kaleko jokoetan, emakumeetan: tokan, Mª Carmen Arraras; igelan,
Eufemia Gonzalez; botean, Mª Carmen Arraras; dardotan, Mª Luisa
Cartujo; gizonezkoetan: tokan, igelan eta botean Jose Lopez; dardotan,
Jose M. Iglesias. Eta billarrean: Francisco Garcia. Sariak banatu ondo-
ren, txistor-jate ederra egin zuten bazkideek. ��
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Jesus Lopez eta Jose Luis Lopez mus txapeldunak eta Isidro Tobar eta Antonio
Cano tute txapeldunak, Karabel auzoan. Belkara, Karabeleko auzo elkarteak antolatuta, Mus eta
Tute Txapelke tak jokatu ziren asteburuan eta irabazleak honakoak izan ziren: Jesus Lopez eta Jose Luis
Lopez mus txapeldunak eta Isidro Tobar ete Antonio Cano tute txapeldunak. Guztira hababost bikotek hartu
zuten parte eta giro ona izan zen nagusi. Horrez gain, Gabonetako zozketa egin zen eta Xabier Mingo,
Benito Gonzalez eta Tomas Rivero izan ziren sarituak. Bakoitzak Eguberri lote bana jaso zuen. Argazkian,
txapelketako txapeldunak, azpitxapeldunak eta hirugarrenak ageri dira sariekin. ��

Gabonetan Hernani, ekitaldiz ekitaldi

Urte Berri On guztioi!Urte Berri On guztioi!

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.

ESKERTZA
Maria Pilar 

Loyarte Erroizarena
Orain egun gutxi  hil zen

- Goian bego -

Pilarren semeak, anai-arrebek eta gainerako ahaideek
eskerrak eman nahi dizkizuegu modu batera edo beste-
ra gure ondoan izan zareten guztiei eta baita elizkizune-
tara etorri zineten guztiei ere.
ESKERRIK ASKO GUZTIAGATIK

Hernanin 2010eko abenduaren 26an

(Cristino Albisturren alarguna)

Liburutegia apainduta. Gabonak girotzeko  Zuk
zeuk egin ezazu leloa erabili dute udal liburutegian eta
batetik, apaingarri eta opariak norberak nola egin
azaltzen duten hainbat liburu jarri dituzte eta bestetik,
liburutegia apaintzeko 0-9 urte bitarteko haurrak gonbi-
datu dituzte beraien marrazki edo idatziak bertan jartzeko.
Parte hartzea haundia izan dela azaldu dute eta haurrek oso
gustora erantzun dutela. Liburutegiko arduradunek eskerrak
eman nahi dizkiete parte hartu duten guztiei. ��
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A BIHAR Eguzkiak eta hegoaldeko haize-

ak lagunduta tenperatura pixka-

naka igotzen hasiko da. Hala

ere, izotz kontuak izango ditugu

oraindik. Min.0º / Max.8º.

(e
u

s
k
a

lm
e

t)Giro dotorea baina hotza izan-

go dugu. Eguzkiak ez du

gehiegi berotuko eta goizean

eta gauean izotza izango dugu.

Min.-2º / Max.6º.

�  IRAGARKI  MERKEAK �
Neska euskalduna sagardotegi denboraldian lanerako prest: sagardotegitan, ostalaritzan...

Harremanetaralko: 617 630 528
Pisu bat alokatzen dut Hernanin, Karmelo Labaka kalean. 2 gelakoa, kalefakzio indibidualarekin. Dotorea.

700 euro. Bankuko abala behar da. Tlf: 600609754
Emakume euskaldun bat behar dugu goizez, haurrak jeiki arazi, gosaria eman eta eskolara eramateko.

Deitu: 661 679 700
ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, antenak ere bai...

Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.
Enara Goikoetxea.Terapia energetikoak, Kristaloterapia, Flores de Bach, Masaje metamorfikoa, Reikia, Tarot

terapeutikoa. Tel.: 943-332894 - 649-700762. (Agustindarren plaza 4)
YOLANDA ESTETIKA ZENTRUA. Fotodepilazio berria, prezio bereziak eta pertsonalizatuak.

“Fotorejuvene cimien to”, Dieta pertsonalizatuak, zure pisua kontrolatzen dugu. Plataforma bibratzailea.
Atzieta 2, behea.  Tel. 943 55 32 78.

Alicia C.C.: Modu pertsonalean eta profesionalean garapena lortzeko: Coaching, PNL, erlajazioak, Flores
de Bach, hipnosia… Deitu: 943 33 28 94 / 653 267 146. (Agustindarren plaza, 4)

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

� 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: Correa Perkaiztegi 8 - 943 336022 � Gauez: Chucla Kardaberaz 48 - 943 551793

‘ORNITORRINKUS’ CD berria
aurkeztuko dute asteartean,
Maialen Lujanbiok, Judith
Monterok eta Xabier Erkiziak.
Esperimentazio lana da Orni -
torrinkus, orain arte zer ikusi-
rik izan ez duten hiru esparru
elkartu eta elkar-lanean sortu
dutena. Maialen Lujanbio ber -
tso mundutik dator, Judith
Montero musika kontenpora-
neotik, eta Xabier Erkizia mu -
sika elektronikotik. 

Hirurek, beren betiko es pa  -
rruetan landu nahi izan di tuz te
bide berriak, oraindik landu ez
zituzten bideak, eta hiru bide
horiek elkartuta, Ornito rrinkus
sortu dute.

«Sailkaezinen artean 
sailkatua»
Ornitorrinkus hitzak defini -
tzen du, nolabait, hiru artista
horien esperimentazio lana.
«Gizarte honek badu joera bat,
dena sailkatzeko, eta Orni to -
rrin koa da, animalia bat, fami-
lia batean sailkatu ezin dena».
Horrela dio kanta bateko
letrak: «Baldin eta sailkaezina,
sailkaezinen artean sailkatua».

Ideia horrek biltzen du,
gutxi edo gehiago, Ornito rrin -

kusen mamia. Gizarte honek
pautak jartzen dizkio artistari,
emakumeari, gizonezkoari...
de noi, azken batean. Artea, ge -
neroa, mundua, pauta ba tzu -
ren arabera dabil. Hori hautsi,
eta bide berriak proposatzen
saiatu dira Lu janbio, Montero,
eta Erkizia. Lujan biok horrela
dio: «ez du gu orain arteko
bidea uka tu nahi. Bakoitzak
gure esparruan ja rraitzen du -
gu; baina bagenuen gogoa,
nahi bat, gure esparruetan ara-
katu eta esperimenta tzeko». 

2007an hasi zuen bidea
Ornitorrinkusek, eta orain CD
itxura hartu du. Asteartean
aur keztuko dute lana, 19:00 -
etan Milagrosan, hain justu, le -
henengo kontzertua eman zu -
ten areto berean, ibilbide bat
borobildu nahian. Sarrerak ber-
tan salduko dira, 5 euroan.  ��

.

Kontzertuan, komentatu egin
nahi dituzte kantak, jendearekin;

nondik sortu zen ideia, 
zer adierazi nahi izan duten,
jendeari zer iruditu zaion...

.

.

� T X A N T X A N G O R R I

Hitzak, notak,
hotsak...

‘Ornitorrinkus’
asteartean

Judith Montero eta Maialen Lujanbio, Leokan.

� B E R T S O L A T A  -  O R N I T O R R I N K U S  C D  A U R K E Z P E N A

CD berria aurkeztuko
dute Maialen Lujanbio,

Judith Montero, eta
Xabier Erkiziak,

asteartean, 19:00etan,
Milagrosan.

Izagirre txapeldun
RAMON Izagirrek irabazi du
Txantxagorriko 32garren Ehi -
za Txapelketa. Bi egunetan jo -
katu dute txapelketa, eta Iza -
girrek lortu ditu puntu gehien,
1.016, bi faisan eta 8 eper bota-
ta. Iñaki Loiarte izan da biga-
rren, 910 punturekin, 4 faisan
eta 5 eper botata. Hirugarren

postuan Iñaki Esnal geratu da,
714 punturekin, 7 eper botata.
Uxukoerreka eta Epelerrekan
jokatu dute txapelketa, eta
aldez aurretik 40 faisan askatu
dira, eta 110 eper. 24 ehiztarik
hartu dute parte, eta denen
artean, 33 faisan bota dituzte,
eta 68 eper.  ��

Bigarren eta hirugarren izan dira: Loiarte eta Esnal.

Ezker-eskubi:Ezker-eskubi:
Iñaki Loiarte,Iñaki Loiarte,

Ramon IzagirreRamon Izagirre
eta Iñaki Esnal.eta Iñaki Esnal.


