
HERNANI Institutuak  gurasoentza-
ko hitzaldi zikloa hasiko du aste ho-
netan, seme-alaben hezkuntza kalita-
teak zer garrantzi duen jabetzeko.
Institutuak  prentsa komunikatuan
adierazi duenez, “Hernani Institutu-
ak jakin badaki zer garrantzitsua den
kalitatezko hezkuntza ematea. Ho-
rrek gure gazteen garapen integrala
ziurtatuko baitu, baita prestakuntza eta
gizarteratzea ere etorkizunean” Hori
horrela dela, Institutuak dio etengabe
ari dela hezkuntza sistema hobetzeko
bideak jartzen. Lan horren barruan,

orain dela gutxi ISO 9002 kalitate
ziurtagiria lortu du Institutuak.

“Baloreen garapena eta hezkuntza
kalitatea”
Gurasoei begira antolatutako hitzal-
diak asteazkenean hasi (abenduaren
18an) eta ikasturte osoan izango dira.
Kontxi Mendarok emango du aurrene-
ko hitzaldia eta baloreen garapena eta
hezkuntza kalitatearen gainean hitz
egingo du. Mendaro Unibertsitateko
irakaslea da eta aditua da familia, hez-
kuntza eta baloreen gaietan. �
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Patxi Apezetxea Hernani Institutuko zuzendaria.

Hernani Institutuak hitzaldi zikloa antolatu du
gurasoentzat, kalitatea eta hezkuntzari buruz
� Hitzaldi zikloaren helburua da seme-alaben hezkuntza kalitateak zer garrantzi duen jabetzea

� Aurreneko hitzaldia Kontxi Mendaro adituak emango du asteazkenean, Biterin 18:00etan.
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Hernanitik munduko leku guztietara
iristen lagunduko dizugu.

Gure Txoko eta Txantxangorriko sarituak, Santa Barbara elkarteko lehendakari eta juntakideekin batean.
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Irazustak (AB) eta Rubiok (Batzarre) Iparraldetik eta
Nafarroatik begiratuta aztertuko dute egoera politikoa
� Mahai ingurua Hikak antolatu du eta Biterin izango da arratsaldeko 19:30etan � Bihar Arnaldo Otegi

eta Joseba Egibar izango dira, eta asteazkenean Patxi Zabaleta, Genma Zabaleta eta ‘Bikila’.

HIKAk antolatuta, gaurtik
asteazkenera hiru mahai in-
guru izango dira Hernanin,
euskal gatazkaren inguruan.
Gaur, Richard Irazusta
Abertzale Batasunako ordez-
karia eta Milagros Rubio

Batzarreko kideak hitz egingo
dute Biterin. Richard Irazustak
Iparraldeko egoera politikoa
eta sozialaz hitz egingo du:
jokabide planak ikuspegi
aurrerakoi batetik, eta Iparral-
deko abertzaleen arteko harre-

manak eta desberdintasunak.
Milagros Rubiok Nafarroako
ikuspegiaren berri  emango di-
gu: Autonomia Erkidegoa-
rekin harremanak, euskaltasun
integratzaile eta ezkerrekoaren
jarrerak eta abar.

Asteartean, Joseba Egibar
eta Arnaldo Otegi buruz buru.
Ikuituko dituzten puntu bat-
zuk: euskal gizartearen anizta-
suna, herrialdeen arteko ezber-
dintasunak, proposamenak eta
horien bideragarritasuna. �

ELKARTEARTEKO MUS TXAPELKETA

Gure Txokoren hazaina
LARUNBATEAN Santa Barbara elkartean banatu
ziren soziedadearteko mus txapelketako sariak.
Elkarteetako 75 lagun inguru bildu ziren eta giro
ederrean joan zen afaria. Denak baino gustoraxeago
egoteko motiboa zutenak Gure Txoko elkarteko baz-
kideak ziren, aurten benetan latza egin dute-eta. El-
kartearteko txapelketa irabazteaz gain, orain artean
inork egin ez duena lortu du Gure Txokok: bi biko-
teak finalean sartzea. Horretaz gainera, txapelketa
horretan sari berezi bat izaten da txapelketa bi aldiz
segidan edo hiru aldiz irabazten duenarentzat. Eta
hori ere irabazi du aurten Gure Txokok. Horri erantsi
behar zaio, azken hiru urteetan finalean izan dela. 

Gure Txokok ez ezik, Txantxangorri elkarteak
ere meritu haundiak egin ditu: elkarteko bi biko-
teak iritsi dira semifinaletara. 

Paroa ostegunean
EUSKAL Herriak erantzun eki-
menak bi orduko lan uztea  eta
mobilizazioak deitu ditu ostegu-
nerako. Ekimen horren arabera,
egoera politikoa oso larria da eta
Euskal Herria bera dago jokoan,
Frantzia eta Espainiaren estrate-
giak Euskal Herria desegitea bai-
tu azken helburua. Antolatzaileen
esanetan, oinarrizko eskubiderik
ez da errespetatzen eta kontra
egiten diona ilegalizatu egiten da.
Horrexegatik ezinbesteko ikusten
dute “kalera atera eta gure esku-
bideak eta duintasuna defendi-
tzea”.  

Paroak goiz eta arratsaldez
izango dira, bi ordukoak: 11:00-
etatik 13:00etara eta 18:00etatik
20:00etara. Mobilizazioak, aste-
azkenenean, 20:00etan Gudarien
plazan, eta ostegunean, 12:00etan
eta 20:00etan. �

San Markos Udalarekin
bilduko da Hondakinen plan

integrala eztabaidatzeko

SAN MARKOSEKO Mankomu-
nitateak eztabaida prozesua za-
baldua du Hondakinen plan inte-
gralaren gainean. Bihar 11:00etan
Hernaniko Udalatxean bilduko
dira Mankomunitate eta Udal
ordezkariak. Eztabaida prozesu
honetan zuzenean herritarrekin
bilera ere izango da, baina hori
urtarrilaren 15ean da.
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HITZ BITAN

� ELUR-TXORI ELKARTEA

Mus txapelketako partidak. Elur-Txoriko Mus Txa-
pelketa martxan da eta aste honetan bederatzi partida jokatuko
dira. Astelehenean: Zubillaga-Esnal; Mellado-Mikel; Joxe-
Gorka. Asteartean, Lafourzade-Arozamena; Batis-Imaz; Alva-
ro Sanz-Valle/Patxi Lopez-Iturriza.

� SAHARA

Elkartasun kanpaina. Saharako errefuxiatuen kanpa-
menduetan janari eskasia dute eta Gipuzkoak zenbait udalek jana
biltzeko kanpaina hasi dute. Batez ere, behar dutena dira, baba-
rrun, lentejak, ilarrak, zerealak, pasta, azukrea, olioa eta atuna
oliotan. Kanpaina honetan parte hartu nahi duenak eraman ditza-
la produktu horiek Biterira

� DOBERA

Gabon kanta ikastaroa. Dobera Euskara Elkarteak
Gabon kanta ikastaroa egingo du ostiralean. Irakaslea Maider
Ansa kantari aranoarra da,  Euskal Herriko kantu txapelketako
txapelduna. Ikastaroa ostiral arratsaldeko 18:00etan izango da
eta izen ematea zabalik izango da bihartik aurrera. Doberak
Gabon kanten liburuxka banatuko du ikastaroan.

� LATSUNBE AUZOA

Kuartel aurreko aparkalekuekin gorabeherak.
Ertzaintzak kuartel aurreko parkin zati bat piboteekin itxi eta
beretzat hartu du. Horrek zenbait auzotarren artean haserrea
sortu du eta Udaletxera jo ere egin dute. Udalak adierazi du,
aparkaleku hori leku publikoa dela eta Udalaren baimenik gabe
ezin litekeela itxi. Udalak Ertzaintzari kotxeak hortik kentzeko
eskatu dio. Era berean, azaldu du kuartel aurreko leku publiko
horretan edozein iniziatiba hartu aurretik, hori Udalarekin hitz
egin eta hitzartu beharreko kontua dela, beste leku publiko
guztietan egin behar den bezalaxe. �

KKIIRROOLLAA AASSTTEEBBUURRUUKKOO EEMMAAIITTZZAAKK

HERNASAX taldeak kon-
tzertu ederra eman zuen atzo
eta plazan publiko dezente
bildu zen Bandako saxo jole-
en kantuan entzun eta goza-
tzeko. Hernasax Udal Musika
Eskolako talde bat da bost
konposizio klasiko jo zituen
atzo, berez musika mota guz-
tiak jotzen baditu ere. Saxo

joleez gain, txistulari gazteak
ere aritu ziren kontzertuan
laguntzen.

Zuzendaria pozik lanarekin
Roberto Pacheco musikoa eta
Musika Eskolako irakaslea
aritu zen zuzendari lanetan.
Kontzertu bukaeran adierazi
zuenez, zuzendaria pozik ze-

goen taldeak egindako la-
narekin. Hernasax taldeak ba-
tez ere Hernanin jotzen du,
baina, kanpora ere ateratzen
da. Datorren kontzertua Asti-
garragan du eta udaberri al-
dera berriz ere herrian jotzeko
asmoa dute.  Eguraldiak esan
beharko badu ere, Aralarko
plazan izatea nahi lukete. �

Hernasax taldea atzo, Udaletxeko arkupetan eman zuen kontzertuan.

ZERBITZUAK

�Taxiak:  

943 550093

�Udaltzaingoa:
943 333288 

� DYA:  
943 464622    

�Anbulatorioa:
943 006666                  

�Jokalari anonimoak
943 331103                        

� Egunez:  Correa
Perkaiztegi 8

�  943 551933

� Gauez:   Zatarain
Andoain. Arteta z/g

�  943 290802

� Egunez:   Aizpuru
Latxunbe Berri 11

�  943 336077

� Gauez:   Gorospe
Andoain. Rikar. Arregi 12

�  943 592415

� FARMAZIAK� TELEFONOAK

ASTEARTEAASTELEHENA

‘Hernasax’ taldeak musika eta giroa jarri zituen

ERRUGBIA

Liderrarekin ezin 
HERNANIK Ordizia liderra-
ren kontra jokatu zuen atzo,
Goierriko lurretan. Lider jar-
tzeko aukerako partidua zen,
baina, 40-12 galdu zuen.

Landareko mutilek hiru
erregalo egin zizkieten ordi-
ziarrei bata bestean segidan,
eta goierritarrek aprobetxatu
eta 21 tanto aurretik jarri zi-
ren. Hortik aurrera, hernania-
rrak erabat kontraeskura joka-
tu behar izan zuten, eta ezin
izan zioten markagailuari
buelta eman. Hernani orain
hirugarren dago, baina, 3 pun-
tura. Orain, Gabonetako opo-
rrak eta hilbeltzera arte ez du
ligako partidurik. 

WATERPOLOA

Hernanik 4-3 galdu
HERNANI Bk 4-3 galdu zu-
en atzo Faduran, baina, parti-
du ona jokatuta. Iaz talde
beraren kontra 16-1 galdu zu-
ten hernaniarrek, eta aurten
markagailuan aurretik ere joan
dira. Arbitroa ere ez zuten
lagunik onena izan: espultsio
bat pitatu zuen hernaniarren
alde eta 10 kontra. Igandean
Maristasen kontra. �

FUTBOLA

Gusto oneko puntua
HERNANIK 1-1 berdindu
zuen Hondarribiaren kontra,
Urnietan. Aurreneko denbo-
ran hernaniarrek oso ondo jo-
katu zuten eta gola sartzeko
dozenerdi aukera garbi ere
izan zituzten. Baina, punte-
riak edo suerteak, bietako ba-
tek huts egin zuen. 

Bigarren denboran gauzak
bihurritzen hasi ziren. Jon
Baños porteroari pitatutako
falta bat bota zuen Hondarri-
biak eta arbitroak penalti pita-
tu zuen Hernaniren kontra, eta
Otaegi kapitaina espulsatu
zuen. Penaltia sartu eta Hon-
darribia 0-1 jarri zen aurretik.
Hamar jokalarirekin egonaga-
tik, Loranen mutilek ez zuten
etsi eta aurrera jo zuten berriz
ere. Partidua bukatzeko bi mi-
nutu falta zirela, Jon Martinek
buruz sartu zuen enpatea. 

Igandean Oñatira
Hernanik bi partidutan 4
puntu atera ditu eta badijoa
piskana aurrera. Datorren
asteburuan Oñatiko Aloña
Mendiren kontra du. Atzera
begira jarrita, iaz oñatiarren
irabazita hasi zen hernania-
rren ratxa ona. Aurten ere fir-
matu liteke bolada hura. �

PELOTA

Manzisidor eta
Martinez finaletik

kanpora

HERNANIKO pelotarentzat
ez da izan zitekeen asteburu-
rik ona izan. Ostiralean, Goi-
atz Manzisidor eta Amaia
Martinezek Anoetako Kuku-
ren kontra jokatu zuten Gi-
puzkoako finalean zein sartu-
ko. Anoetarrak 30-27 irabazi
zuten, eta hernaniarrak finale-
tik kanpora gelditu dira. 

Eskuz, berriz, Ezeiza eta
Gorrotxategik Zazpiturriren
kontra jokatu zuten finalerako
postua. Hernaniarrak orain
arteko 10 partiduak irabaziak
zituzten eta larunbatean 16
tanto egitea nahiko zuten.
Partidua hasi eta gutxira Ezei-
za lesionatu egin zen. Bere
lekuan Aizpitarte sartu zen,
baina ez berotzeko eta ez zen-
tratzeko betarik gabe. Azke-
nean, 9-22 galdu zuten herna-
niarrak, eta Gipuzkoako fina-
lerako ez bada ere, Euskal He-
rriko Ligilarako sartu dira.

Bestalde, Ubarretxena-Ga-
larzak jokatu behar zuten par-
tidua Kukuren kontra, baina,
datorren ostiralera atzeratu da
eta Loiolan jokatuko da.  �

Autobusak Hernanitik,
Ibarretxek Bilbon deitutako

manifestaziora joateko
� Joan nahi duenak deitu 943-550212 telefonora

ostegunean 17:00etatik 21:00etara.

JUAN Jose Ibarretxe Lehen-
dakariak manifestazioa deitu
du Bilbon iganderako “ETA
kanpora” lemarekin.   Herna-
niko EAJk adierazi du  mani-
festazio horretara joan nahi

duten hernaniar guztiek herri-
tik autobusean joateko modua
izango dutela. Horretarako
deitu ostegunean 17:00etatik
21:00etara honako telefono
honetara: 943-550212. �

Alvarez-San Sebastia-
nek 22-5 irabazi dute.


