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urumea bailarako egunkaria

HERNANI  ERREMONTEA

Erremonteko Binakako Txa
pelketak dagoeneko badauzka 
finalistak. Urriza eta Larraña
gari, Barrenetxea IV eta Matxin 
III batu baitzaizkie; haiek lortu 
zuten herenegun, finalerako 
bigarren txartela. Hilaren 28an 
jokatuko dute, datorren larun
batean, arratsaldeko 16:00etan 

hasita, Hernaniko Galarretako 
frontoian.

Azken momentuan  
irabazitakoa
Hain zuzen, finalerdiko ligax
kako azkeneko partidua iraba
zita lortu zuten finalean egotea 
Barrenetxea IV hernaniarrak 
eta Matxin IIIak; 40-35 gailendu 
baitziren Juanenea eta Azpiro

zen aurka. 
Dena den, txartela ez zuten 

hasiera-hasieratik beraien es
kutan izan. Are gehiago, azke
neko momentura arte, galtzeko 
arriskua izan zuten. Oso partidu 
orekatua izan zen, bi bikoteen 
artean, hunkigarria, baina dis
tira falta izan zuen. Izan ere, na
baria zen bi bikoteek asko zutela 
jokoan. 

Azkeneko zatia izan zen 
erabakigarriena, Barrenetxea 
IVk eta Matxin IIIak finalerako 
txartela eskuratzeko. 34-35 gal
tzen zijoazenean, 6-0ko partzial 

batekin, markagailuari buelta 
ematea lortu zuten, 40-35 gera
tu arte.

Barrenetxea, nabarmenena 
zenbakitan
Datuei erreparatuz gero, Ba
rrenetxea IV nabarmendu zen, 
baina alde haundiegirik gabe: 
denera 17 tanto egin zituen, eta 
5 akats. Matxinek, aldiz, 11 tanto 
eta 5 akats. 

Eta aurkarien artean, aldiz, 
16 tanto egin zituen Juaneneak, 
eta 7 akats; eta  5 tanto Azpiro
zek, eta 9 akats.  

Barrenetxea IV eta Matxin III finalean izango 
dira, Urriza eta Larrañagaren kontra
40-35 gailendu ziren herenegun, Juanenea 
eta Azpirozen aurka, Binakako Erremonte 
txapelketaren finalerdiko ligaxkan.

ASTIGARRAGA   
MUNDARRO KIROL ELKARTEA

Txantxa artean egin dute, beste 
behin, Astigarragako Inuxente 
Krosa Mundarro Kirol Elkarteak 
antolatuta, baina bihurrikeriak 
bakarrik ez ziren izan, lasterka 
ederki egiteko tartea ere izan 
zuten Astigarragara gerturatu 
zirenek.

Borja Manchado eta Lorea 
Aiala izan ziren 6 kilometroko 
ibilaldia osatzen azkarrenak, 
gizonezkoen eta emakumez

koen artean, hurrenez hurren. 
Gizonezkoen artean, biga

rren izan zen Hodei Lujanbio 
goizuetarra eta hirugarren, 
Ivan Verdugo. Emakumezkoen 
artean, aldiz, Eneritz Arbelaitz 
geratu zen bigarren postuan, 
eta Leire Mendioroz astigartarra 

iritsi zen jarraian.
Sari ederrak jaso zituzten 

haiek, eta sariak ere izan zi
tuzten astigartar azkarrenek. 
Antton Korta eta Leire Mendio
rozentzat izan ziren haiek; Kor
tak ezin izan zuen jaso, baina 
aurrerago jaso ahal izango du.

Aurretik, gaztetxoenak
Helduek ez ezik, gaztetxoenek 
ere hartu dute parte, denera, 105 
partehartzaile izan dira, heldu 
eta gaztetxoen artean. Txikie
nek norbere adinari egokitutako 
ibilaldiak egin zituzten, eta on
doren, merienda eman zieten.  

Borja Manchado eta Lorea Aiala 
azkarrenak atzo, Inuxente Krosean
Euripean izan bazen 
ere, 105 heldu zein 
gaztetxok hartu 
zuten parte atzoko 
Inuxente Krosean. 
Herritarren artean, 
Antton Korta eta Leire 
Mendioroz izan ziren 
lehenengoak; eta 
haiek ere izan 
zuten saria.

Jolasteko aukera, 
kiroldegian
HERNANI  KIROLDEGIA

Gabonetako ludoteka jarriko 
dute gaur kiroldegian, jar
duera fisikoa eta kirol sailak 
antolatuta. Goizeko 10:00etatik 
13:00etara izango dute aukera 
gaztetxoenek, bertan jolasteko.  

Aurreratuta,  
Musika Eskolak
HERNANI  MUSIKA ESKOLA

Olentzeroarekin abestera atera
ko dira gaur 'Hernani' Musika 
Eskola Publikoko ikasleak. 
Kaxkoan zehar ibiliko dira, 
eguerdiko 12:00etan hasita.  

Karabelen,  
gutunak jasotzen
HERNANI  BELKARA AUZO ELKARTEA

Aurreratuta iritsiko da Olen
tzero Karabel auzora. Belkara 
auzo elkarteak gonbidatuta, 
arratsaldeko 18:00etan iritsiko 
da Olentzero, etxeko txikienen 
gutunak jasotzera.  

8328 errifak, saria
HERNANI  SAN JOAN KONPARTSA

San Joan Konpartsak jakina
razi du 8389 zenbakidun errifa 
dela aurtengo sariduna.  

Olentzeroak  
nonahi, bihar
HERNANI-ASTIGARRAGA  GABONAK

Olentzero etxeetara iritsi au
rretik, hainbat txoko bisitatuko 
ditu, baita Urumea bailaran 
ere. Goizeko 11:30etan abiatu
ko da Astigarragakoa, Mari 
Domingirekin batera, Santio
menditik. Eta Hernanikoa, 
aldiz, arratsaldeko 18:00etatik 
aurrera ibiliko da Kaxkoan 
zehar, Ttarla dantza taldearen 
eskutik. Horrez gain, eguerdiko 
12:00etan Kantuz abesbatzak 
alaituko ditu kaleak; eta gauza 
bera egingo du Hernaniko Mu
sika Bandak, gauez, iluntzeko 
20:00etatik aurrera.  

Poz-pozik bueltatu ziren korrikalari azkarrenak, haien sariekin.
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IRAGARKI MERKEAK
Martxan dagoen alimentazio denda salgai, jubilazioagatik, Hernaniko Etxeberri auzoan.  

Deitu: 647 886 950
Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 

akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)
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GAUR BIHAREguraldia egonkortuz joango da, nahiz eta baliteke goizaldean euri 
pixka bat egitea oraindik. Gerora giroa lehortuz eta argituz joango da. 
Tenperaturak behera egingo du. Min.7º / Max.16º

Giro egonkor eta atsegina izango da. Lainoak nagusituko dira eta 
tarteka, eguzkia agertuko da. Hego haizea ibiliko da, eta tenperatu-
rak epelduko ditu. Min.12º / Max.18º
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HERNANI  BERRIAK ELKARTEA

Gabonetako erakusleiho lehia-
keta antolatu du Berriak Herna-
niko merkatari eta ostalarien 
elkarteak, bigarren urtez, eta 
dagoeneko eman dute irabaz-
leen berri. 

Begira Optikak eskuratu du 
lehenengo saria; bigarren izan 
da Hiru haur arropa denda eta 
hirugarren, aldiz, Laket arropa 
denda. Aitorpen modura, pasa 
den ostiralean banatu zizkieten 
sariak. 

Hiru kideko epaimahaia
Peio Gonzalez arte plastikoetan 
adituak, Maixa Ruiz Berriak el-

karteko ordezkaria eta OnBit 
informatikako arduraduna eta 
Patxi Ibarguren Merkataritza 
eta Turismo saileko zinegotzia 
izan dira irabazleak hautatze-
ko ardura izan duten hiru epai-
mahaikideak. Herria zeharkatu 

eta erakusleiho onenak zein-
tzuk diren erabaki behar izan 
dute.

17 partaide, aurten
Erakusleiho onenaren saria es-
kuratzeko lehian, 17 saltoki izan 
dira aurten parte hartu dute-
nak. Horiek guztiek apaindu 
dituzte beraien erakusleihoak; 
«Gabonetako argiekin batera, 
Hernaniri merezi duen giroa 
ematea» izan dute helburu. Ur-
tarrilaren 6ra bitarte ikusi ahal 
izango dira horiek guztiak.  

Begira Optikak aurten, herriko 
erakusleihorik politena
Hiru dendak jaso du 
bigarren saria, eta 
Laket dendak, aldiz, 
hirugarrena. Berriakek 
antolatuta, bigarren 
edizioa izan dute 
aurtengoa.

HERNANI  GOIZ EGUZKI

Santo Tomas eguna ospatzea-
rekin batera, udazkeneko karta 
eta herri-jolasetako sari-bana-
keta egin zuten Goiz Eguzkin. 
Denera, 28 sari banatu zituzten.

Kaleko jolasak, hasteko
Kaleko jolasetako sariak bana-
tu zituzten, lehenengo. Emaku-
meen artean, Josefa Sanchez eta 
Pilar Garcia izan dira garaileak, 
eta bigarren geratu dira Tomasa 

Escarmena eta Loren Oyarbide.
Gizonen artean, aldiz, Jose 

Lopez, Francisco Navas, Francis-
co Moya eta Jesus Brillo izan dira 
aurrenak; eta Primitivo Baz, Lu-
cinio Moreno, Francisco Godinez 
eta David Inclan, bigarren.

Lau txapelketa, kartetan
Karta-jokoetan ibili direnek 
izan zituzten sariak baita ere. 

Musean, Benjamin Miran-
da eta Teodoro Del Rio izan dira 
txapeldunak, eta Jose Villama-

rin eta Mere Puerta, azpitxa-
peldunak. Tutean, Vicente Perez 
eta Julian Santos gailendu dira, 
eta Lupe Primo eta Vicotoria Fer-
nandez izan dira bigarren.

Eskoban, Lucas Yuste eta Ra-
mon Ormaetxeak irabazi dute 
sari potoloena, eta Luis Lozano 
eta Primitivo Gonzalezek, bi-
garrena. Eta punttoan, Manolo 
Morato eta Gerardo Barrosek 
irabazi zuten, eta Gabriel Asen-
sio eta Sabino Mateos izan ziren, 
bigarren.  

Opariz lepo, Goiz Eguzkitik ere
Urtero bezala, udazkeneko karta eta herri-jolasetako sariak banatu 
zituzten jubilatuen etxean; ondoren, txistor jana ederra egin zuten.

HERNANI  SANTO TOMAS EGUNA 
Donostiako Santo Tomas egu-
neko ferian izan ziren Arriatzu 
Barazkiak eta Iradi Sagarrak 
hernaniarrak, eta sariak ere 
eskuratu zituzten. Fruta lehia-

ketan lehenengo saria jaso 
zuten iraditarrek. Eta Arria-
tzuk, hiru: Postu onenari Jose 
Salaberria memoriala; Barazki 
lehiaketan 2garren saria; eta 
fruta lehiaketan, 3garrena.

Arriatzu Barazkiakeko kideak jasotako sariekin.

Bi saridun, Santo Tomas egunean

Saridun guztiek elkarrekin egin zuten argazkia, bukaeran.

Erakusleiho lehiaketako saridunak Berriak elkarteko kideekin batera.

Urtarrilaren 6ra arte 
ikusi ahal izango dira 
parte hartu duten 
erakusleihoak.

HERNANI  PSE-EE 
Urte bukaerako luntxa egin 
zuen atzo Hernaniko PSE-EEk, 
eta bertan izan zen Eneko 
Andueza Gipuzkoako PSE-EE-
ren idazkari nagusia, Ricardo 

Crespo zinegotziarekin eta 
Pablo Peñacoba Hernaniko so-
zialisten idazkari nagusia ere. 
Anduezak adierazi du espero 
duela «lehenbailehen» egitea 
akordio aurrerakoia.

Atzo egin zuten urte bukaerako luntxa Hernanin, bertako eta Gipuzkoako kideek.

Urte bukaerako luntxean, Andueza 

Errugbi elkarteko denda, irekita
HERNANI  ERRUGBI ELKARTEA

Azken urteetan bezala, Errugbi Elkarteak denda ireki du Plaza 
Berrin. Gabonetan irekiko dute arratsaldez, 17:00etatik 20:00etara. 
Gaur eta bihar, goizez ere irekiko dute, 11:00etatik 13:00etara.
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