
FESTAK antolatzeak lana ere
ematen duela, eta atzealdean,
baina gogotsu aritu da lanean
Lizeaga auzoko Gibelalde auzo
elkartea.

Ostiralean hasi zituzten
fes tak, eta atzokoan egun oso -
an izan zen jai-giroa auzoan.
Gaur ere, beste pixka baterako
tartea izango da, noski!

Adinekoak ere, gogoan, 
jan-edanera jo aurretik
Eguna adinekoak omentzen
hasiko dute, Sandiusterrin,
egoitza ere auzoaren parte baita.

Jan-edanerako aukera
izan go da gero: tortilla lehia -
ke ta egingo da, eta sagardo
dastaketa ere bai. Toka, botea

eta musarekin borobilduko
dute eguna.

Xakean, Devesa eta Estefano
Ostiraleko Xake Txapelketari
dagokionez, 16 haurrek hartu
zuten parte, eta Ekaitz Devesa
eta Ekain Estefano nagusitu
ziren haundien eta txikien ka -
tegorian, hurrenez hurren. yy
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EGITARAUA
10:30, Omenaldia adinekoei,
Sandiusterrin.
11:30, Tortillak eramateko ordu-muga,
lehiaketan parte hartzeko.
12:30, Sagardo dastaketa eta trikitixa.
12:30, Toka eta bote txapelketak.
16:00, Mus txapelketa, Lizeaga 
tabernan.
20:00, Jaien bukaera.

z ODOL EMAILEAK

Oraindik ere,
marka hobetzera
Irailean 68 odol emaile izan
dira, eta horietatik bi, berriak.
Urteko bigarren zifra onena izan
da, eta asteartean, hu rren go
zitan, berriro ere marka ho -
betzea izango da helburua. yy

z AMHER

Ordenagailu bila,
Internet Gelarako
Etorkinentzako Internet Gela
osa tzen ari da Amher Kultu rar te -
ko Elkartea, eta horretarako, so -
be ran dauzkaten ordenagailuak
eskatu dizkiete hernaniarrei, en -
pre sa nahiz partikularrei. Por ta ti -
lak edo mahai ordenagailuak,
denak izango dira on gie torriak,
funtzionatzen badute. Harrema -
netarako: 690 953 111. yy

z GURE ESKU DAGO

Zinta horiak, kalera
Kale Nagusian mahaia jarriko
du GEDk 12:30etan, zinta ho -
riak banatzeko. «Erabakitzeko
eskubidea eta demokraziaren
alde» zintak Tilosetan eta etxe,
balkoi edo  herriko leku bere-
zietan jartzeko dei egin dute. yy

z KANIKA

Izena, gaur arte
Kanika Aisialdi Taldeak zehaztu
du egitaraua: urriaren 6an ha si -
ko da ekintzekin, eta gaurkoa da
izena emateko azken eguna:
https://labur.eus/KanikaIzenE
mateak18_19. yy

z ORAIN PRESOAK

Deialdia, talde
askoren artean
Prentsaurrekoa eman zen ostira-
lean Hernanin, urriaren 20an
Donostian egingo den manifes-
taziorako deia egiteko. Deialdia
hainbat eragilek osatzen duen
Orain Presoak dinamikak egiten
du, eta ez Sarek bakarrik. yy

z SB HARROBIRA

Etzidamu, tailerra
Santa Barbarako harrobian zer
egin erabakitzeko azken-aurreko
bilera egingo da asteazkenean,
19:00etan Biterin. yy

z LIZEAGAKO JAIAK

Festarekin aurrera,
gibeletik ere

Ikus-entzunezkoen bi lehiaketa, Beldur Barik bizitzeko

MARTXAN jarri da, hiruga rre nez
Hernanin, Beldur Barik pro -
grama, Udalak, Berdin ta sun
Kontseiluak, Arre ma ni tzek, Gaz -
te lekuak eta herriko hain bat
eragile feministek bul tzatuta.
Horrela, ikus-en tzu nezkoen le -
hia  keta oro ko rraz gain, Her -
nanin ere sariak banatuko dira.

Indarkeria sexista prebenitzeko
Beldur Barik EAEko institu zi o ek
bultzatutako programa da, in -

darkeria sexista prebenitzeko.
Beldur Barik jarrera bultzatu
nahi da gazteen artean,
hainbat bide erabilita.

Horietako bat da ikus-en -
tzunezkoen lehiaketa. Neska
eta mutilek desberdintasun
egoe ren aurrean nola eran -
tzuten duten erakutsi behar da
lan horietan. Aurtengo lehia -
ketan parte hartzeko epea
irekita dago azaroaren 9ra arte,
eta oi na rri ak ikusi eta lanak

aur kez teko beldurbarik.eus
web gu nera jo behar da; 12-17
urte arteko eta 18-26 urte arteko
katego rietan hartu daiteke
parte (adin txikikoek baimena
behar dute izena emateko).

Hernanin, beste sariketa bat
Lehiaketa orokor horretako
sariak azaroaren 24an ba -
natuko dira, eta bertara joa teko
autobusa jarriko da doan,
Hernanitik (izena webgunean).

Baina Hernanin ere beste
sari bat banatuko da kategoria
bakoitzean, 150 eurokoa. Sari
banaketa hori azaroaren 23an
egingo da, 18:30etan Biterin.

Horrez gain, urriaren 27an
topaketa egingo da, 10:00etan
Biterin. Izaro Auzmendik eta
Ibai Fresnedok tailer bana
emango dute. Autodefentsa
feminista, sexualitate pare -
kidea eta ligoteo eta porno -
grafia landuko dira. yy

Azaroaren 9ra arte aurkeztu ahal izango dituzte lanak 12 eta 26 urte arteko gazteek. Sari nagusiaz
gain, Hernanin beste bat banatuko da. Bestalde, urriaren 27an topaketa egingo da.

z BERDINTASUNA BELDUR BARIK

Gibelalde elkarteak antolatuta, azken eguna
izango dute gaurkoa Lizeagako festek. ‘Atzeko
aldean’ dagoen elkartea ez da atzean geratu!
Tortillak, sagardoa eta musa izango dira gaur.

Ekaitz Devesa eta Ekain Estefano izan ziren Xake Txapelketako irabazleak.

Lizeagako auzotar guztiak bildu ziren atzo, bingoan aritzeko.

Argazkiak: kronika.eus
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Himalayatik agurra, hernaniarrei
Ostiralean lortu zuten Mikel Zubeldia eta Juanra Jódar hernaniarrek
Himalayako Thorong Peak (6.202m) gailurra egitea, Uzkudun gogoan.

ZAZPI ordu inguruko ahalegi-
naren ondoren, gailurra egi-
tea lortu dute Mikel Zubeldia
eta Juanra Jódar mendizale
hernaniarrek, Himalayan.

Annapurnako eskualdean
dagoen Thorong Peak, 6.202
me troko puntara igo ziren os -
ti ralean. Igoera nahiko zaila
izan bada ere, pozik sentitu
dira helburua lortuta, eta her -
na niarrekin gogoratu dira. 

Juanra Jódar bereziki Jesus
Uzkudunekin gogoratu da,
gaztetan mendizaletasunaren
arra sortu baitzion, eta eske-
rrak eman nahi izan dizkio
puntatik bidalitako me zu a ren
bidez: «Jesus, zurekin ika si
ge nuen mendi eta zuhaitzen
ber detasunean gozatzen, eta
gaur, Hima layako gailur ho -
ne tatik, oroimenak bueltan
eka rri dizkit elkarrekin pasa
ge nituen egun haietako asko.
Eskerrik asko». yy

z MENDIZALETASUNA

IRAGARKI MERKEAK
Langile bat behar da sukaldean lan egiteko, laguntzaile bezala eta arraskako lanetarako.

Kotxea beharrezkoa da. Deitu: 943 33 13 87
Esperientziadun andreak lan egingo luke adinekoak zaindu edota lagun egiten. Ordutegia:

goiz eta arratsaldez. Deitu: 654 122 548 
Langile bat behar da sukaldean lan egiteko. Eskarmentuduna eta lanerako gogoarekin.

Deitu: 688 746 105
LOGIKALINE enpresak bi lanpostu eskaintzen ditu zuntz optikoa Gipuzkoan komertzializatzeko.

Kontratu indefinidoa, formazio sendoa eta lan-talde egonkorra. Interesatuek bidali C.V.a
rrhh@logikaline.com helbidera

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 
akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

Eskelak
Eskelak ilunabarreko 19:30ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala      
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.
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A Zerua lainotuta egongo da, euria egin-
go du tarteka, eta iparraldeko haizea
bizi ibiliko da. Giro tristea, hezea eta
freskoa izango dira.
Min.13º/ Max.18º (e
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)GAUR BIHARArratsaldera arte giro eguzkitsua nagusi-
tuko da, baina haizea iparraldetik finkatu
eta indartzean, lainoak agertuko dira.
Azken orduan xirimiria egin dezake.
Min.12º/ Max.21º
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z HITZ-ANDANA

Hitzen jaialdia, 3 egunez
Urriaren 3, 4 eta 11n egingo da Hitz-andana
jaialdia. Asteazkenean 3 emanaldi izango dira.
HITZAREN inguruko jaialdia da
Hitz-andana, eta asteazkenean
hasiko da, hiru emanaldire-
kin. Tra man kuluak kontaketa
antzeztua egingo da aurrena,
17:30e tan Biterin, sei urtetik
gora ko entzat. Ados teatroak,
be rriz, Xuxurlariak kale an -
tzerkia egingo du Plazan,
18:30e tan. Eta 20:00etan Oxido
mikro an tzerkia antzeztuko du
Pez Lim bok Urumea ikastolako
eraikin zaharrean, gaz te -
laniaz, 16 urtetik gorakoentzat.

Ostegunean, bestalde, Ene
maite kuttun guztiak, poesia
eta musika emanaldia izango

da Biterin, 20:00etan, Anne
Sexton antologia liburuan
oinarrituta, Ainara Gurrutxaga
aktorearekin, Iban Urizar
musikariarekin eta Harkaitz
Cano idazlearekin.

Bukatzeko, urriaren 11n
Kuba, Argentina eta Euskal
Herriko inprobisatzaileen
ema  naldia izango da, 20:00e -
tan Biterin. Maialen Lujanbio
eta Julio Soto bertsolariek, eta
Tomasita Quiala kubatarrak
eta Araceli Argüello argentina-
rrak hartuko dute parte.
Sarrerak, Biterin, 7,5 euroan
salduko dira. yy

Igerilekuei buruz EAJ, ez ohiko plenoan
Jeltzaleek eskatuta egingo da ez ohiko plenoa ostegunean, 12:00etan.
Bestalde, harrobiaren egoeraren inguruko kezka ere azaldu du alderdiak.

HAINBAT zalantza agertu ditu
EAJk kiroldegiko igerilekuen
inguruan, eta horiek argitzeko
ez ohiko plenoa egingo da
ostegunean, eguerdiko 12:00e -
tan udaletxean.

Denera, 10 puntu lantzeko
eskatu dute jeltzaleek. Besteak
beste, galdetu dute ea nola kon-
pondu den biomasa galdarari
dagokion kalkulu akatsa; ea
zergatik ez dagoen lamina iso-
latzailerik, «Eraikinetako Ins -
ta lazio Termikoetarako Arau -
diak (RITE) derrigorrezkotzat
jotzen baditu igerileku klimati-
zatuetan, energia kon tsumoa
eta kutsadura atmosferikoa
gutxitzeko»; ea zergatik jarri
diren makina edo tresna berri
batzuk, legediaren arabera on -
do zeuden za harrak mantendu
behar baziren; ea zer gertatu
den azpi kon tratuekin; ea zer-
gatik ar ki  tektoak «obrak iraun
bitartean dokumentuak sinatu
di tuen eta bukatzean ez»...

Era berean, EAJk azaldu
du, makina batzuei dagokie-
nean: «baliteke instalazioeta-
ko beharrak betetzeko nahi-
koak ez izatea».

Harrobiaren 
errehabilitazioak, kezkak
Bestalde, Hernaniko zarataren
bueltan iraileko Plenora aur -
keztutako mozioaren inguruan
«herritarren babes haundia
jaso» izana eskertu du EAJk, eta
azaldu du egindako proposa-
menen balio ekonomikoa jakin
nahi duela Bilduk, eta horrega-
tik «mahai gainean geratu»
dela. «Es pero dugu dirua aitza-
kia ez iza tea, zaratak hernania-
rroi sortzen digun arazoari kon-
ponbideak jartzen hasteko».

Hori guztiaz gain, alderdi-
ko hiru zinegotzik hil honen
22an harrobira egindako ibi-
laldiak sortutako kezkak kale-
ratu nahi izan ditu. «Espazio
garbia eta belarrez estalia

espero genuen, harrobia in -
dus ketetatik ateratako lur na -
turalarekin bete behar bai -
tzen, baina obra-hondakinak
topatu genituen bidean». Era
berean, gogorarazi du 2006an,
Zerbitzu Publikoetako zinego -
tzia EAJkoa zenean, martxan
jarri zela Hernaniko BerdeGu -
nea proiektua, eta hernania-
rrek proposatuta, igerilekue-
tako, Ave Mariako, Panako eta
Harrobiko parkeak hobetzeko
aurreproiektua zehaztu zela.
Hori horrela, pasa den Ple -
noan Bilduri eskatu dio «be -
tetzeko erabilitako materiala-
ren laginak aztertu ditzala (...)
Harrobiaren errehabilitazioa
kalitate maila gorenarekin
egin behar da». yy

z EAJ-PNV PRENTSA OHARRA

Juanra Jódar eta Mikel Zubeldia hernaniarrak Himalayan (Thorong Peak).

Harrobian obra-hondakinak daudela salatu du EAJk.

=  EVARISTO GUEMBELZU SANSINENEA
JAUNA

Atzo hil zen, 93 urte zituela
- Goian Bego - 

Emaztea: Felisa Aguinaga; seme-alabak: Amaia eta Laxa Mujika,
Jone eta Patri Mujika, Itziar eta Jose Mari Patxe; bilobak: Iker
eta Garazi, Iñigo, Ainara eta Aritz, Jon, Saioa; anai-arrebak,
ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusuak, gainerako ahaideak eta
zaintzailea: Sandra.
Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor
zaiteztela BIHAR, ASTELEHENA, arratsaldeko ZAZPIETAN, SAN JOAN
BATAIATZAILEA parroki elizan egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker. 

Hernanin, 2018ko irailaren 30ean
Helbidea: Martindegi auzoa
OHARRAK: Gorputza ORBEGOZO EHORZKETA TANATORIOAN egongo da, gaur,
igandea, eguerdiko 12:30ak arte.

EVARISTO GUEMBELZU SANSINENEA
‘EBAIXTO’

PEIO BELTZA FAMILIA
Hernanin, 2018ko irailaren 30ean

Laurogehi eta hamairu urte
bizi luzea zenduan,

hara ta hona ibili ordez
beti hemen inguruan.

Etxe inguru edo auzoa
zuk zaindu dezun moduan
billatu arren beste bat ere
ezta izango munduan.

ESKERTZA
Agustina Zapiain Aranburu

‘AGUSTINI’
(Joxe Garmendiaren alarguna)

Orain egun gutxi hil zen
- Goian bego -

Agustinaren senitartekoek eta gainerako ahaideek eskerrak eman
nahi dizkizuegu modu batera edo bestera gure ondoan izan 
zareten guztiei eta baita elizkizunetara etorri zineten guztiei ere.

ESKERRIK ASKO GUZTIAGATIK
Hernanin 2018ko irailaren 30ean


