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HERNANI  EUSKARA ARI DU

Hernaniarrek urtebeteko erron-
kari egin zioten aurre lehengo 
urtean, Euskara Ari Du elkar-
teak antolatutako Baietz Her-
nanik! desafioan. Euskaldunek, 
gazteleraz izaten zituzten ha-
rremanak detektatu eta horie-
tan euskerari eusteko saiakera 
egin zuten. Euskeraz ulertu bai, 
baina hitz egiten ez zutenek, 
berriz, euskaldunekin harre-
manak izatean, euskerari eutsi 
ziezaien eskatu behar zieten la-
gunei.

Urtebeteko erronka hori be-
teta, lanean jarraitzen du Eus-
kara Ari Du taldeak. Baina aur-
ten, «bi martxatan» ariko direla 
azaldu dute, Dobera Euskara El-
kartearen barruan, eta maila 
nazionaletik ere etorriko den 
Euskaraldia egitasmoarekin bat 
eginez.

Euskara Ari Du-ri, jarraipena
Urtebeteko erronka betetzea ez 
da edonolako balentria, eta hori 
horrela, «Euskara Ari Du-ri ja-
rraipena» eman nahi izan dio-
tela azaldu dute taldeko partai-
deek, eta, era berean, «2020an 
etorriko den Euskaraldiarekin 
ere bat egin». 

Horrexegatik, «2020an, no-
la bait bi martxa erabiliko» di-
tuzte, azaldu dutenez. «Lan bat 

egina dago Hernanin. Hizkun-
tzaren erabilerari dagokionez, 
ohitura aldaketei epe luzeago 
batean eusteko lanean aritu 
gara es pe ri mentatzen. Beraz, ez 
dugu mu ga tu nahi 15 egunetara, 
hori baino gehiago egin duten 
era kun de edo entitateekin. Hiru 
hi la be te ko ekimena egiteko pro-
po sa me na luzatuko diegu, au-
rretik erronka bete dutenei».

Bestetik, «maila naziona-
letik etorriko den Euskaraldia 
eki  me na kudeatuko dugu, ba-
na   ka ko e kin nahiz eragile eta 
entitateekin».

Aurkezpenak, urtarrilean
Guztia martxan jartzeko lanean 
hasiak dira, eta urtarrilaren 
13tik aurrera egingo dituzte aur-
kezpenak. Urtarrilean ber tan 
«bizpahiru hitzaldi, eta bes te 
formatu batzuetako eki tal diak 
egingo dira, guztiari au rreneko 
irteera moduko bat emateko». 
Hortik aurrera, «urte osoa giro-

tzeko ekitaldiak» ere antolatuko 
dituzte.

Era berean, iazko saio ba-
tzuk, hizkuntzari nola eutsi 
ikas te ko trikimailuen berri ja-
so tze ko saioak, adibidez, berriro 
ere antolatzeko asmoa azaldu 
dute.

Parte-hartzea, malgua
Eta hori guztian, nola parte 
har tu? Modu desberdinak izan-
go dituzte herritarrek, 2020an 
martxan jarriko diren eki me-
netan parte hartzeko.

Euskaraldia ere egingo da 
Hernanin, eta orain gutxi eman 
zituzten datak. Azaroaren 20tik 
abenduaren 4ra egingo da, eta 
aurten, Belarriprest eta Ahobizi 
figurez gain, ari gu ne ak garran-
tzitsuak izango dira. Ariguneak 
izango dira en ti ta te ek identifi-
katutako espazioak, ho rie tan 
hizkuntza ohiturak al da tze ko 
aukera izan dadin. Azken hauek 
dagoeneko eman de za kete ize-

na, eta arigunea zein den adie-
razi; 2020ko uz tai lera arteko 
epea izango da horretarako. 
Ahobizi eta Be la rri prest izango 
direnek, be rriz, 2020ko iraila 
eta azaroa bi tar tean eman ahal 
izango dute izena.

Hernanin, ordea, «kon pro-
mi so haundiagoa nahi du te ne-
kin libreago» aritzeko aukera 
emango du Euskara Ari Du tal-
de ak. «Parte-hartzaileak iden-
tifi ka tze ko harremanetan ja-
rri ko gara haiekin urtarriletik 

au rre ra, bai 15 eguneko Euska-
raldian parte hartu nahi du-
tenekin eta baita luzeago ari-
tu nahi dutenekin ere». Azken 
hauen kasuan, dena den, «ez 
da inon izena eman beharko», 
adierazi dutenez. «Beste mai-
la bateko konpromisoa izango 
da. Aurrez aurreko harremana 
izango dugu haiekin, eta plan 
bat aurkeztuko diegu».

Taldea, irekita
Guztia kudeatu ahal izateko 
segi du martxan Euskara Ari Du 
taldeak, baina irekita dau de la 
adierazi dute. Iazko erron ka ri 
aurre egiteko, elkarte bat sortu 
zuten, baina orain, Do be ra Eus-
kara Elkartearen ba rru an sartu 
den lan-taldea da, datorren ur-
teko erronkari be gi ra lan egingo 
duena. 

«Bi-hiru hilabete badira, el-
kartzen hasi ginela. Lan-talde 
bat gara, eta irekita gaude, jende 
berria hartzeko!».  

«Hiru hilabeteko ekimena egiteko proposamena 
luzatuko diegu, aurretik erronka bete dutenei»
Iaz sortutako Euskara 
Ari Du taldeak 
lanean jarraitzen 
du, besteak beste, 
datorren Euskaraldia 
antolatzeko. Orain, 
baina, Dobera Euskara 
Elkartearen barruan 
ari da. «Bi martxa» 
erabiliko dituzte, 
2020an.

Euskara Ari Du taldeak astero elkartzen jarraitzen du, orain, Dobera Euskara Elkartearen barruan.

«Beste maila bateko 
konpromisoa izango 
da. Aurrez aurreko 
harremana izango 
dugu haiekin, eta plan 
bat aurkeztuko diegu»
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HERNANI ÁLVARO VALERA BELMONTE

Murtzian, hiriburuan jaio zen 
Álvaro Valera Belmonte orain 29 
urte. Urtebete baino gehixeago 
daramaki Euskal Herrian, eta 
urtebeteren bueltan Hernanin, 
Santa Barbara auzoan. «Men di  ra 
joatea gustatzen zait, eta eskala
tzea. Eta jendea eza gu  tzea», dio. 
Horrek guztiak la gun du dio, hain 
zuzen, euskara ikasten, hain 
denbora gutxian, eta hain ondo! 

Nolatan etorri zinen Euskal 
Herrira? Noiz?
Ekonomika ikasi nuen, eta lan 
bila ari nintzen eta ez nuen ezer 
aurkitzen. Horregatik, ez neu
kanez lanik, joan nintzen Piri
nioetara eski estazio batera, lan 
egitera, eskiatzera… Pixka bat 
ondo pasatzera. Egoteko super
merkatu batean, nahiago nuen 
kanpora joan. Han ezagutu nuen 
lagun bat. Bere anaiak lan egiten 
zuen hemengo enpresa batean, 
eta etorri nintzenean behin bi
sita bat egitera, utzi nuen curri
culuma enpresan. Eta urte bat 
eta gero deitu zidaten lan egiteko 
kontulari bezala. Berez zen nire 
lehenengo aukera lan egiteko 
nire ikasketekin lotuta. Horrega
tik etorri nintzen, lan egitera. 

Ordurako bazenekien euskaraz?
Ezer ez. Beno, hitz batzuk: kai
xo, egun on… Gutxigehiago. 
He men go lagunak neuzkanez, 
gauza batzuk bai.

Eski estazioan hasi zinen  
euskara ezaguten? 
Ez eski estazioan bertan, baina bai, 

zen hemengo nire lagunarekin. Ez 
zen lehenengolehenengoa. Bai na 
hemengo pertsona batekin ha rre
ma na edukitzeak eragin zuen. Be
rez, gure harremana erdaraz zen. 
Baita ere, musika pixka bat euska
raz entzuten nuen. Kortatu.  

Ikasi, hortaz, hemen egin duzu?
Duela urte bat hasi nintzen 
ikasten. Iritsi nintzen 2018ko 
apirilean eta hasi nintzen eus
kaltegian urrian. Baina esan 
behar da nire ingurua euskal
duna dela. Eta gainera, errazta
suna daukat hizkuntzekin.

Gauza bat da euskaltegian 
ikastea, eta bestea, euskal-
dunen artean murgiltzea… 
Laguntzen dute euskaldunek?
Nik eskertu behar diot nire in
gu ru ari. Nire lagunak hasiera
tik sa ia tu dira nirekin harre
mana eus ka raz edukitzen. Nik 
ez dau kat lotsarik hitz egiteko 
hiz kun tza batean, ez dudana 
ondo menderatzen. Orduan, ha
sie ra  tik beti saiatu naiz gauzak 
esaten, badakidana erabiltzen. 
Eta berez, hizkuntza bat horrela 
ikas ten da, ezta?

Zer izan da zailena? 
Nik ikasi nituen frantsesa eta 
ingelesa institutuan, de nok be
zala iaia. Euskara be rez oso 
desberdina da beste hiz kun tzen 
ondoan. Hasieran kos ta tu zitzai
dan pixka bat. De kli na bi de ak 
bukaeran izatea niretzat ez zen 
normala hizkuntza batean. Nik  
ikasi nituen hizkuntzak izan 
dira erdarazko forma ber di ne ko
ek. Orduan, bukaeran jar tzea la-
gunekin, etxera… ni re tzat zai
la zen. Hori izan da zai le na, eta 
aditzlaguntzaileak. Ha sie ran ez 
da erraza. Nornorinork… Bai
na nire ustez oso ondo mol datu 
naiz. Nik banekien niretzat hiz
kun tzak errazak zirela. Baina ez 
naizenez Espainiatik kanpo bizi 
denbora nahikoa beste hiz kun
tza bat menderatzeko eta egu
nero hitz egiteko eta era bil tze ko, 
horregatik ez nuen bes te hizkun
tza bat hain azkar men de ratu. 

Ingelesarekin hobeto  
moldatzen zara?
Orain euskara irabazten ari da! 
Baina denbora gelditzen zait. 
Agian, hitz egiteko, euskarare
kin hobeto, soltura gehiago dau

kat. Baina ulertzeko, batez ere, 
irakurtzean… Adibidez, Kronika 
hartzen dudanean, kostatzen 
zait pixka bat. Pentsatu behar 
dut. Ingelesezko egunkari bat, 
euskarazkoa baino errazagoa da 
nire ustez. Baina hitz egiteko, se
guru asko, euskararekin ho be to. 
Egunero hitz egiten dudalako.  

Murtziar lagun bat ere egin 
omen zenuen hemen, eta  
euskaraz aritu zineten…
Bai! Lagun batek aurkeztu zidan 
Donostian, eta hitz egin genuen 
euskaraz. Eta lagunak esaten 
zuen: zein polita, bi murtziar el-
karrekin euskaraz hitz egitea! 

Eta arraroa, ezta?
Ez. Euskaldun berri batekin eus
kaltegian bezala!

Euskara eta euskalkiak,  
gaztelaniaz ere nork bere  
azentua… Horren aldekoa zara?
Jendeak hemen esaten dit nire er
dara ez dela ulertzen. Baina haien 
euskara da nahi duten bezalakoa! 
Denok daukagu azen tua, eta nire 
ustez hori oso abe ra tsa da. Ha
sieran, hona iri tsi nintzenean, 

hemengo jen dea re kin ulertzea 
kostatu zitzaidan. Zuek diozue 
Gipuzkoan nahiko ba tu an hitz 
egiten dela, baina kan po ta rron
tzat edo euskaraz hitz egiten ez 
dugunontzat zaila da. Niretzat, 
hemengo euskara eta nire probin
tziako erdararekin, iaia, antze
koa gertatzen da; ba koi tzak hitz 
egiten du nahi duen bezala!

Gaur Euskararen Eguna da. 
Arraroa egiten zaizu?
Iritsi nintzenean Hernanira, le
he na go Donostian bizi nintzen, 
Eus ka ra ren Eguna zen justu. 
Arra  roa? Hemengo ospakizuna 
da. Normala da hemen. Iaz gra
zia egin zidan udaletxean Kons
ti tu zio Eguna aldatu zela Euska
raren Egunarengatik. Hemengo 
his to ria ri begira, ulertzen dut. 

Orain zein mailatan ari zara 
ikasten? Zein duzu helburua?
Hasieran, nire helburua zen la
gunekin hitz egitea, kalean hitz 
egitea. Baina nire ustez hori lor
tu dut. A1 maila egin nuen eta 
aurten B2 mailan nago. Hasie
ran kostatu zitzaidan pixka bat 
baina, orain, hobeto. Baina orain 
ikasten ari naizena ez da iaia ka
lean erabiltzen. Adibidez, egun
karia irakurtzen dugu, irratia 
entzuten dugu… Eta beste maila 
bat da. Saltoa oso  handia izan da. 
Esan nahi dut kurtso honetako 
gauzak ez direla kalean ikasten. 
Orduan, ez dut hain azkar ikasi
ko. Orain ikasi egin behar da! Ez 
da nahikoa kalean aritzearekin. 
Ikasi behar da etxean! Baina ezin 
dut aurkeztu azterketa egitera, 
HABEko burokraziagatik ezin de
lako mailarik saltatu, eta beraz, 
presarik gabe ari naiz. Oraindik 
ez dut titulurik behar.  

«Hasieratik saiatu naiz badakidana erabiltzen; 
hizkuntza bat horrela ikasten da»
Urtebete da Álvaro 
Valera Belmonte 
euskara ikasten hasi 
zela. Ez luke edonork 
asmatuko, daukan 
maila ikusita!

«Denok daukagu 
azentua, eta nire 
ustez hori oso 
aberatsa da»

Álvaro Valera Belmontek txintxo-demonio hartu du euskaltegirako bidea, elkarrizketa bukatuta.
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URUMEA  EUSKERAREN EGUNA

Euskeraren Eguna da gaur, 
abenduaren 3a; eta Urumea bai
lara osora zabalduko dira ospa
kizunak. Bereziki, eskoletara. 
Izan ere, urtero bezala, egun 
berezia izango da esko la guz
tietan, Euskeraren Egunera  ko 
propio prestatutako ekin tze kin. 
Hala ere, Astigarragan antolatu 
dira ekintzak.

Astigarraga ko Herri Eskolan, 
erromeria izango dute ikasle eta 
irakasle ek arratsaldean. Lehen 
Hezkuntzakoak areto nagusian 
elkartuko dira Gorka, Xabier 
eta Ibonen eskutik. Lehen, biga
rren eta hirugarren mailakoak 
14:45etatik 15:15etara eta lau, 
bost eta seigarren mailakoak 
15:30etatik 16:00etara. Txikie
nak, Haur Hezkuntzakoak, Idoia 
Zabaletarekin patio txikian el
kartuko dira. 

Herri Eskolako 5 eta 6 maila
koek «100 da 100 berrehun ordu 
euskaraz» egitasmoa bideratu
ko dute astean zehar eta par
tehartzaileek paparrean txapa 
bereizgarri bat eramango dute.

Astigarragan eskertza  
'ahotsak.eus' proiektuko  
partaideei
Astigarragako herrian ere an
tolatu dituzte ekintzak eta na
barmentzekoa da 17:30etan 
'ahotsak.eus' proiektuko partai
deei egingo zaien aitortza uda
letxean. Bestetik, Gaztelekuan 
arra tsaldean zehar emotikono
en jolasa antolatu da eta Xagu
xarrekin haurrentzako jolasak 
egongo dira eskolako patioan 
16:30etatik 18:00etara.

Kultur etxean antzerkia ere 
egongo da. 19:30etan, Mirari 

Martiarena eta Idoia Torregarai
ren Bakean dagoena bakean utzi  
antzezlana hasiko da eta sarrera 
3 euro dira. Ereñotzuko Txirrita 
eskolan, berriz, arratsaldean el
kartuko dira ikasle, irakasle eta 
gura so ak, frontoian, eta joko eta 
tai lerrak, zein musika eta dan
tza izango dituzte.

Goizuetan ere egingo dute 
euskeraren inguruan ekital
dia. Egun guztian zehar plazan 
musika egongo da jarrita euskal 
abestiekin.

Elizatxo ikastolan, egun osoko 
egitaraua
Hernanin, joan den astean hasi 
ziren jolas garaian euskera in
dartzeko jolasak egi ten, Eliza
txon; eta egun oso ko egitaraua 
prestatu dute gaur. Goizetik 
haur eta lehen hezkuntzako 
ikasleek idatzi dituzten leloak 
eta aterkia jarriko dituzte. 

Euskerazko irakurketa saioa 
egingo dute Langilen, berriz; 
abestiak, hiz kuntzarekin lotu
tako jolasak... izango dituzte. 
Herri kirolak izango dira DBH
koen gaia In ma culadan, eta 
Txundi gai tza zu! ikuskizuna 
eskainiko dute LH eta HHkoek. 
Eta Uru me an, abesti, dantza 
eta olerki ema naldia egin zuten 
atzo.

Hernaniko udal egutegian, jai
Bestalde, Hernaniko Udalak ja
ki narazi du, abenduaren 3a ja
ieguna dela udal egutegian. Hori 
horrela, itxita egongo dira udal 
eraikin gehienak, gaur: udale
txea, Udal Eus kaltegia, Biteri eta 
liburute gia, esaterako. Kirolde
gia 08:30etatik 13:30etara zabal
duko dute. Eta ohiko ordutegia 
izango du Musika Eskolak.  

Euskeraren Eguna ospatuko da gaur batez ere 
eskoletan, eta euskera indartzeko erabiliko da
Bailarako ikastetxe ia denetan antolatu 
dira ekitaldi desberdinak eta Astigarragan 
eskertza ekitaldia, antzerkia, emotikonoen eta 
haurrentzako jolasak egongo dira arratsaldean 
zehar. Urumean atzo antolatu zituzten ekintzak.

Urumea ikastolan atzo ospatu zuten Euskeraren Eguna jaialdi eder batekin.

EGITARAUA
ELIZATXO IKASTOLA
09:30: LHko ikasleek idatzi 
dituzten leloak eta aterkia jarriko 
dituzte ikastolako frontoian.
HHkoek, euri ttanttak jarriko 
dituzte frontoian. Euri ttanttetan, 
haur bakoitzak eta bere familiak, 
gehien gustatzen zaien euskeraz-
ko hitza idatzita edukiko dute.
Ikasleek idatzi dituzten euske-
razko hitzak bozkatu ahal izango 
dira. Gehien bozkatua den hitza, 
ikastetxeko web orrian argitara-
tuko da.
09:30-10:30: LHko euskerazko 
irakurketa saioa egingo dute, 
bakoitzak bere gelan.
10:30: LHko ikasleak HHko ikas-
leen geletara joango dira abestia 
abestera eta HHko ikasleek ere 
abesti bat abestuko diete dago-
kion taldeari. Ondoren hamai-
ketakoa egingo dute bi taldeak 
elkarrekin.
11:30: Patioan elkartuko dira de-
nak zenbait dantza dantzatu eta 
abesteko. Kokapena: Ikasturte 
amaierako jaialdian izaten den 
bezalakoa. 
HHko ikasleek Ohiu bat entzun 
da eta Ahoa bizi, belarriak prest. 
LHko ikasleek Emaiozu bostekoa.

14:30: LH 1, 2 eta 3ko ikasleek 
abesti emanaldia eskainiko dute 
aniztasun gelan. 
15:15: LH 4, 5 eta 6ko ikasleek 
abesti emanaldia eskainiko dute 
aniztasun gelan.  Abestuko diren 
abestiak Ahoa bizi, belarriak 
prest; Behin Betiko; Lau Teilatu 
Gainean; Bertsoak; Lasai, lasai; 
Euskal Herrian Euskaraz.

LANGILE IKASTOLA
LHko guztiek batera emango diote 
hasiera egunari Euskal Herrian 
Euskaraz kanta abestuz.  50ga-
rren urteurrena dela eta erronka 
ezberdinak proposatu dituzte: hitz 
kuttunak, euskalkiak eta sinoni-
moak, euskal musika...
Haur Hezkuntzan gurasoekin 
egingo da hizkuntzarekin jolasteko 
dituzten altxorren bilduma. Hau 
da, ezagutzeko ditun esaera zaha-
rrak, aho-korapilo eta abar.

INMACULADA IKASTETXEA
DBH: Aurten herri kiroletan 
zentratuko dira ospakizunak. Goi-
zean hauen jatorria landuko da 
klaseetan eta arratsaldean herri 
kirol ginkana egingo da eskolako 
patioan. 
LH eta HH: Goizean muralak, aur-

pegi margoketa, mahai jolasak, 
karaokea... egingo dira. Arratsal-
dean Txundi Gaitzazu! ikuskizuna 
egingo da eskolako aretoan.

TXIRRITA ESKOLA
Arratsaldean gurasoekin batera 
frontoian elkartu eta joku tailerrak 
izango dira musikaz girotuta eta 
dantzatzeko asmoarekin.

ASTIGARRAGA
Eskolan: 14:45-16:00: LHkoek 
erromeria Gorka, Xabier eta Ibo-
nen eskutik. Hau Hezkuntzakoak 
patio txikian. 5 eta 6 mailakoek 
100 da 100 berrehun ordu eus-
karaz egitasmoa bideratuko dute 
astean zehar eta parte-hartzaileek 
paparrean txapa bereizgarri bat 
eramango dute.
Herrian: 17:30: «ahotsak.eus» 
proiektuko partaideei eskertza 
udaletxean. 
16:30-18:00: Xaguxarrekin 
haurrentzako jolasak eskolako 
patioan.
Gaztelekuan arratsaldean zehar 
emotikonoen jolasa.
19:30:  Antzerkia kultur etxean 
Bakean dagoena bakean utzi  (3 
euro). Mirari Martiarena eta Idoia 
Torregarai.
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URUMEA TRIKITIXA

Euskal Herriko Trikitilari Gaz-
teen XXVIII. Txapelketa jokatu 
zen igandean Zaldibarren eta 
bailarako bi bikote aritu ziren.  
Ianire Segurola hernaniarra eta 
Elaia Díaz astigartarra podiu-

metik oso gertu geratu ziren lau-
garren sailkatuz eta Eider Garro 
eta Araitz Elizalde hernaniarrek 
bosgarren amaitu zuten. 

Txapela 0,25 puntugatik  
erabaki zen Arzelus  
eta Plazaolaren alde
13 eta 19 urte bitarteko trikitila-
rien txapelketa zen, eta parte-
-hartzaile guztiek porrusalda, 
fandangoa eta arin-arina jo 
behar izan zituzten. 

Epaileek hala erabakita, Irati 
Arzelus eta Mirari Plazaola izan 
ziren txapeldunak 132,35 puntu 
eskuratuta. Bigarren, alde txi-
kiarekin (132,1 puntu), Ane Etxe-
zarreta eta Sara Iriarte sailkatu 

ziren, eta Etxanizek eta Alberdik 
119,5 puntu lortuta eskuratu zu-
ten hirugarren postua. Seguro-
la eta Diazek 114 puntu batu zi-
tuzten, hirugarren postutik 4,5 
puntura.

Honako hau da Zaldibarren 
jokaturiko Euskal Herriko Tri-
kitilari Gazteen txapelketako 
sailkapena: 1. Irati Arzelus eta 
Mirari Plazaola (132,35 puntu). 2. 
Ane Etxezarreta eta Sara Iriarte 
(132,1 puntu). 3. Araitz Etxaniz 
eta Enaitz Alberdi (119,5 pun-
tu). 4. Ianire Segurola eta Elaia 
Diaz (114 puntu). 5. Eider Garro 
eta Araitz Elizalde (110,7 puntu). 
6. Julen Labaka eta Garazi La-
rrañaga (109,45 puntu).  

Laugarren eta bosgarren sailkatu 
dira bailarako trikitilari bikoteak

Ianire Se gurola 
hernaniarra eta  
Ela ia Diaz astigartarra 
izan ziren laugarren eta 
Eider Garro eta Araitz 
Elizalde hernaniarrak  
5garren sailkatu ziren.

HERNANI EREÑOTZU  AISIALDIA

Dobera Euskara elkarteak Negu-
lekuak antolatu ditu berriro ere, 
aurtengo Gabonetako oporretan 
aisialdiaz euskeraz gozatu ahal 
izateko. 

Ereñotzun eta Hernanin osa-
tzen dira taldeak, eta izen-ema-
tea irekita dago denetan. Hamar 
egunetan zehar luzatuko da Ne-
gulekua.

Kantu, jolas eta irteera txikiak 
egingo dira goizez
Negulekuak abenduaren 23tik 
urtarrilaren 3ra bitartean egin-

go dira, jai-egunak eta astebu-
ruak kenduta, goizeko 09:00eta-
tik 13:30etara.

Hainbat ekintza egiteko au-
kera izaten da: ipuin kontaki-
zunak, tailerrak, jolasak, kantu 
saioak, irteera txikiak...

Izenematea irekita eta orria 
abenduaren 13a baino lehen 
utzi behar da
Parte hartu nahi dutenek ize-
na eman dezakete, dagoeneko. 
Negulekuak 3 eta 10 urte bitar-
teko haurrei (2009-2016 artean 
jaiotakoei) zuzendutakoak dira. 
Astebetez izena emateak 50 euro 
balio ditu, eta bi astetarako, 90 
euro; Dobera-Kronikako bazki-
deentzat, berriz, 40 eta 75 euro 
balio du izenemateak.

Doberan utzi behar da izen-
-emate orria, abenduaren 13a 
baino lehen. Probatzen duenak 
errepikatzen du.   

Negulekuak, Doberak 
antolatuta Gabonetan
Taldeak Hernanin eta 
Ereñotzun osatzen dira 
eta aukera dago izena 
emateko. Abenduaren 
23tik urtarrilaren 3ra 
egingo dira. 

Joxe eta Mikel Elkarteen Artekoan garaile
HERNANI  MUS TXAPELKETA

Onddi tabernako Joxe Amondarain eta Aralar tabernako Mikel 
Tolosa izan dira Hernaniko Elkarteen Arteko Mus Txapelketan 
irabazleak. Sariak banatu ziren asteburuan, afalostean, Xalapar-
ta elkartean, bertan jokatu baita aurten txapelketa. Txapeldunek 
Karobi elkartea ordezkatu zuten txapelketaren 35garren edizioan.  

'Emisio Etena'k, Benito Ansola Saria
URUMEA  ZINEMA

Aurtengo Benito Ansola Saria Emisio Etena lanak eraman du. 
Bosgarren edizioko irabazlea Oier Fuentesek zuzendu du eta do-
kumental labur honetan Arantza herrian frankismoari desafio 
eginez euskal kultura bizirik mantentzen zuen azken irratiari 
buruzko ikerketa lan sakona da. 3.000 euroko saria jaso du Fuente-
sek proiektua 10 hilabeteetan gauzatzeko. Lan borobil hau datorren 
urteko 43. Euskal Zine Bileran estreinatuko da lehen aldiz. 

Odol emaileek zita, gaur anbulategian
HERNANI  ODOL EMATEA

Ohi bezala, hileko aurreneko asteartean jarri dute odola emate-
ko zita, Hernanin. Gaur izango da, anbulatorioan, arra tsaldeko 
18:00etatik 20:30etara. Azaroko hitzorduan, 44 lagunek eman zu-
ten odola. Jakinarazi dute, aukera izango dela gaur, Odol Emaileen 
El kartearen Gabonetako loteria erosteko.  

Elkarteen Arteko Mus Txapelketako saridunak Xalapartan.

Euskal Herriko Txapelketa ezin estuagoa izan zen .

HERNANI  UDALA

Hernaniko Udalak enpresa pri-
batuentzako kontrataziorako 
dirulaguntzak esleitu ditu. Onu-
radunak Hernaniko enpresak 
dira eta kolektibo espezifikoe-
tako langabeak kontratatzeko  
3.000 eta 9.000 euro artean doa-
zen laguntzak dira baldintzen 
arabera. Kolektibo espezifikoak: 
DBSEren jasotzaileak, epe luze-
ko langabetuak, 35 urtetik behe-
rakoak eta 55etik gorakoak dira.

Baldintzak: 1.-Langabezian 
dauden pertsonak kontratatzen 
dituzte lanaldi partzialerako 
(%50) edo lanaldi osorako, Gi-
zarte Segurantzako erregimen 
Orokorrean eta gutxienez 3 hi-

labeteko kontatuarekin. Kon-
trataturiko pertsonek honako 
baldintzak bete beharko dituzte: 
A.- 2019ko maiatzaren 31n baino 
lehen arentian Hernanin errol-
daturik egotea. B- kontratatu 
beharreko pertsona lan-eska-
tzaile gisa izena emanda egotea 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbi-
tzuan.

Dirulaguntza jaso ahal 
izango dute 2019ko maiatzaren 
31tik aurrera egindako kontra-
tazioak. Kontratazioan, diruz 
la gundu daitekeen denbora tar-
teak (gehienera 6 hilabete), mu-
ga 2020 ekainaren 30ean izango 
du.

2.-Diru-laguntza jasoko duen 
kontratazioak ekarriko du en-

presa onuradunaren plantilla-
ren hazkunde garbia, 3 hilabete 
aurreko plantillarekin alderatu-
ta.

3.- Kontratatzen den pertso-
nak enpresa kontratatzaileare-
kin ezin du aurreko 6 hilabete-
tan eduki kontratua sinatua.

Esleitzeko prozedura
Laguntza lehiaketa bidez eman-
go dira eta diru-laguntza eskae-
rak hiru epetan ebatsiko dira.
Lehenengo ebazpena: 2019ko 
abenduaren 31 baino lehen aur-
keztutako eskaerak. bigarren 
ebazpena: 2020ko apirilaren 15 
baino lehen aurkeztutako es-
kaerak

Eskabideak egiteko aurrez 
aurre Hernaniko Udaleko HHZn, 
Foru Aldundiaren edo Eusko 
Jaurlaritzaren sarrera erregis-
troan edo posta bulegoetan egin 
daitezke.  

Kontrataziorako dirulaguntzak 
esleitu ditu Udalak enpresentzako
Kolektibo espezifikoetako langabeak 
kontratatzen dituzten enpresa pribatuei emango 
dira 3.000 eta 9.000 euro arteko dirulaguntzak.
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ERRUGBIA

MUT. OHOREZKO MAILA Hernani-El Salvador 5-17

MUT. SENIOR B (SUB 23) Hernani-El Salvador 0-36

MUT. KADETEAK (SUB 18) Txingudi-Hernani Atletico 0-61

MUT. KADETEAK (SUB 16) Txingudi-Hernani Atletico 12-34

FUTBOLA

NSK. EUSKAL LIGA Hernani-Aurrera de Vitoria 3-1

MUT. OHOREZKO ERREG. Urola-Hernani 1-3

NSK. OHOREZKO ERREG. Hernani-Bergara 0-2

MUT. ERREG. PREFERENTEA Mundarro-Axular 1-1

MUT. ERREG. PREFERENTEA Hernani-Oiartzun 1-0

MUT. JUB. LIGA NAZIONALA Real Sociedad-Hernani 2-1

MUT. JUB. OHOREZKO MAILA Santo Tomas Lizeoa-Mundarro 1-2

MUT. JUB. OHOREZKO MAILA Hernani-Billabona 1-2

MUT. JUB. 1GO MAILA Mundarro-Sanse 1-2

MUT. JUB. 1GO MAILA Ordizia-Mundarro 5-2

NSK. KAD. OHOREZKO MAILA Anaitasuna-Hernani 1-1

MUT. KAD. OHOREZKO MAILA Mundarro-Añorga 0-1

MUT. KAD. OHOREZKO MAILA Beti Ona-Hernani 1-0

NSK. KAD. 1GO MAILA Mundarro-Ostadar 7-0

MUT. KAD. 1GO MAILA Billabona-Mundarro 0-3

MUT. KAD. 1GO MAILA Lengokoak-Hernani 4-3

NSK. INF. OHOREZKO MAILA Tolosa-Hernani 2-0

MUT. INF. OHOREZKO MAILA Hernani-Mundarro 2-3

MUT. INF. 1GO MAILA Mundarro-Ekintza 1-2

MUT. INF. 1GO MAILA Hernani-Tolosa 2-4

MUT. INF. TXIKIAK Mundarro-Igeltegi 7-0

MUT. INF. TXIKIAK Beti Ona-Hernani 2-1

MUT. ALEBINAK Añorga-Mundarro 10-4

MUT. ALEBINAK Urnieta-Hernani 5-4

PALA

NSK. NAGUSIAK 1GO MAILA Hernani/Su Berri 2 30-29

NSK. JUBENILAK Hernani 2/Intxurre 2 14-30

SASKIBALOIA

MUT. GIPUZ. 1GO MAILA Ordizia-Mundarro 68-57

MUT. GIPUZ. 1GO MAILA Zast Zarautz-Hernani 69-65

NSK. GIPUZ. 2. MAILA Goierri-Mundarro 76-74

MUT. GIPUZ. 3. MAILA Alde Zaharra B-Hernani 74-67

MUT. GIPUZ. 3. MAILA Oiarso-Mundarro 43-60

NSK. JUNIORRAK Kurkubi-Mundarro 45-54

MUT. JUNIORRAK Askatuak-Hernani 60-62

MUT. KADETEAK Goierri-Hernani 24-38

MUT. KADETEAK Mundarro 1-Eibar 25-48

MUT. KADETEAK Atletico SS-Mundarro 2 34-59

MUT. INFANTILAK Easo-Hernani 69-27

MUT. INFANTILAK Easo-Mundarro 64-15

BOLEIBOLA

MUT. EUSKAL LIGA Hernani-Bera Bera 0-3

NSK. GIPUZ. LIGA Hernani-Ostadar 3-0

NSK. KADETEAK Summa Aldapeta 1-Hernani 1 1-3

NSK. INFANTILAK Summa Aldapeta 2-Hernani 1 3-0

NSK. INFANTILAK Hernani 2-Summa Aldapeta 1 3-0

ESKUBALOIA

NSK. JUBENILAK Mundarro-Hernani 30-15

MUT. JUBENILAK Hernani-Donibane 42-36

NSK. KADETEAK Mutriku-Hernani 12-15

MUT. KADETEAK Hernani 1-Eibar 28-30

NSK. INFANTILAK Hernani-Usurbil 14-13

MUT. INFANTILAK Egia 2-Hernani 1 24-28

MUT. INFANTILAK Hernani 2-Ordizia 19-36

ESKU PELOTA

MUT. BINAKAKO TXAP. Olaizola II-Urrutikoetxea/Artola-Imaz 13-22

MUT. PROMOZIO TXAP. Zabala-Ruiz/Salaberria-Garmendia 19-22

MUT. NAGUSIAK Lapke/Apaolaza-Lasa 22-8

MUT. NAGUSIAK Gazteleku/Iñigo Labaka 22-11

MUT. NAGUSIAK Alde Zaharra/Josu Altuna 22-17

MUT. JUBENILAK Oiarpe/Eñaut Lizeaga 15-22

MUT. JUBENILAK Behar Zana/Mujika-Insausti II 22-21

MUT. JUBENILAK Aloña Mendi/Unax Uitzi 4-22

MUT. JUBENILAK Aloña Mendi/Anartz Oiartzabal 11-22

MUT. KADETEAK Deskarga-Alegria/Urdangarin-Saralegi 22-4

MUT. KADETEAK Izurun/Arabaolaza-Manterola 22-17

MUT. KADETEAK Unai Etxarri/Oiarpe 4-18

MUT. KADETEAK Jon Jara/Tolosa 5-18

MUT. KADETEAK Oier Alegria/Zazpi Iturri 11-18

MUT. ALEBINAK Gure Txeru/Joseba Arretxe 0-2

MUT. ALEBINAK Gure Txeru/Xabier Gomez 2-1

BAZTANGO TXAP. Txintxurreta-Azpeitia/Ilunpe 18-11

BAZTANGO TXAP. Garaikoetxea-Aiur Elizazu/Ilunpe 18-15

BAZTANGO TXAP. Manterola-Martin/Irurita 10-18

BAZTANGO TXAP. Jon Jara-Eskuza/Alde Zaharra 18-3

ZANGOZAKO TXAP. Mattin Arluziaga/Larrainzar 18-8

ZANGOZAKO TXAP. Xabier Apaolaza/Imaz 18-15

ZANGOZAKO TXAP. Unax Uitzi/Perez de Ciriza 18-8

ESKUBALOIA

1GO PARTIDUA Goikoetxea V-Arruarte/Urrutia II-Zubiri 35-26

BINAKAKO TXAP. Juanenea-Barrenetxea IV/Ansa II-Ion 40-35

BINAKAKO TXAP Uterga-Agirrezabala/Matxin III-Endika 40-37

4. PARTIDUA Segurola-Labaka/Aldabe-Garces 30-28

WATERPOLOA

MUT. SENIORRAK Hernani-Getxo B 7-6

URUMEA  PELOTA

Alderantzizko emaitzak lortu 
di tuzte asteburu honetan, bi 
esku pelotari profesional goi
zue  tarrek. Estreinako jardu nal
dian galdu ondoren, aurre ne ko 
garaipena lortu du Iker Sala
berriak, Promozioko Bina ka
ko Txapelketan: 1922 ira bazi 
zuen larunbatean, Garmen dia
rekin, Zabala eta Ruizen kontra. 
Eta aldiz, ezin izan zion segida 
eman Aimar Olaizolak, aurreko 
asteburuko garaipenari: 1322 
galdu zuen Urrutikoetxearekin, 
Artola eta Imazen kontra, Bi na

kako Txapelketa Nagusian.
Profesionaletatik kanpo, be

rriz, asteburu ona izan da, esku 
pelotari hernaniarrentzat. Izan 
ere, frontoiko Gipuzkoako Txa
pel ke tan emaitza onak ez lortu 
arren, primeran aritu dira, bai 
trinketean, eta baita txapelketa 
pribatuetan ere. Guztira, 16 par
tidu irabazi, eta 11 galdu.

Baztango Txapelketan, esa
terako, semifinaletara sailkatu 
dira lau hernaniar: infantiletan 
Aiur Elizazu, Garaikoetxea na
fa rrarekin, eta Auritz Txintxu
rre ta eta Oier Azpeitia; eta ka
de te mailan Jon Jara, Eskuza 

ara   ba   rrarekin. Asteburu hone
tan jokatuko dituzte.

Trinketean, berriz, prime
ran ekin diote Unai Alvarez, Xa
bat Pagola eta Endika Arizmen
di nagusiek, Oinatz Insausti eta 
Aimar Mujika jubenilek, eta Jon 
Jara kadeteak, aurreneko parti
dua irabazita. Mikel Lasak  soi
lik galdu zuen, Insaustiren kon
tra aritu baitzen.

Asteburuko porrota gogo rre
nak, izan dira Unax Arabaola
zak eta Unax Manterola kade
teek jasotakoa, eta Apaolaza eta 
Lasa seniorrena. Bi bikoteek, 
galdu egin zuten Gipuzkoako 

Txapel ketaren ligaxkako az
keneko par tidua, eta horrekin, 
txapel ketatik kanpo geratu dira.

Astigartarren artean, berriz, 
irabazi egin zuen Eñaut Lizeaga 
jubenilak, buruz buru, ligaxka
ko bigarren partidua ere. Kadete 
mailan, berriz, galdu egin zuten 
Aner Urdangarinek eta Asier Sa
ralegik, binaka; eta baita Sara
legik berak ere, banaka.

Finaletik kanpo, Alaitz Barre-
netxea eta Maddi Iriondo
Palistek, berriz, partidu gutxi 
izan dituzte asteburuan, baina 
garrantzitsuak. Semifinala zeu

katen Alaitz Barrenetxeak eta 
Maddi Iriondok, jubeniletan; 
eta 1430 galdu zuten, Intxurre
ren kontra. Bi urte helduagoak 
ziren kontrarioak, eta inda
rrean na baritu zen hori. Ez, or
dea, joko an: hernaniarrak ho
beto aritu ziren, baina indarrak 
erabaki zuen finalerako pasea.

Nagusien lehenengo mai
lan, 3029 irabazi zuten Amaia 
Ira zustabarrenak, Ariane Arrie
tak eta Maider Huizik; eta par
ti du guztiak irabazita, fina lean 
izango dira. Bigarren mai lako 
finalean ariko dira Ekhine Ba
lerdi eta Garazi Urdangarin.  

Aurreneko garaipena lortu du Iker Salaberriak, Promoziokoan
19-22 nagusitu zen goizuetarra, bigarren jardunaldian. Aimar Olaizolak, ordea, 13-22 galdu zuen. Asteburu ona izan dute 
Hernaniko esku pelotariek; eta palaz, finaletik kanpo geratu dira Alaitz Barrenetxea eta Maddi Iriondo, 14-30 galduta.
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)GAUR BIHARHotz haundiagoa espero da gaurko, ipar-ekialdeko 

haizea ahula ibiliko da eta horrek tenperatura baxuak 
izatea eragingo du. Egunaren hasieran prezipitazioak 
eragin daitezke. Min.5º / Max.8º

Eguna hotzarekin hasi arren, orduak aurrera joan 
ahala, epeltzera egingo du. Arratsaldean berriz, 
hodeiak ugaritu egingo dira, baina litekeena da ateri 
eustea. Min.4º / Max.13º

 

TAXIAK  943 550093 (Hernani) 622 222 343 (Astigarraga)  948 514037 - 948 514019 (Goizueta)  UDALTZAINGOA  943 248900 (Hernani) 943 

335230 - 699 487 587 (Astigarraga)  DYA  943 464622  AUTOBUSAK   Garayar: 943 556658  Areizaga: 943 452708 Korreoa Goizueta-

Hernani: 948 514037  JOKALARI / ALKOHOLIKO ANONIMOAK: 943 331103  ANBULATORIOA  943 006666 - 900 203050 (Hernani)  

943 335644 (Astigarraga) 948 510800 (Goizueta)

TELEFONO ZENBAKIAK

EGURALDIA

FARMAZIAK
Egunez:  Etxebeste Elkano, 9 (Hernani)   943 552087     Gauez: Aldabe Perkaiztegi, 8 (Antziola, Hernani)  943 336022

Goizueta: Nagusia 64  948 514353

Etxea salgai Epelen, 51 m2, garajearekin. Deitu: 672 248 563
Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 

akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

IRAGARKI MERKEAK

HERNANI  BOLEIBOLA

Nahiz eta emaitzak askotari-
koak izan, pozik egoteko modu-
ko asteburua izan zuten Herna-
niko boleiboleko taldeek, senior 
mailan, batez ere. 

Nesken kasuan, erraz iraba-
zi zioten Lasarte-Oriako Osta-
darreko kideei, 3-0. Hiru setak 
haien esku izan ziren, dudarik 
gabe: 25-17, 25-8 eta 25-23 iraba-
zita. Hori horrela, eta partidurik 
galdu gabe, sailkapenaren au-
rreneko postuan mantentzen 
dira. 

Mutilek aldiz, emaitza bera 
izan zuten, baina aurkariaren 
aldekoa. 0-3 galdu zuten Bera 
Bera taldearen kontra, gizonez-
ko Euskal Ligaren liderraren 
kontra, hain zuzen. 

Galdu bai, baina ederki 
borro ka tu ta ko partidua egin zu-
ten he rri ta rrek. Izan ere, baze-
kiten mai la altuko taldea zutela 

au rre tik, Estatuko lehenengo 
mai lan jokatu baitzuen iaz, eta 
ha la xe izan zen. 

Partiduak bi zati izan zi tu-
en: aurrenekoa, lehen jokoa; eta 
bigarrena, bigarren eta hi ru ga-
rren jokoak. Lehenengo jo ko an 
etxekoak urduri zeuden, eta 13 
akats eginda, 16-25 erraz gal du 
zuten. Hurrengo bi jokoak ore-

katuagoak izan ziren: 23-25 eta   
20-25ko emaitza izan zuten, hu-
rrenez hurren.

Urduritasunak eta esperien-
tzia faltak hainbat akats egitera 
eraman zituen. 

Orain bi astera jokatuko dute 
hurrengo partidua, Logroñoren 
kontra, haien etxean. Partidu 
gogorra izango da hau ere.  

Asteburu gozoa neskek, eta  
gazia mutilek, senior mailan
Emaitza bera izan zuten senior mailako bi taldeek: 3-0. Nesken kasuan, 
aldekoa; mutilek, ordea, galdu egin zuten Bera Beraren kontra.

HERNANI  ERREMONTEA

Erremonteko Binakako Txapel-
ketaren barruan, bi partidu utzi 
ditu pasa den asteburuak: bata, 
Juanenea-Barrenetxea IV eta 
Ansa II-Ionen artekoa, eta biga-
rrena, Uterga-Agirrezabala eta 
Matxin III-Endika aurrez aurre 
elkartu zituena. Juanenea-Ba-
rrenetxea IV eta Uterga-Arriza-
balaga izan ziren garaile, 40-35 

eta 40-37ko emaitzekin, hurre-
nez hurren. 

Txapelketa osoan jokatu 
duten partidurik ikusgarriena 
izan zen aurrenekoa, Juanenea 
eta Barrenetxeak irabazi zutena.  
Izugarrizkoa izan zen partidua-
ren abiadura, eta dudarik gabe, 
Barrenetxea izan zen atzean, 
gakoa izan zuena, bereziki, 22-
27 galtzen zijoazenean. Ordutik 
aurrera, buelta eman zioten. 

Bigarrena ez zen hain ikus-
garria izan, baina zirrara bere-
zia izan zuen. 

Uterga, aurreneko sailkatua
Bigarren partidu horretatik ate-
ra da, hain justu, Binakako Txa-
pelketako finalerdietarako au-
rreneko txartela. 

Partidu horri esker, beste 
lau puntu gehitu zizkion Uter-
gak sailkapeneko puntuazioari, 
hala, 24 puntu ditu, eta beraz, 
dagoeneko nahikoak dauzka fi-
naleradietan aritzeko. Gero eta 
gertuago kokatu dira, baita ere, 
Azpiroz eta Barrenetxea IV.  

Binakako Txapelketak badu 
aurreneko sailkatua: Uterga
Juanenea-Barrenetxea IVk eta Uterga-
Agirrezabalak osatutako bikoteek irabazi 
zituzten larunbateko partiduak. 

ASTIGARRAGA HERNANI  ESKUBALOIA

Zazpi  partidu jokatu ziren as te -
bu  ru  an, erdia baino gehiago ira-
bazi dituzte, Urumea bailara ko 
taldeek. 

Neska jubenilen derbian, 
Mundarro nagusitu zitzaion 
Hernaniri, Asti  garragan (30-15). 

Jubenil muti lek ere garaipena 
lortu zuten, 42-36ko e maitzare-
kin, Donibane taldearen aurka.  

Hernaniko ka de  te muti-
len lehen taldeak, gu txi  gatik 
ez zuen lortu garaipena, 28-30 
galdu baitzuen, Eibarren aur-
ka. Kadete neskek aldiz, irabazi 
egin zuten, 15-12ko emaitzare-
kin. Infantiletan, mutilen biga-
rren taldeak, Or di zia ren aurka 
galdu zuen (19-30), eta bigarre-
nak berriz, Ei ba rren aurka ira-
bazi (24-28). In fan til neskek ere 
garaipena lortu zuten, Usurbi-
len aurkako partiduan (14-13).  

Porrotak baino garaipen 
gehiago, oraingoan
Mundarrok irabazi 
zuen neska jubenilen 
derbia; eta Hernaniko 
mutil jubenilek ere 
garaipena lortu zuten.

ASTIGARRAGA-HERNANI   
SASKIBALOIA

Hernaniko lehenengo maila-
ko seniorrek, galdu egin zuten 
Za ra utzen aurkako partiduan 
(69-65). Lehenengo laurdenean, 
zarauztarrak nagusitu ziren, 
ba i     na bigarrren laurdenean, 
Her  na  ni parean jarri zen. Hala 
ere, azken bi laurdenetan, Za-
rau tzek gogor jokatu zuen eta 
lau puntuko diferentziarekin 
ira ba zi zuen partidua.

Mundarroko seniorrek ere 
ez zuten emaitza ona lortu eta 
porrotarekin itzuli ziren etxe-
ra. 68-57 galdu zuten Ordiziaren 
au r ka. Lehenengo laurdenetik 

nagusitu zen Ordiziko taldea,  
hala  bigarren laurdenean, 
Asti ga rragako ek aurrea hartu 
zu ten, eta Ordiziaren aurretik 
po si zio na tu ziren. Atsedenaldia 
on do ren, Ordizikoak pilak kar-
gatuta itzuli ziren, eta Munda-
rro garaitu zuten. 

Senior nesketan ere, ez zen 
garaipenik egon, Mundarroko 
nes kek galdu egin baizuten Goi-
e rri taldearen aurka. Partidua 
oso orekatua izan zen, le he-
nen go laurdenean Astigarraga 
pun  tu bateko diferentziarekin 
po si zio na tu zen Goierri atzean 
utzi ta, bigarren laurdenean be -
rriz Goierrik aurrea hartu zion, 
zortzi puntuko diferentzia ate -
raz. Atsedenaldia ondoren, be -
rri  ro ere Astigarraga izan zen  
hi  ru  ga  rren eta laurgarren laur-
de ne ko garaile, baina oso dife-
rentzia gutxi aterata Goie rri ri. 
Azkenik partidua (76-74) amaitu 
zen.  

Garaipenik gabeko 
asteburua, bailarakoek
Hernani eta 
Mundarroko senior 
taldeek, porrotez 
beteriko asteburua 
izan dute

3-0 irabazi zioten hernaniarrek Ostadar taldeko neskei. 

30-15  irabazi zuten astigartarrek, Hernaniren aurka.
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HERNANI  XAKEA

Estu zeuden gauzak, Hernaniko 
Xake Txapelketaren azkeneko 
jardunaldia iristean; eta orain
dik eta estuago geratu ziren, 
azkenean: seina punturekin, 
aurreneko postuan berdinduta 
bukatu dute Evgeny Makaro
vek eta Edu Sanzek; eta beraien 
arteko partida irabazi izanak 
eman dio txapela, Makarovi.

Makarov eta Miguel Xerpa  
hernaniarraren arteko partida 
zen erabaki garria, igandean. 
Eta berdinke tarekin bukatu zen, 
haien arte koa. Horrekin, eta Edu 
Sanzek Udo Esnaolaren kontra 
lortu ta ko garaipenarekin, bu
ka  tu zuten berdinduta, sailka

penaren gorenean. Hirugarren 
postuan ere, berdinketa izan 
da azkenean, Xerpa eta Ene
ko Martiarenaren artean, bost 
pun turekin. Eta horrela, aurre
neko hernaniarraren saria jaso 
zuen Xerpak.

Iñaki Erdozio izan da bos
garren, 4,5 punturekin; eta sei
ga rren postuan, 4 puntu re kin, 
sei lagun: Udo Esnaola, Ibon Ra
mos, Oxan Altuna, Joxe Ramon 
Altuna, Javier Burgos eta Mikel 
Zubia.

Maitane Otaolea izan da 
au rreneko emakumezkoa, 3,5 
pun turekin, Eli Agirreri partida 
erabakigarria irabazi ondoren. 
Eta saria izan zuen Otaoleak: 
aurre neko aldiz aritu direlako 

hiru emakume, Hernaniko Xa
ke Txa pelketa jokatzen.

Alain Gonzalez eta Nikolas 
Sanz onenak, haurretan
Igandean jokatu zen, baita ere, 

Haurren Xake Txapelketa Azka
rra, eta 12 haurrek hartu zuten 
parte. 11 urtetik gorakoetan, 
Nikolas Sanzek irabazi zuen, 
Jon Sagarnaren aurretik; eta 
10 urtetik beherakoetan, Alain 

Gonzalez izan zen onena, Ekain 
Estefanori aurrea hartuta.

Beraien arteko finalean, 
gaz teena nagusitu zen, nagu si
a goaren aurrean: Alain Gon za
lezek irabazi zuen partida.  

Aurreneko postuan berdinduta, Evgeny Makarov  
izan da txapeldun azkenean, Edu Sanzen aurretik
Seina punturekin bukatu dute, eta beraien 
artean jokatutakoa irabazi izanak eman dio 
garaipena, Makarovi. Miguel 'Xerpa' izan da 
Hernaniko onena, Maitane Otaolea aurreneko 
emakumezkoa, eta Alain Gonzalezek eta Nikolas 
Sanzek irabazi dute Haurren Txapelketa.

ASTIGARRAGA-HERNANI  FUTBOLA

Kontrario zuzenak izan dituzte 
aurrez aurre, asteburu honetan, 
Hernaniko eta Mundarroko tal
de nagusiek. Eta garaipen ga
rrantzitsuak lortu dituzte her
na niarrek: 31 nagusitu ziren 
Eus kal Ligako neskak, etxean, 
Aurrera de Vitoriaren kontra; 
eta 13 irabazi zuten Ohorezko 
Erre gional mailako mutilek, 
Zu marragan, Urolaren kontra.

Zubipen hiru puntuak lor
tuta, Euskal Ligako zortzigarren 
postura igo da Hernani, Aurrera 
de Vitoria bera atzeratuta, eta 
jaitsiera postuekin tartea haun
dituta. Ohorezko Erregionale
tan, berriz, hirugarren daude 

txuriberdeak, eta puntu ba ka
rrera dute Anaitasuna bigarre
na. Mikel Lizarazuren bi golek 
eta Harriren beste batek, goiko 
postuen borrokan betebetean 
mantendu dute taldea.

Mundarrok berdindu, etxean
Garaipenik gabe geratu zen, 
or dea, Mundarro, Erregional 
Pre ferenteetan. Axular zeukan 
aurrean, hiru puntu gehia go re
kin zegoena; eta ezin izan zu
ten sailkapenean harra pa tu: 11 
berdindu zuten Zarku men de

gin. Hasi eta berehala aurreratu 
zen talde donostiarra, hiruga
rren minutuan; baina ez zuten 
etsi moreek, eta erritmo altua 
jarri zioten partiduari, berdin 
ketaren bila. Izan zituz ten au
kerak, aurreneko zatian; baina 
ez zuten gola egiten asmatu.

Bigarren zatian lortu zuten 
hori, baina soilik 15 minutu fal
ta zirenean. Ordura arte, behin 
eta berriro saiatu ziren; eta 
Ivanen golaren ondoren, garai
penarena ere bilatu zuten, bai
na ezin izan zuten lortu.  

Garaipen garrantzitsuak, 
Hernaniko bi talde nagusiek
Neskak Aurrera de 
Vitoriari nagusitu 
zitzaizkion, eta mutilek 
Zumarragan irabazi 
zuten. Mundarrok 
berdindu egin zuen, 
Axularren kontra.

HERNANI  ATLETISMOA

Valentziako Maratoia jokatu zen 
igandean, eta bertara joan zen 
sei laguneko hernaniar taldea 
ere, 42,195 kilometroko proban 
parte hartzera. Fermin Tolosak 
3:06:23 denboran osatu zuen; 
Fer nando Gonzalezek 3:22:40; 

Martxel Rodrigok 3:25:36; Javier 
Gonzalezek 3:49:02; eta Julian 
Menak eta Paco Gallegok proba 
utzi behar izan zuten, 27garren 
kilometroan.

CD Hernaniko 12 atleta, Oian-
guko Krosean
Igande goizean bertan jokatu 
zen Oian guko Kro sa ere, Ordi
zian. Eta bertan izan ziren CD 
Hernaniko 12 atleta, kategoria 
ezberdinetan. Ane Otaegik, gai
nera, podiumera igotzea lortu 
zuen, junior mailan bigarren 
sailkatuta. Zazpigarren izan zen 
Gorka Lopez de Arregi.  

Hernaniar koadrila bat, 
Valentziako Maratoian
Sei lagunek hartu 
zuten parte igandean, 
eta lauk bukatu zuten. 
Ane Otaegi, bigarren 
Oianguko Krosean. 

Alain Gonzalez, Evgeny Makarov, Miguel 'Xerpa', Nikolas Sanz, Edu Sanz eta Maitane Otaolea, sariekin.

Valentziako Maratoian parte hartu zuten sei hernaniar, lasterketaren bezperan.

Euskal Ligako neskak, goletako bat ospatzen, larunbateko partiduan.
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