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MOZORROAk prestatzen
hasteko garaia iritsi da.
Otsai laren 12tik 16ra Inau -
teriak ospatuko dira Her -
nanin, eta danetariko mozo-
rroek jantziko dituzte herri-
ko kaleak: pailazoek, mexi-
karrek... Ostiral argalarekin
hasiko dira, eta Sardinaren
ehorzketarekin amaitu.

Hala ere, festa giroaz
lehenago gozatzen hasteko
aukera izango da, larunbate-
an Kaldereroak ospatuko
baitira herrian. Igandean
berriz, Urumea ikastolako
Iñude eta Artzainak konpar -
tsa ibiliko da herriko kalee-
tan barrena, 12:00etan hasita.

Bost egunetako festa
Geroz eta indar haundiagoa
ari dira hartzen Inauteriak
Hernanin, eta aurten ere,
bost egunetako festa antola-
tu dute.

Jaien hasieran omenaldia
egingo diote Erraldoi eta
Buruhaundien konpartsari,
15:15etan, eta egun berean,
arratsaldean, eusko diskote-
ka izango da Plaza berrin. 

Larunbatean izango dira
besteak beste, Azeri dantza,
haurrentzako ekitaldiak eta
mozorro festa.

Egun haundia igandean
izango da, konpartsen irtee-
rarekin. Urbieta kaletik ate-
rako dira, 12:00etan.

Astelehenerako berriz,
egun lasaiagoa antolatu du te:
haurrentzako ekitaldiak eta
musika izango dira nagusi.

Azkenik, asteartean, Sar -
di naren ehorzketa izango
da Plazan. Jaiei amaiera
emateko ekitaldia izango
da, eta arratsaldeko 18:30 -
etan hasiko da.

Kaldereroak larunbatean
Elur Txori elkarteko kideek
urteroko ohiturari eutsi, eta
Kaldereroen konpartsaren ir -
teera antolatu dute aurten
ere. Larunbatean aterako di -
ra, gaue ko 21:00etan. Aldez
au rretik, Elur Txori elkartean
bertan elkartuko dira, afal -
tzeko. Afaria arratsaldeko
19:30 etan izango da. ��

Erraldoi eta buruhaundien konpartsa
omenduz hasiko dira Inauteriak

Inauterien hasiera ofiziala otsailaren 12an izango da, eta 16ra arte luzatuko dira. 
Aldez aurretik, Kaldereroak ospatuko dira Hernanin. Elur-Txori elkarteak antolatzen du

konpartsa, eta larunbatean aterako dira, gaueko 21:00etan.

� E R R U G B I A
Hernanik 25-27 
irabazi zuen
Bartzelonan, eta
partidurik galdu
gabe jarraitzen du 

Hernaniko senior taldeak
Katalunian jokatu zuen atzo,
Bartzelonaren kontra, eta
25-27 irabazi zuen. Partidua
zaila izan zen, zelaiak zuen
egoerak eragina izan bai -
tzuen. Horrez gain, gogorra
ere izan zen, Bartzelona -
koek gogor jokatu baitzuten.
Rafa Larretxeak esandakoa-
ren arabera, Hernaniko 3-4
jokalari lesionatu ziren atzo-
koan. Partiduaren ostean,
Hernaniarrek lider jarraitzen
dute, 40 punturekin, partidu-
rik galdu gabe. Bigarren
Bartzelona doa, 36 punture-
kin, eta partidu bat gehiago
jokatuta.

Datorren igandean
Landaren jokatuko dute,
BUC taldearen kontra, urta-
rrilaren 10ean bertan behera
geratu zen partidua. ��

� S A N T A  A G E D A
Biterin entsaioa
gaur arratsaldean

Santa Ageda bezperan,
Santaeskean aterako dira,
eta gaur entsaioa izango da,
Biterin, 20:00etan. ��

Entsaioa izango da
gaur Ereñotzun

Santa Agedako entsaioa
izango da gaur Ereñotzuko
Ur Mia elkartean, gaueko
21:00etan. ��

� B I D E O  E M A N A L D I A
Hernaniren 
inguruko bideo
turistikoa emango
dute gaur

Hernaniri buruzko bideo turis-
tikoa jarriko dute gaur Biteri
kultur etxean. Emanaldia
arratsaldeko 19:00etan izan-
go da, eta Hernaniko Udalak
antolatu du. ��

� I n a u t e r i e t a k o  e g i t a r a u a

OTSAILAK 12, OSTIRALA

15:15: Inauterien hasiera
ofiziala. Erraldoi eta 
buruhaundiei omenaldia.
Eskoletako umeen irteera. 
17:00: Erraldoi eta buru-
haundiak, Kris kitiña dantza
taldea eta `Hernani´Musika
Eskolako dultzaineroak.
17:30: Eusko diskoteka
Plaza Berrin.
21:00: Pilota partiduak 
VII Berria txapelketa.
Kiroldegian.

OTSAILAK 13, LARUNBATA

10:00: Azeri dantza.

11:00: Betikoak txaranga.
11:30: Haurrentzako poniak
eta zezen txikiak Latsunben.
12:00: Patxi eta konpainia
trikitilarien irteera.
13:00: Erraldoi eta buru-
haundiak eta Kris kitiña
dantza taldea.
17:00: Haurrentzako ema-
naldia Hipo eta Tomax talde-
arekin, Atsegindegin.
18:00: Betikoak txaranga.
19:00: Mozorro festa gazte -
txoentzat Atsegindegin.
00:00: Betikoak txaranga.

OTSAILAK 14, IGANDEA

11:00: Betikoak txaranga.
12:00: Konpartsen irteera

Urbieta kaletik: Ttarla dantza
taldea, La Inmaculada ikas-
tetxea eta Elizatxo ikastola. 
18:00: Betikoak txaranga.
17:00: Haurrentzako ema-
naldia Txintxilitxin, bakea
egin, Kiki, Koko eta
Mokorekin. Atsegindegin.
18:30: Fermin Valenciaren
emanaldia Plaza Berrin.
19:30: Hernani Musika
Eskola Publikoko trikitilari eta
dultzaineroak. 

OTSAILAK 15, ASTELEHENA
09:00: Diana Hernani
Musika Eskolako ikasleekin.
10:00: Azeri dantza 
gaztetxoentzat.

11:30: Haurrentzako poniak
eta zezen txikiak Latsunben.
12:00: Haurrentzako taile-
rrak: makillajea eta karetak
Jakin eta jolas taldearekin.
Atsegindegin 
16:00: Erraldoi eta 
buruhaundiak, Kris kitiña
dantza taldea eta
`Hernani´Musika Eskolako
dultzaineroak.
17:00: Haurrentzako dan -
tzaldia Gramola´Txorromorro
taldearekin, Atsegindegin.
18:00: Break dantza-Scratch
erakustaldia Tilosetan.

OTSAILAK 16, ASTEARTEA

18:30: Sardinaren 
ehorzketa.

.

Kaldereroen entsaioak bihar
asteazkenean eta

ostegunean izango dira,
elkartean, 20:00etan.

..

.

Igandean Urumea ikastolako
Iñude eta Artzainak

konpartsa atarako da,
12:00etan.

..

Gazte
Asanbladak
larunbatean

ospatuko ditu
Inauteriak

Hernaniko Gazte Asanbla -
dak ere festa eguna antola-
tu du Inauterietarako. 

Otsailaren 13an izango
da, larunbata. Eguerdiko
12:00 etan Ginkana izango
da Tilosetan, eta ondoren,
14:00etan, bazkaria Tilose -
tan. Baz kalostean berriz,
poteoa egingo dute Elektro
txarangarekin. Jakinarazi
dutenez, txartelak salgai
daude betiko tokian, 10
euroan. Egunean bertan
12an salduko dira. 
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Eguzkiaren presentziarekin,

nabermen egingo du hobera.

Eguna hotz hasiko da, baino

eguzkiak giroa epelduko du.

10-12ºC izango dira. (e
u

s
k
a

lm
e

t)GAUR BIHAREgoerak egonkortzera egingo du.

Bustitik hasiko da eguna, baina

orduek aurrera egin ahala, ateru-

neak izango dira. Termometroak

gora egingo du, 3-4ºC.

Urumea, Elizatxo eta Langile
ikastoletako gurasoen bilera

izango da etzi Biterin
Bileran DBHko hiru ikastolen fusioa aztertuko dute. Deialdia Langile

ikastolako 6garren mailako gurasoek egin dute.

ETZI bilera izango dute
Urumea, Elizatxo eta Langile
ikastoletako gurasoek. Bilera
Biteri kultur etxean izango
da, arratsaldeko 19:00etan.
Bertan, hitz egingo dute
DBHko hiru ikastolen fu -
sioaren inguruan.

Bilera deialdia Langile
ikastolako 6garren mailako
gurasoek egin dute, eta hel-
buru dute beste ikastoletako

gurasoen irizia ezagutzea:
«beste ikastoletako gurasoen
iritzia jasotzea ezinbesteko jo
dugu. Bileraren helburuak
dira, elkarren berri izatea,
izan daitezkeen iritzi ezber-
dinak aztertzea eta elkar eza-
gutzea».

DBHko hiru ikastolen
fusioa aztergai
Bilerako gai nagusia DBH -

ko hiru ikastolen fusioa
izango da. 

Langile ikastolako gura-
soek Kronikara bidalitako
prentsa oharrean adierazita-
koaren arabera, Gipuzkoako
Hezkuntza  Delegazioko hi -
ru kide aste honetan bildu
dira ikastoletako zuzendari -
tza eta gurasoekin, gaia
aztertzeko. Horren ondotik
antolatu dute bilera. ��

� B O L E I B O L A

Emaitza gazi-gozoak atzo
Hernaniko boleibol taldeek emaitza gazi-gozoak lortu zituzten
atzo. Nesken taldeak 3-2 irabazi zuen Navarvoley-en kontra. Eta
mutilen taldeak berriz, 0-3 galdu zuen Universidad de la Riojaren
kontra. ��

� S A S K I B A L O I A

Teklan Hernanik 61-64 galdu zuen 
Teklan Hernani senior taldeak 61-64 galdu zuen atzo 
Kostkas taldearen kontra. ��

�  IRAGARKI  MERKEAK �

Pisu baten bila nabil alokaituan (abala), 2 logela. Deitu: 608 671 844.
Pisua salgai Karabelen. 60m2, 2 logela, sala, sukaldea eta komuna. Kalefazioa badu.

Berritua. Deitu: 627 403 119.
Pianoa salgai. Yamaha U1F modeloa, bigarren eskukoa. Ongi zaindua. 2.500 euro.

Deitu:  629 763 041.
ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, antenak

ere bai... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.
Yolanda estetika zentrua. Fotodepilazio berria, hilabeteko eskaintza: %20 aren deskontua

1. sesioan, “Fotorejuvenecimiento”, Dieta pertsonalizatuak, zure pisua kontrolatzen dugu.
Plataforma bibratzailea. Atzieta 2, behea. Tel. 943 55 32 78.

Argia zentroa. Balneoterapia-spa, masajea, akupuntura, diafreoterapia, kiropraxia, erreflejo ajustea
eta bertebrala, kromoterapia, drainaje linfatikoa… Antziola 39 (Mendi mendian, 2). 943 55 76 76

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

K I R O L A -  A S T E B U R U K O E M A I T Z A K

� Jasota Bezala
� Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira: izena eta bi abizen, NAN edo EHNA zen bakia eta telefonoa � Gehienez 1.800 karaktere onartu-
ko dira � Kronikak beste hizkuntzetan jasotako kartak euskeratzen ditu � Kronikak ez ditu bere gain hartzen sail ho ne tan esaten direnak.

Desmodium adscendens
Maitasun hotz

Behin, mediku frantses ba -
tzuk Afrikako bihotzera joan
ziren, laguntze aldera. Bere
egitekoa bukatzean, tribu
hartako etxizero zaharrak:
“bihotz-bihotzez lagundu
diguzue zuek; nik ere onetik
onena emango dizuet,
bihotz-bihotzez”. Ez zen
kakaoa, ez ebanoa, ez marfi-
la, ez eta diamantea ere. Zer
izango, eta...? “landare bat
da: magia egiten du osasun
kontuetan”. 

Hala etorri zitzaigun,
mediku frantses haien esku-
tik, Desmodium adscendens
landarea Europara, Afrikako
bihotzetik ekarria. Gaur
egun, mediku europarrek
desmodiuma erabili ohi dute:

gibela garbitzeko, birikak ire-
kitzeko, hesteak libratzeko,
giharrak deskantsatzeko...
Amazoniako indioek, emaz-
teetan, bihotza berotzeko era-
biltzen dute, hoztuta badute
(hortik izena: maitasun hotz).
Ni neu ere zorretan nago
etxizero jaunarekin (gure
garai bateko sorgina: sortzen
duena?): desmodiuma har-
tuz, irabazi egin dut osasu-
nez; eta, orain, “adiktoa”
naiz.

Gainera, haietako mediku
batek gaixoen elkarte bat
sortu du, desmodiuma
Afrikako bihotzetik ekarri,
eta gurean banatzeko. Horiek
dira “negozio” onak: bi alde-
ek berdin irabazten dute,
inork inor menderatu gabe;
eta, betiere, nori bere kultura
eta sinesmenak errespetatu-

rik. Eta dena osasunaren alde
(“osasuna izanez gero, akaso,
zerbait egingo dugu; osasu-
nik gabe...?”). 

Egun on batean, era hone-
tako elkarrizketa ez zaigu
hain arraro egingo: “nora
zoaz, oporretan?” Eta beste-
ak “mutil-lagunaren herrira:
Senegalera”. Motor berak
eragiten die adiskidetasunari
eta amodioari, muga guztien
gainetik (buruan dauzkagun
mugak dira handienak).
Bihotza dugu motor hori.
Bihotza beratuta badugu,
munduak aurrera jo ohi du,
taupadaz taupada. Eta, gogor
dugunean, berriz, unibertsoa
ere gelditzen da hilotz, bihot-
zekoak jota: odola sobera,
maitasuna falta.  

Jexux Eizagirre Portillo

� D E R R I G O R R E Z K O  B I G A R R E N  H E Z K U N T Z A  -  B A T E R A T Z E P R O Z E S U A � G I M N A S I A  E R R I T M I K O A  

Hernaniko gimnastek kurtso
hasierako erakustaldia eman

zuten atzo
HERNANIKO Gimnasia
erritmiko elkarteak antolatu-
ta, kurtso hasierako erakustal-
dia izan zen atzo kiroldegian. 

Hernaniko 25 taldek hartu
zuten parte erakustaldian,
epaimahai, guraso eta lagun
aurrean. Hauez gain, gonbi-

datu berezia ere izan zen
atzokoan, Karmelo Labaka
ikastetxeko gimnasia taldea.

Hernaniko Gimansia
Erritmiko elkartea 120 gim-
nasta inguruz dago osatua,
eta atzokoan 10 urtetik gora-
koek hartu zuten parte. ��
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