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z EREÑOTZU

Hitzaldia eta 
bertso afaria
Udazken Kulturalaren barruan,
beste bi ekintza antolatu dira
aste honetan Ereñotzun: Luis
Mari Zalduaren hitzaldia, Ere -
ño tzu inguruko historia, toponi-
mia eta saroiak, asteazkenean,
19:30etan, eta bertso afaria
larunbatean, 20:30etan, Maia -
len Lujanbio eta Unai Agirrere -
kin. Txartelak salgai daude Ur
Mian eta Irrintzin, 25 euroan. yy

z UDALA 

Sorgintxuloko
sarrera itxita, gaur
Goizeko 09:30etatik
12:30etara itxi egingo da
Sorgintxuloko sarrera, bertan
dagoen zuhaitz zahar bat
botatzeko lanak direla eta. Bai
Galarretatik eta baita Urnieta
aldetik datozten kotxeek ere,
ezingo dute Sorgintxuloko
bidea hartu. yy

z AXKETA

Kontzertuak 
larunbatean
Axketa Mendi Taldeak antolatu-
ta, kontzertuak emango dituzte
larunbatean, 22:00etatik au rre -
ra Kontrakantxa gaztetxean,
Dirty Eyes, Eztanda eta Trifulka
taldeek. Sarrera de bal dekoa
izango da, eta barrako kontsu-
mizioetako dirua men di taldea
laguntzeko izango da. yy

z HERNANIN MUSIK

Sarrerak salgai
ostiralerako
Neighbor bikotea osatzen dute
Maite Larburu hernaniarrak eta
Josh Cheatham seatledarrak.
Kon tzertua emango dute ostira-
lean, 20:00etan Biterin, eta sa -
rrerak salgai daude, 7 euroan. yy

z TXANTXILLA

0367, sariduna
Txantxillako festak laguntzeko
errifak saldu ziren, eta larunba-
tean egin zen zozketa: 0367
zenbakia da sariduna. Bes tal -
de, musean Joxean eta Joxe
izan ziren txapeldunak; Mañoli
eta Joxe bigarrenak; eta Iñaki
eta Joxan hirugarrenak. yy

z HERNANI ERABAKI

Beste hiru bilera, aukeraketa egiteko

Meteorolgo hernaniarra gogoratzeko ekintzak

HernAniArrA zen Juan Migel

orkolaga, edo Aita Borras ka. Hil

zela 100 urte bete dira, eta ome -

naldi moduan, hainbat ekin tza

antolatu ditu, gaurtik, AeMeT

meteorologia agentziak.

Erakusketa, gaurtik

Gaurtik azaroaren 9ra, era -

kus keta jarriko da Biterin,

18:00etatik 20:00etara. Bertan

ikusi ahal izango dira me -

teorologian erabiltzen di ren

tresnak, Aita orko la garen li -

bu ru eta artikuluak, eta hain -

bat gertaeretako argazkiak.

Hitzaldia, etzi

Asteazkenean, berriz, Aita Or -

ko laga, ororen aurka hitzaldia

emango du Asun Urzainki

Deustuko Unibertsitateko ira -

kasleak. 19:30etan izango da,

Biterin.

Pelikula eta kontzertuak

Datorren astean ekintza ge -

hia go izango dira. Azaroaren

5ean, La tormenta perfecta fil -

ma jarriko dute Biterin, 19:30e -

tan, eta segidan tertulia eta

mahai-ingurua egingo dira.

Azaroaren 9an, berriz, me -

za izango da San Joan Bataia -

tzai lea parroki elizan, 12:00e -

tan, Parrokiko abesbatzak la -

gunduta. ondoren, ozenki

abes  batzak emango du Aita

orko la garen ome nezko kon -

tzertua. yy

Hernanin jaio zen, 1863ko urriaren 13an, Juan Migel Orkolaga Legarra, apaiz jesuita eta meteorologo
aditua. 1914ko irailaren 22an hil zen Aita Borraska, eta bere omenez ekitaldi ugari antolatu dira.

z AITA ORKOLAGA

2015eko Udal Aurrekontuan

zein proposamen sartu era -

bakitzeko bilerak egiten ari

dira, auzoz auzo. Aste honetan

egingo dira azken hiru saioak:

gaur, Sorgintxulon; asteazke -

ne an, Haur eskolan; eta os -

tegunean, Biterin; denak,

19:00etan.

Bozkatzeko aukera zabalik

dago azaroaren 7ra arte: etxe -

an jasotako galdetegiak Bite -

rin, kiroldegian edo udale -

txean entregatu daitezke, edo

botoa internet bidez eman,

www.hernani.net webgunean.

Azaroaren 19an azalduko

da zein proposamen izan

diren bozkatuenak, eta beraz,

zein sartuko diren 2015eko

aurrekontuetan.

Urumea ikastola, kanpainan

Guztira, 33 proposamenen
artean aukeratu daiteke, eta
10 aukeratu behar dira.

Urumea ikastolan, Gay
Murreko patioa estaltzearen

aldeko kanpaina egiten ari
dira, eta bozkatzeko mahaiak
jarri dituzte. Hala azaldu du
zuzendaritzak: «Gay Mur da
patio estalirik ez duen he rri -
ko eskola bakarra». Propo sa -
men hau egiteak aurrekontu

osoa hartuko luke; 500.000
euroak.

Boto gehien jasotzen di -
tuz ten proposamenak sar -
tuko dira datorren urteko
aurre kon tuetan, baldintza
hauek betez gero: 500.000€

ho rie tatik gutxienez 300.000€
in ber tsioetarako izango dira;
200.000€ gehienez gastu oro -
korretarako eta hauen artean
gehienez 50.000€ urtero erre -
pikatzeko izaera duten pro -
posamenetara bide ra tzeko. yy

Gaur Sorgintxulon egingo da bilera, 19:00etan. Etzi, Haur Eskolan, 19:00etan. Eta ostegunean
Biterin, ordu berean. Saio guztietan haurtzaindegi zerbitzua izango da. Hauek dira azken saioak.

Urumea ikastolan kanpaina egiten ari dira Gay Murreko patioa estaltzearen alde. 
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Argitaratzailea Laguntzaileak

Eguzkia eta hego haizea
izango dira nagusi. Bolada
gogorrak espero dira, 
gainera. 

Min.14º/Max.24º (e
u

s
k
a

lm
e

t)GAUR BIHARGiro eguzkitsua nagusi, eta hego

haizea. Tenperaturak epelak izan-

go dira berriro. Gauean hego hai-

zea zakartu egingo da. 

Min.14º/Max.26º
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z LASARTE-ORIA BAI! KROSSA

Hernaniarrak bikain, Lasarteko Krossean
Atzo egin zen Lasarteko kross herrikoia, eta hernaniarrak bikain ibili
ziren. Nesketan txapeldun izan zen Karen Ortiz de Guinea hernania-
rra, eta atzetik iritsi ziren Rosa Uribe usurbildarra eta Anabel Eleno
lasartearra. Mutiletan, hirugarren egin zuen Sergio Romanek.
Aurretik Kamel Ziani oriotarra eta Unai Arroyo tolosarra iritsi ziren. yy

z CD HERNANI

Mariskada, 661 zenbakidunarentzat
Urriaren 24an zozketatu zen mariskada 661 zenbakia duenak iraba-
zi du. Hurrengo zozketa urriaren 31n egingo da. Txartelak tabernetan
daude salgai. yy

z TXANTXANGORRI ELKARTEA

Sagardo kata ikastaroan izen ematea
Azaroaren 5ean sagardo kata ikastaroa emango da Txantxangorri
elkartean, eta izen ematea zabalik dago, 5 eurotan. yy

San Huberto eguneko afarian izen ematea
Azaroaren 7an San Huberto eguneko afaria antolatu da
Txantxangorri elkartean, eta izen ematea zabalik egongo da azaroa-
ren 5era arte, 30 euroan. yy

z ELUR TXORI ELKARTEA

Sagardo Txapelketan izen ematea
Elur Txori elkarteak 32garren Sagardo Txapelketa ospatuko du azaro-
aren 8an, 20:00etan, eta izen ematea irekita dago azaroaren 3ra
arte. Nahi duen guztiak eman dezake izena, 28 euroren truke.
Menua: txorizoa, bakailua kokotxekin, txuleta eta postrea. yy

Mus Txapelketarako izen ematea zabalik
Elur Txori elkartean irekita dago Mus Txapelketarako izen ematea,
azaroaren 14ra arte. Banaka eta binaka eman daiteke izena. yy

z GABONETAKO LOTERIA

Loteria erosteko aukera, Txantxangorrin
Gabonetako loteria salgai jarri du dagoeneko Txantxangorri elkarte-
ak. Elkartean bertan erosi daiteke, abenduaren 7ra arte, goizero, eta
astearte arratsaldeetan, 19:00etatik 21:00etara. yy

16244 zenbakia, Atletsimo elkartearena
Atletismo elkarteak salgai jarri du Gabonetako loteria, 5 euroko par-
tizipaziotan, Conde kioskoan, Gunea zerbezerian eta elkartearen
lokalean (Gabriel Zelaia 2, behea). 16244 zenbakia saltzen du.
Aurten Ibaimendik eskainitako Ternua markako plumiferoa zozketa-
tuko da erosleen artean. yy

Loteria salgai, Goiz Eguzkin
Gabonetako loteria salgai dago Goiz Eguzkin. Astelehen, asteazken
eta ostiraletan erosi daiteke, 16:00etatik 18:00etara. Horretarako,
kuota ordainduta edukitzea beharrezkoa da, eta bazkide bakoitzak
10 euroko partizipaziorako eskubidea izango du. yy

26470 zenbakia, Dobera Elkartean
Dobera Euskara Elkarteak salgai du Gabonetako loteria. Bost euro
balio ditu; lau jokatzen dira eta euro bat elkartea laguntzeko da. yy

Beste 10 ikastaro, azaroan
Azaroan emango diren doaneko ikastaroetarako izen ematea zabalik dago
www.kzgunea.net webgunean edo bulegoan: 943 02 36 50.

Hilero bezala, kZ Gunean

prest dituzte azaroko ikasta-

roak. 10 emango dira, doan.

Lau ikastaro luze

Azaroaren 3tik 12ra sare sozia-

len ikastaroa emango da,

16:00etatik 20:00etara, euske-

raz. Guztira, 16 orduko ikasta-

roa.

Azaroaren 3tik 14ra bitarte-

an, berriz, oinarrizko internet

kZgunea kurtsoa emango da,

11:00etatik 13:00etara, euske-

raz. 20 ordu, guztira.

Googleko Aplikazioen ingu-

ruko ikastaroa, Google Apps,

aza roaren 3tik 10era emango

da, 09:00e tatik 11:00etara, eus-

keraz, baita ere.

Azkenik, ikastaro luzeen

barruan irudia eta Soinua

emango da, azaroaren 20tik

28ra, 11:00etatik 13:00etara,

euskeraz.

Egun bakarreko edo bi 

eguneko 6 ikastaro

Bi eguneko ikastaroa bakarra

izango da: Ubuntu Sistema

eragilea. Azaroaren 27 eta

28an emango da, 09:00etatik

11:00etara, euskeraz.

Gainontzeko ikastaroak

egun bakarrekoak izango dira.

Azaroaren 17an, 09:00etatik

11:00etara, erderaz, openoffice

Writer oinarrizkoa. 

Azaroaren 18an, 09:00eta-

tik 11:00etara, erderaz, open -

office Writer Aurreratua.

Azaroaren 19an, 09:00eta-

tik 11:00etara, erderaz, open -

office Calc oinarrizkoa.

Azaroaren 20an, 09:00eta-

tik 11:00etara, erderaz, open -

office Calc Aurreratua.

Azaroaren 13an, berriz, iT

Txartelaren inguruko ikasta-

roa emango da, 18:00etatik

20:00etara.

Izen ematea, zabalik

izena emateko Biteritik pasa

edo telefonoz deitu daiteke:

943 02 36 50ra. www.kzgu-

nea.net webgunearen bidez

ere egin daiteke, Formazioa

atalean sartuta, erabiltzaile

izena eta pasahitza edukiz

gero. nola egin jakiteko, sartu

kzgunea.blog.euskadi.net blo-

gean, eta ikusi ekainaren 6an

argitaratutako informazioa. 

laguntza gehiago: tu -

tor.her  nani@kzgunea.net. yy

z KZ GUNEA

z KIROL TABLA
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IRAGARKI MERKEAK
Hernaniko erdigunean pisua salgai. 2 gela, sala, sukaldea eta komuna. Patio irekira eta oso

argitsua. Igogailua eta fatxada berria. Sartzeko moduan, amueblatua. Deitu: 630 227 630

ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, 

persianak... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala,

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

Bost ikastaro
euskeraz emango
dira; lau, erderaz; eta
azkenekoa, beharren
araberakoa izango da.

Su Berri izan zen garaile, eta Hernani, azpitxapeldun.
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z PALA

Hernaniarrak, 
azpitxapeldun
Gipuzkoako Emakumezkoen Pala Txapelketako
finala jokatu zen ostiralean Atano IIIan, eta
bertan aritu ziren, txapela lortzeko lehian,
Ariane Arrieta hernaniarra eta Amaia Araizte.
Azken hau Mallabiakoa bada ere, denboraldi
honetan Hernanirekin jokatuko du. Su Berriko
taldea izan zuten aurrez aurre, eta partidu
osoan aurrea hartuta ibili ziren. Hernaniarrak
oso urduri atera ziren frontoira, eta ez zuten
beren jokoa erakusterik izan. Azkenean, 30
eta 22koarekin bukatu zen partidua; herna-
niarrek Gipuzkoako azpi txapeldunen titulua
lortu zuten. yy


