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z HERNANI ERABAKI

Saio berri bat,
Haur eskolan
Hernani Erabaki prozesuak,
bere azken fasean, beste erron-
da bat izango du gaur, Haur
Eskolan (Sagastialdeberri 2).
19:00etan izango da, eta herri-
tarrek aukera izango dute, pro-
posamen beharrezkoenak zein
diren bozkatzeko. Haurtzaindegi
zerbitzua ere izango da. Bihar,
berriz, azken saioa egingo da,
19:00etan Biterin. yy

z BARATZA PARKEA

Batzarkide guztiak
deituta, gaur
Batzarra egingo du gaur
Baratza Parkeak, arratsaldeko
19:30etan, Biteriko areto
nagusian. Batzarkide guztiei
egin diete deia, azaltzeko. yy

z HEZKUNTZA 

Bilera irekia gaur
Hernaniko Hezkuntza Plata -
formak bilera irekia deitu du
gaur, arratsaldeko 20:00etan.
Biteri kultur etxean egingo
dute, eta parte hartzeko deia
luzatu diete herritar guztiei. yy

z ZIKUÑAKO AMA

Txirrindularitza
eskolari buruz,
bilera asteartean
JOCC Zikuñako Ama elkarteak
bilera antolatu du datorren aste-
artean, azaroak 4, txirrindularitza
eskolari buruz aritzeko. Arratsal -
deko 18:00etan izango da,
elkartearen egoitzan (Latsunbe -
berri 42), eta txirrindularitza egin
nahi duten alebin eta infantilei
egin diete deia, joateko. yy

z BITERI

Argazki Rallyaren
erakusketa ikusgai
Argazki Rallya egin zuten duela
hamar egun, eta bertan atera
zituzten argazki onenak, Biterin
daude ikusgai. Erakusketa
antolatu dute, Rallyko parte
hartzaile bakoitzaren argazki
onenarekin. Erakusketa azaroa-
ren 7ra arte egongo da, eta
egun horretan, Rallyko sariak
banatuko dituzte, eta aurkeztu-
tako argazki guztiak erakutsi. yy

z ASUN URZAINKI ‘AITA ORKOLAGA OROREN AURKA’

«Izan zituen zailtasun guztiekin, beti bete
zuen itsasgizonekin zeukan konpromezua»

Hitzaldia emango du gaur
asun Urzainkik, Juan Miguel
Orkolaga apaiz metereologoari
buruz: Aita Orkolaga ororen

aurka. arratsaldeko 19:30etan
izango da, Biterin, eta egu no -
tan Orkolagari antolatu dioten
omenaldiaren barruan dago
ekitaldia. deustoko uni ber tsi -
ta teko irakasle emeritua da
Urzainki, eta Euskal Herri a ren
adiskideen Elkarteko kidea.
ikerketa bat egina dauka, aita
Orkolaga eta igeldoko Behato -
kiari buruz. Entzuleen esku
jarriko du gaur, dakien guztia.

Aita Orkolaga ororen aurka

diozu. Zergatik?

Bere lanean izan zituen
zailtasun ikaragarriengatik.
Batetik, behatoki metereo lo gi -
koa igeldon jartzeko propo -
samena defendatu behar izan
zuen, eta baita lortu ere,
Bizkaiako aldundiak Matxi txa -
kon jarri nahi zuen bitar tean.
Bestetik, egin zituen iragarpen
arrakastatsu eta entzutetsu
guztiekin, bere aurka egiten
zutenak ere bazeuden, esanez
hezkuntza akademiko nahi ko -
rik ez zuela jaso, iragarpen
horiek ziur tatzeko. Eta egia da,
bere kasa ikasi zuen dena,
baina Orkolaga sistemaren
bitartez, oso emaitza onak
lortu zituen, metereologia
apenas hasi berria zenean.

Bakarrik aritu zen Aita

Orkolaga, beraz.

Bakarka egin zuen lan, bai,
nahiz eta Pedro anaiaren
laguntza izan zuen. lan
hirukoitza egiten zuten: ikus -
katu, iragarri eta emaitzak

prentsari eta portuei jakina -
razi, borraska, galerna edo
ekaitz batek arriskuan jar
zezakeenean arrantzaleen bizi -
tza. Eta hori guztia, isola men -
dua kontuan hartuta: beha to -
kia igeldon egonda, hirigunetik
hain urrun, eta komu ni ka -
tzeko medio eska se kin... Baina
zailtasun guzti ekin ere,
itsasgizonekin zuen konpro -
mezua bete zuen beti.

Zertaz ariko zara hitzaldian?

Orkolagaren perfil metereo lo -
gikoan zentratuko naiz. Berari
buruz dakidana, igeldoko
Behatokiari buruz egindako
ikerketaren emaitza da, deus -
to ko lankideekin egina, Beha -
tokiaren mendeu rre ne an. Eta

noski, arreta berezia jarri
genion Orkolagari, sor tzaile
bezala. Kontuan hartuta bere
kezka nagusia zela behatokia,
hango artxiboko dokumentu -
etatik ezagutu daitezke
Orkolagaren izaera, lan egite -
ko modua eta ekarpenak.

Eta nor izan zen Orkolaga?

labur esateko, igeldoko Beha -
tokiaren sortzailea, itsasoko
kultura bat eta ezaugarri
propio batzuk eman zizkiona.
Eta baita gizartean zabaldu eta
ezagun egin ere, komunikabi -
de ekin zuen harremanagatik. 

Zein metodo erabiltzen

zituen, iragarpenetarako?

Faktore klasikoez aparte (ten -

pe ratura, hezetasuna eta pre sio
atmosferikoa), balio haun dia
eman zien atmos fe rak altu e -
ran zuen egoerari eta korron -
teei. Eta zunda-globoak asmatu
gabe zeudenean, lai noak ikus -
ka tzeari ekin zion, lainoak sail -
ka tzeko sistema propio bat
asma tze raino; oso sistema
konplexua. Horri esker, Kan -
taurialdeko galernei buruzko
teoria bat landu zuen. teoria
horrekin, galerna asko eta
asko iragarri zituen, eta tra ge -
dia bat baino gehiago saihestu.
azken batean, aplikatu zuen
arrazoiketa deduktiboa eta
behaketaren bidez ikasi zuen
guztia, fenomenoak eta aurre -
ka riak erlazionatzeko, eta
iragarpenak egiteko. yy

Asun Urzainki irakasle emerituak hitzaldia emango du gaur, Juan Miguel Orkolagari omenaldiaren
barruan: ‘Aita Orkolaga ororen aurka’. Biterin izango da, 19:30etan.

Asun Urzainki irakasle emeritua ariko da gaur Biterin, Aita Orkolagaz eta galernak iragartzeko zuen gaitasunaz.
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Argitaratzailea Laguntzaileak

Udako giro atsegina izango
dugu berriro. Oso laino gutxi
zeruan, eta tenperaturak
gora egingo du pixka bat:
Min.13º / Max.26º (e

u
s
k
a

lm
e

t)GAUR BIHARLaino gehiago izango ditugu,

baina ez da aldaketa haundirik

emango. Ostarteak gero eta

zabalagoak, eta tenperatura ber-

dintsu:   Min.14º / Max.25º
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z PRESO ETA IHESLARIAK

Bihar jakinaraziko du Tribunalak, 
Ibon Fernandezen epaia
Bihar emango du epaileak, Ibon Fernandezen kasuko erabakia.
Frantziako Lannemezaneko kartzelan dago Fernandez, eta esklerosi
anizkoitza gaixotasun larria dauka. Ekainean, bere kondena etetea
onartu zuten, eta baita Frantzian bizitzeko duen debekua altxatzea
ere. Baina Piriniotako departamendutik kanpo bizi behar duela zehaz-
tu zuen, eta horrek asko zailtzen zuen aske geratzea. Erabakiaren kon-
tra, helegitea jarri zuten, eta bihar emango du epaileak ebazpena. yy

z PIANO BAT BERTSOTAN

Abenturaren itzulera, bihar Donostian
Hiru urte eta erdiz isilik egon ondoren, martxan jarriko da Piano bat
bertsotan abentura, bi kide berrirekin: Joana Ortega eta Sebastian
Ustarroz hernaniarrak. Itzulera festa egingo dute gaur, Donostiako Gros
auzoko Keler gunean (Ramon Maria Lili, 2), 19:30etatik aurrera.
Kontzertua eta zerbeza bat hartzeko aukera, doan. yy

Nafarroako hegoaldeko uzta,
euskarari laguntzeko lehengaia

Errigora egitasmoak udazkeneko kanpaina aurkeztu du: ‘Nafar
hegoaldeko uzta, euskarari puzka’. Azaroaren 12ra arte egongo da.

NaFarrOaKO hegoaldeko uzta
izango da, aurten ere, Errigora
egitasmoak erabiliko duen
lehengaia, euskarari laguntza
ekonomikoa emateko. Honez -
kero, martxan jarri dute kan-
paina, Sortzen, aEK, ikastolen
elkartea, zazpiak Bat eta
Errigorak elkarlanean. azaro -
a ren 12ra arte egongo da zaba-
lik, saskiak eskatzeko epea.

Lortutakoa, hiru proiektutara

bideratuta

Errigorak, Euskal Herriko
plazara eramaten ditu, Nafa -
rroako hegoaldeko produk-
tuak. Eremu horretan, euska-
ra ez da hizkuntza ofiziala, eta
ekimen honekin, bertako eus-
kalgintza indartzen da ekono-
mikoki. izan ere, salmentatik
lortutako irabazien %25, hiru
proiektutara bideratuko da:

Erriberako ikastoletara; Eus -
ka raz bizi eta ikasi herri eki-
menaren Hamarratz proiek-
tura; eta Erriberako aEKra.

Hernanin, hiru puntutan

Saski ederrak prestatu ditu
Errigorak, Nafar hegoaldeko
produktuekin, eta 50 euroan
jarri ditu salgai. Hernanin,
hiru puntutan eskuratu ahal
izango da, bakoitzak egokien
duen tokian egin dezan eskae-
ra: langile ikastolan (943 55 54
23), lurreko denda ekologiko-

an (943 57 54 98), eta Herna -
nialdeko aEK euskaltegian
(607 592 864).

Saskiak orain eskatu behar
dira, azaroaren 12a baino
lehen, eta azaroaren 17tik
30era iritsiko dira Hernanira.
Bakoitzak, eskatu duen pun-
tuan jasoko du saskia.

Saskietan, 11 produktu goxo

Oso barietate zabala daukate
saskiek, eta 10 ekoizlek hartu
dute parte. Horrela, udazkene-
ko saskia 11 produktuk osa -
tzen dute: 2 olio botila, bi piper
poto, potxak, kardoa, tomate
saltsa, mahats zukua, barazki
krema, orburuak, pikillozko
mermelada, 2 zainzuri lata
eta ardo beltz botila bat.
Produktu gehienak, gainera,
modu ekologikoan landutako-
ak dira. yy

z ERRIGORA

Argitaratzailea: Dobera Euskara Elkartea. Erredakzioa, argazkiak eta publizitatea: A. Arbelaitz, B. Los Arcos,

E. Zeberio, K. Garmendia, L. Goñi, M. Ramirez de Alda eta A. Moreno. Egoitza: Larramendi 11. % 943-33 08 99.
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IRAGARKI MERKEAK

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)

Hernanin, hiru
puntutan eskatu
daitezke saskiak:
Langile ikastolan,
Lurreko dendan eta
AEK euskaltegian.

Astelehenean aurkeztu zuten Errigora egitasmoaren udazkeneko kanpaina, eta baita saskiak ere.

& TELEFONOAK l TAXIAK: 943 550093 l UDALTZAINGOA: 092 l DYA: 943 464622
l AUTOBUSAK: Garayar: 943 556658,  Areizaga: 943 452708, Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037
l ANBULATORIOA: 943 006666 - 943 203020 l JOKALARI / ALKOHOLIKO ANONIMOAK: 943 331103

9 FARMAZIAK l Egunez: Chucla Kardaberaz 48 943 551793 l Gauez: Aizpuru Latsunbeberri 11 943 336077

Ekimena ezagutzeko,
bilera irekia bihar

Gure Artean Euskaraz egitasmoaren berri
emango dute bihar, 19:00etan, AEKren lokalean.

GUrE artean Euskaraz ekime-
naren berri emango du
dobera Euskara Elkarteak,
bihar. Horretarako, bilera ire-
kia antolatu dute, arratsalde-
ko 19:00etan, aEK euskalte-
giaren lokalean. Programaren
nondik norakoak azalduko
dituzte, eta jendea parte har -
tzera animatu.

Helduen artean euskeraz

hitz egiteko ohitura sendotu

Gure artean Euskaraz, mint-
zapraktika egitasmoa da, eta
helburua da, helduen artean
euskeraz hitz egiteko ohitura
zabaldu eta sendotzea.

Talde txikitan, 

euskera praktikatzeko

Egitasmoan, parte hartzaile-
ak 3-4 kideko taldetan bana -
tzen dira: horietako batek,
ondo menperatuko du euske-
ra; eta gainerakoek, prakti-
katzea izango dute helburu.

astean behin bilduko da
taldea, hobekien datorkiene-
an, baina beste ekintza ba tzuk
ere egingo dituzte: mendi eta
kultur irteerak, ikuskizunak,
afariak, hitzaldiak...

izena emateko edo infor-
mazio gehiagorako, dobera -
ren bulegoan (larramendi 11),
edo 943 33 27 99 telefonoan. yy

z DOBERA GURE ARTEAN EUSKARAZ

Eskelak
Eskelak ilunabarreko 20:00ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala      

errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

=  Asensio JAuregui ZAbAlA
Atzo hil zen, 82 urte zituela, Elizakoak 

eta Aita Santuaren Bedeinkazioa hartuta

- goian bego - 

Bere ezkon anai: Daniel Carrera; ilobak: Maite eta Jose Luis, 
Mª Carmen, Pedro Mari, Juan Manuel eta Gema, Josetxo, Jon
eta Mari Jose, Xabier eta Inma, Idoia eta Javier, eta gainerako
ahaideak.

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor
zaiteztela gAur, AsTeAZKenA, arratsaldeko ZAZPieTAn,
sAn JoAn bATAiATZAileA parroki elizan  egingo den hiletara. Aldez aurretik,
mila esker. 

Hernanin, 2014ko urriaren 29an

Helbidea: Antziola Auzoa - Buskando Baserria.
OHARRAK: Gorputza Errekaldeko VASCONGADA EHORZKETA TANATORIOAN egongo
da eguerdiko 12:00ak arte.


