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� P L E N O A
Ura eta 
zaborraren zergak
Gaur plenoa egingo du
Udalak arratsaldeko

18:00etan hasita. Bertan
aztertuko da, besteak beste,
2006ri dagokion Ordenantza
fiskalak aldatzeko proposa-
mena. Ordenantza horrek
ura eta zaborraren zergak
erregulatzen ditu. Akarregiko
lurzoru bati buruzko azterke-
taren eta kreditu aldaketa
batzuen inguruan ere hitz
egingo dute. ��

� P A R R O K I A K
Bihar gazte taldeen
bilerak hasiko dira
parrokietan

Bihar, hilak 14, 15 urtetik
gorako gazte taldeen bilerak
hasiko dira parrokietan.
19:30etan egin dute zita
Elkano kaleko egoitzan.
Bestalde, igandean famili
giroko eukaristia izango da
12:30etan San Joan parro-
kian, katekesiko kurtsoari
hasiera emateko. ��

� O L I O  B I L T Z E A
Gaur olio biltzen
ariko dira Urbieta
kalean

Gaur olioa eta gai bereziak
biltzen ariko dira Urbieta
kalean. Hilabetero bi ostegu-
netan egiten dute bilketa eta
arratsaldeko 16:00etatik
19:30ak bitartean izango
dira bertan. ��

� G A Z T E  T X O K O A
Bihar, sex-drog 
informazio puntua

Bihar sex-drog informazio
puntua izango da Gazte
Txokoan. Bestalde, hilaren
21ean egingo den graffitti
tailerrean parte hartu nahi
duenak bihar du azken
eguna apuntatzeko, inskrip-
zioak 4 euro balio ditu eta
kopurua mugatua da. ��

DATORREN larunbatean,
hilak 15, hasiko dute Eus -
kadiko lehen mailako liga eta
denboraldia EHU-UPV Her -
nani taldeko kideek. Liga,
berez, aurreko astean hasi
bazen ere, Hernaniri deskant-
sua egitea egokitu zitzaion eta
asteburu honetan Bilboko
Rekalde Boleibol taldearen
kontra jokatuko dute.

Bajak eta jokalari berriak
aurten 
Iaz Hernanin jokatu zuten bi
jokalarik, Lauri Matias-ek eta
Agustin Olanok (Hernaniko
kapitaina izan da azken urte-
etan) , ez dute aurten jokatu-
ko. Boleiboleko arduradunen
hitzetan baja garrantzitsuak
dira bi jokalari hauenak,
pasatzaile postuetan joka -
tzen baitzuten eta “postu
horiek oso garrantzitsuak
dira boleibol talde batean”,
diote. 

Hala ere, postu horiek be -
tetzeko eta taldea indartzeko
hainbat jokalari gehitu zaiz-
kie, batez ere erasora begira.
Bulgariatik etorritako Alek -
xandar Metodiev jokalaria
izango da aurten Hernanin
alde batetik, eta jubenil maila-
tik nagusietara igotako Sergio
Jara eta Iban Almendro beste-
tik. Boleiboleko arduradunek

esan dute jubeniletatik jokala-
ri batzuek aukera izango
dutela noizbehinka goiko
mailetan jokatzeko, modu
horretan nagusien mailari
“neurria hartu” ahal izango
diote jokalari hauek.

Entrenatzaile berria 
Baina nobedadeak ez dira soi-
lik jokalarien artean izango.
Aurten EHU-UPV Hernanik
entrenatzaile berria izango du,
Nicolas Petersen argentinarra.
Entrenatzailea “ilusio eta

gogoz” hasi dela bere lanean
adierazi dute boleibol taldetik
eta uste dute argentinarraren
jardunarekin emaitza onak lor-
tuko dituztela denboraldi
honetan. 

Larunbateko partidua
Rekalderen kontrako partidua
ez dute erraza izango, kon-
tuan izanda lehenengo parti-
dua dela; gainera Rekalde
ligako lehen partidua irabazi-
ta dator Her nanira. 

Honela dijoa liga: Sapu -
herri 2 puntu;  UPV Bizkaia 2;
Rekal de 2; Berezi 1; Galda ka o
1; eta Astillero 1. Punturik
gabe oraingoz: Corra les, Her -
nani, Uni versi dad de la Rioja,
Santanderina eta Sestao . ��

Mutilen taldeak larunbatean hasiko

du liga Bilboko Rekalderen kontra
Partidua arratsaldeko 18:00etan dute, Kiroldegian. EHU-UPV Hernanik hainbat baja

sufritu ditu plantilan, baina jokalari eta entrenatzaile berriak ere izango dituzte aurten.

Erasorako postuak indartu ditu aurten EHU-UPV Hernanik.

�  B O L E I B O L A  -  L e h e n  M a i l a

Aurten, Bulgariatik etorritako
Alekxandar Metodiev izango da
alde batetik eta jubeniletatik
igotako Sergio Jara eta Iban

Almendro, bestetik.

2005-2006 

denboraldirako

jokalariak

Hamabi jokalarik osatzen
dute oraingoz UPV-EHU
Hernaniko plantila. Baina
taldeko arduradunek adie -
razi dute zerrenda ez
dagoela itxita eta denbora
dagoela urtarrila arte taldea
osatzen joateko.
Jokalariak: 
Iñigo Aiz pu  rua, Tai Yang
Alvarez, Jon Arca, Imanol
Egaña, Borja Martin, Iñigo
Martin, Alai Zubimendi,
Iban Uzku dun, Alekxandar
Meto diev, Fermin Alman -
doz, Sergio Jara eta Iban
Al mendro.
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Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala,
reflexologia, auriculoterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Sta Barbara 42).

Arotz profesionalak lan txikiak egingo lituzke. Deitu: 656 78 64 15

�  IRAGARKI  MERKEAK �

� S U T E A
Floridan kontainer batek sua hartu eta
karrozeria bateko fatxada erre zuen atzo

Udaltzaingoak jakitera eman duenez, atzo arratsaldeko 19:00ak
aldera sutea izan zen Florida auzoan. Kontainer batek sua hartu
eta Carrocerias Kepa izeneko enpresako fatxada erre zuen. Ez
zen kalte pertsonalik izan eta itsura batean kalte materialak ere
ez dira oso haundiak izan. Sutea itzaltzen Donostiako suhiltzaile-
ak eta Udaltzaingoa izan ziren. Orain Ertzantza ari da sutearen
arrazoiak ikertzen. ��
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A BIHAR Ostiralean eguraldi nahasia
izango da. Goizean atertzen
joango da eta egunaren
bukaeran lainoak areagotzen
joango dira. Tenperaturek
gora egingo dute. (e

u
s
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t)Eguraldi euritsua egingo du.
Zerua lainoz estalita izango da
egun guztian eta euria maiz
botako du. Tenperatura maximo-
ak 18ºC azpitik ibiliko dira.

Rekondok dio Akarregiko lurrak salduko

dituztela “urbanizazio hobekuntzarako

inbertsioei aurre egiteko” 

JOXAN Rekondo Alkateak,
Udal Ogasuneko arduradun
bezala, ohar bat bidali du
Hernaniko Kronikara. Bertan,
Akarregiko poligonoko udal
lur batzuk salmentan jarri dire-
la-eta BHek egindako kritikei
erantzuten die. 

Urbanizazio hobekuntzarako
inbertsioentzat
Rekondoren hitzetan Udalak
salgai jarri du Akarregin
industrial bezala kalifikatuta
dituen lurrak “urbanizazio-
hobekuntzari lotutako in -
bertsioei aurre egin ahal izate-
ko”. Adibide bat ere aipatzen
du Udal arduradunak, “Olaeta
plazako urbanizazioa hobetze-
ko baliabideak lortzeko” balio-
ko duela esaten baitu.
Rekondoren iritzitan Lurzoru-
ondaren Publi koaren Legeak
udal lurzorua saltzeko orduan
“aurreikusten duen helburue-
tako bat” da herriko eremu bat
“urbanizatzea eta auzo baten

bizi-baldintzak duin tzea”.
Horren arira Alkateak bere

oharrean dioenez: “Ez gara ari,
BHk dioen moduan, udal
ondarea xahutzen, lurzoru-
ondarearekin berarekin zeri-
kusia duen erabilera bat ema-
ten baizik, bistan denez, plaza
publiko bat lurzoru-ondarea-
ren  zatia baita” dio.

Osiñagako zerrategia
Akarregiko lurretan Osi -
ñagako zerrategia jartzearen
in guruan, prentsa-oharrean
Alkateak adierazten du BHri
“ahaztu” egin zaiola “zerrate-
gi-jarduera erabat legezkoa

dela, eta bat datorrela orain
arte auzitegiek azaldu dituzten
eskakizunekin”, dio.

Leku desegiokietan dau-
den enpresak Akarregin jartze-
ari buruz, Alkateak erantzun
du  Arau Subsidiarioetan pro -
po  satu dutela enpresak Kax -
kotik ateratzea (Florida jartzen
du adibide bezala) eta dioenez:
“BHk ahaztu egin du bera dela
orain arte aurka agertu den
talde politiko bakarra”.

Etxebizitzak
Bukatzeko Rekondok dioenez
“BH ri ahoa hitzez betetzen
zaio etxebizitza politika aurre -
rako ia z hitz egiten duenean,
nahiz eta gobernuan egon dir -
en ha mar kadetan ez duten
etxebizitza babestu sustapen
serio bakar bat ere bultzatu”.
Alka tearen ustez “ba bes ofizia-
leko etxebizitza garapen handi
guztiak, gaur egun udal gober-
nuari eusten dioten alderdien
ekimenez bultzatu dira”. ��

�  U D A L A

“Herri eremua urbanizatzea
da, hain zuzen, Lurzoru-ondare

Publikoaren Legeak udal
lurzorua saltzeko aurreikusten

duen helburuetako bat ”

Hernaniko alkateak Bildu Hernanik egindako kritikei erantzun 
die prentsara bidalitako ohar batean.
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�  E L I Z A T X O  E L K A R T E A :

Elizatxo Elkarteak giro

ederrean ospatu zuen

34garren urteurrena

Elizatxok 34garren urteurrena
ospatu zuen astearte gauean
eta horretarako afari goxoa
prestatu zuten bazkide eta
gonbidatuentzat: entremesak,
kokotxak almejekin, txuleta
eta tarta, kafe, kopa eta pu -
ruaz jarraituta. Elkartea lepo
bete zen eta giro ederra izan
zen bertan.  Parte hartutako
guztiei giltzak eramateko oro -
igarri bana eman zieten, ur te -
urreneko inskripzioarekin.

Tute eta mus txapelketetako
sari banaketa
Afari ostean sari banaketak
izan ziren. Tutean txapeldun
izan ziren Felix eta Javi; biga-
rren Julian-Niko; hirugarren
Miguel-Manolo; eta laugarren
Salus-Txesko. Musean berriz,
Andoni eta Ricar-ek jaso zuten
txapela; bigarren Julian-Niko;

hirugarren Tellez-Juan; eta
laugarren Felix-Javi.

Txapeldunek afari bat ira-
bazi zuten Casino Kursaal-en.
Bestalde, sariak jarri zituzten
honakoek: Casino Kursaal, Al -
tuna Dekorazioak, Mayr
Bonbak, Peru Eskabazioak,
Etxeberria Anaiak, Mon te ne -
gro Iturgintza, Joxe Mari
Taberna, Rioja Taberna eta
Goie ko Garbiketa Pro duk -
tuak. La gun tzaile izan ziren:
Berastegi Kafeak, Viguisa,
Palet, Go rostegi Anai ak,
Nahikor eta Codor niu. ��

Mus eta tute txapelketetako saridunak Elkarteko atarian

Afari goxoa izan zuten:
entremesak, kokotxak saltsa
berdean almejekin, txuleta,
tarta eta kafe konpletoa.

Hernanik 3 eta 0 galdu zuen atzo Real

Unionen kontra jokatutako partidua

�  F U T B O L A  -  G o r e n g o  m a i l a

HERNANIKO mutilen aurre-
neko taldeak 3 eta 0 galdu
zuen atzo Real Unionen kontra
jokatutako partidua. Jon
Loran, taldeko arduraduneta-
ko batek, adierazitakoaren ara-
bera Hernanik izandako 3 des-

pistetatik etorri ziren Real
Uninek hiru golak: bi aurrene-
ko zatian eta hirugarrena biga-
rren zatian. 

Despisteak despiste, Her -
nanik maila polita erakutsi
zuen atzo eta piskanaka eki-

poa sendotzen ari dela eraku -
tsi dute, asteburuan Trin txer -
peren kontrako partiduan era-
kutsi zuen bezala. 

Hurrengo partidua Zu -
bipen jokatuko dute Zarautzen
kontra, larunbatean. ��


