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GiPuzkoako korrikalari
gazteak lehian izango dira
igande honetan, Hernanin.
adarraga Memoriala jokatu-
ko da. Gainera, berezia izan-
go da, aurten 50 urte bete -
tzen direlako memoriala
antolatzen dela. 

iaz bezala, atletismo pis-
tan izango dira lasterketa
guztiak eta ume eta gaztetxo-
en arteko lasterketak baka-
rrik jokatuko dira. Hain
zuzen, benjamin, alebin eta
infantil mailako neska-muti-
lak neurtuko dira, goizeko
11:00etatik aurrera. Laster -
keta hau, Gipuzkoako
Eskolarteko txapelketaren
barruan sartzen da.

6 lasterketa
Denera, 6 lasterketa izango

dira: benjamin neskak (890
m: buelta 1 txikia+1 haun-
dia), benjamin mutilak (890
m: buelta 1 txikia+1 haun-
dia), alebin neskak (1.464 m:
buelta 1 txikia+1 ertaina+1
haundia), alebin mutilak
(2.065 m: buelta 1 txikia+1
ertaina+2 haundi), infantil
neskak (2.065 m: buelta 1 txi-
kia+1 ertaina+2 haundi) eta
infantil mutilak (3.305 m:
buelta 1 txikia+1 ertaina+4
haundi). yy

Korrikalari gazteak lehian, igandean
Adarraga Memoriala jokatuko da igandean, 11:00etan, atletismo pistan. Berezia izango da

aurtengo edizioa, 50garren urtea baita memoriala egiten dela.

v z I n e a

‘El médico’ izango
da ikusgai, gaur

El médico pelikula emango

dute gaur 22:30etan Biterin.

1986an best-sellerra izan

zen Noah Gordonen nobela

historikoaren moldaketa da.

Ingalaterran kokatzen da,

XIgarren mendean. Rob

Cole umezurtz geratuko da

eta Persiara joango da

medikuntza ikastera. yy

v preso eta IheslarIak

Kontzentrazioa
Zinkoenean, gaur

Preso eta iheslarien senide-

ek deituta, konzentrazioa

egingo dute gaur 20:00etan,

Zinkoenean, Euskal presoen

eskubideen alde lelopean.

Dei egiten diete herritar guz-

tiei parte hartzeko. yy

v l I b r e  d I n a m I k a

Kontzentrazioa
bihar, epaiketa
politikoen aurka

Libre dinamikaren barruan,

legegintzaldi eta alderdi des-

berdinetako hautetsiak elkar-

tuko dira bihar. Epaiketa politi-

koen aurka, idatzi bat adostu

eta onartuko dute. 12:30e tan

izango da udaletxeko Pleno

Aretoan. Ondoren, 13:00etan,

kontzentrazioa egingo dute

Plazan. Herritarrei dei egiten

diete parte hartzeko. yy

v g a z t e  t x o k o a

Murala margotuko
dute gaur

Gazte Txokoan murala ma -

rraztu eta margotzeko eguna

izango dute gaur. Bihar berriz,

kartetan ariko dira eta igande-

an, Top Chef egingo dute. 3

pertsonako taldetan apuntatu

behar da eta gaur da izena

emateko azken eguna. yy

u k I r o l d e g I a

Igerilekua itxita,
bihar arratsaldean

Txapelketak direla eta, bihar

arratsaldean igerilekuak itxita

egongo dira. yy

Eskiatzera joango dira Cauteretsera

EskiatzEra joateko plana
egin du Mendiriz Mendi
elkarteak. Helduei zuzenduta
da eta Cauteretsera joango
dira. Bertan, iraupen eskia,
eski alpinoa eta raketak egite-
ko aukera izango da. 

irteera, urtarrilaren 25-26ko
asteburuan izango da eta
larunbatean, goizeko 05:30etan
abiatuko dira atsegindegitik.
aterpea, Cauterets herrian
bertan dago.

Lau prezio desberdin
Prezioaren barruan sartzen

dira, bidaia, afaria, lo egitea
eta gosaria. Lau prezio des-
berdin jarri dituzte. alde bate-
tik, 13 urtetik gorakoak: baz-

kideek 65 euro eta bazkide ez
direnek 75 euro. Eta bestetik,
13 urtera arte: bazkideek 50
euro eta bazkide ez direnek 60
euro. Forfaita ez da prezioan
sartzen.

Izena ematerakoan, 
20 euro aurreratu
izena emateko epea urtarrila-
ren 23an bukatzen da. Beraz,
izena emateko aukera izango
da, gaur, astelehenean eta
ostegunean bertan. Elkartean
eman behar da (iturregi
plaza), 20:00etatik 21:00etara.

izena ematerakoan, 20 euro
aurreratu beharko dira.

Santa Barbarara joateko,
izen ematea, gaur
Gaztetxoentzako irteera an-
tolatu du Mendiriz Mendik,
igandean. santa Barbarara
joango dira, Hernani Eza -
gutuz ekimenaren barruan.
Goizeko 09:00etan abiatuko
dira atse gindegitik. izena
emateko, gaur da azken
eguna. Elkar teko bulegoan
eman behar da, 20:00etatik
21:00etara. yy

iraupen eskia, eski alpinoa eta raketak egiteko aukera izango da. Helduei zuzendua da.

irteera, 25-26ko asteburuan egingo dute eta izena emateko azken eguna, osteguna da.

.

Izena emateko aukera

izango da gaur,

astelehenean eta

ostegunean. Forfaita ez da

prezioan sartzen. 
..
e 

Muti l  eta  neskak banatuta  ar iko  d ira ,  3  mai latan.

AtletisMoA - 50. AdArrAgA MeMoriAlA

Mendiriz Mendi

Ordutegiak:
11:00, alebin neskak

11:15, alebin mutilak

11:30, infantil neskak

11:45, infantil mutilak

12:05, benjamin neskak

12:15, benjamin mutilak
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u p a l a  -  e u s k a l  h e r r I k o  t x a p e l k e t a

Goikoetxea eta Huizi finalerdietan izango dira bihar, 
bizkaitarrei irabazi ostean

Euskal Herriko Txapelketako finalerdiak jokatzeko sailkatu dira Goikoetxea eta Huizi palista hernania-

rrak. Finalaurdenetan bikote bizkaitarra izan zuten aurrez aurre, Kurene taldeko bikotea, eta 27an utzi

zituzten. Finalerdia bihar jokatuko dute Etxarrin. Bizkaiko Tornosolo bikotearen aurka neurtu beharko

dituzte indarrak. Partidu orekatua izango dela aurreikusten da. Goikoetxea eta Huiziz gain, Arrieta eta

Irazustabarrena ere lehiatu dira finalaurdenetan. Hauek ordea, 26an geratu ziren nafarren aurkako par-

tiduan. San Miguel taldea izan zuten aurkari. yy

eg
ur

al
dI

a Goizean ostarteak ikusiko
ditugu, baina arratsaldetik
aurrera, okertzera egingo du.
Euria egin dezake. Goizean
hegoaldeko haizeak zakar
joko du. Min.7º / Max.12º.

(e
u

s
k
a

lm
e

t)GAUR BIHARLainoak eta ostarteak tarteka-

tuko dira. Hegoaldeko haize-

ak zakar joko du tarteka.

Min.7º / Max.14º.

v  IragarkI  merkeak v

ruiz de Eguinoren 16 eskultura
eta 40 margolan, andoainen

Artista hernaniarrak ‘tururu’ izeneko erakusketa inauguratuko du

gaur Andoaingo Bastero kulturgunean. 19:00etan izango da.

aitor ruiz de Eguino artis-
ta hernaniarrak erakusketa
jarriko du gaurtik aurrera,
andoaingo Bastero kultur-
gunean. inaugurazioa, arra -
tsaldeko 19:00etan izango da
eta hernaniar guztiei luza -
tzen die gonbitea.

Azken lanak, ikusgai
Erakusketak, tururu izena
du eta bertan, ruiz de
Eguinok bildu dituen ia lan
guztiak, azken urtean eginak
dira. aluminiozko 16 eskul-
tura eta aluminioan margo-
tutako beste 40 margolan
ikusteko aukera izango da. 

Batez ere, aluminioa
adarra mendia eta haren
inguruak gordetzen dituzten
sorpresen eta misterioen
inguruan hazi da aitor ruiz
de Eguino (Hernani, 1971).
Denborarekin, haren forma
eta zuhaitz, ibai, harri, lan-

bro, animalia eta hegaztiek
kosmogonia berezi bat sor -
tzen lagundu diote. ziku -
zulo lantegian, aluminioa
erabiltzen du bere eskultura

eta pinturak sor tzeko, batez
ere.

Ondo egokitzen den 
materiala
artista hernaniarrarentzat,
aluminioa oso ondo egoki -
tzen da berak adierazi nahi
duen horretara: «metal argi -
tsua da, arina, suabea eta
beroa». ruiz de Eguinok
bizia ematen die bere lanei.
Formekin jolasten du natura
edo gizartea irudikatzeko,
modu misteriotsu, poetiko
eta industriala erabiliz. 

Erakusketa, 
otsailaren 28ra arte
Erakusketa ikusgai egongo
da gaurtik hasita, otsailaren
28ra arte. Eta ordutegia
honakoa izango da: astelehe-
netik ostiralera, 18:00etatik
20:00etara; eta larunbatetan,
10:30etatik 13:30etara eta
18:00etatik 20:30etara. yy
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Eskelak
eskelak ilunabarreko 20:30ak arte jasoko dira. izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

u e s k u b a l o I a

Bigarren saioa gaur, ordutegi berriarekin

Eskubaloi Eskolako bigarren saioa izango da gaur eta ordutegi be -

rriarekin ariko dira hemendik aurrera. 17:00etatik 19:00etara izango

dira entrenamenduak, Kiroldegiko 2garren pistan. Bi saiotan banatu-

ko dira. Jakinarazi dute, oraindik badutela izena emateko aukera,

2005, 2004, 2003 eta 2002an jaiotakoek. Umeek eskola kirolean

izena emanda egon behar dute eta Kiroldegiko pasea eduki. yy

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)
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erAKUsKetA

ikusgai izango den obra bat.

iV. UrTEUrrENa

= Fel ix  arozena apezetxea
JAUnA

2010eko urtarrilaren 17an hil zen, 83 urte zituela, elizakoak eta

Aita santuaren Bedeinkazioa hartuta.

-Goian bego-

emaztea: Hipolita iriberri; seme-alabak: Ana rosa eta Jose Mari
etxeberria, Jose Antonio eta Aingeru lekuona, Manu (=), Amaia
eta Agustin gorostegui; bilobak: Amaia, Unai, Ane, Maider eta
oier; anai-arrebak, ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusuak eta
gainerako ahaideek.

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela 
iGaNDEaN, goizeko 10:00etan, Ereñotzuko saN aNTONiO parroki elizan 
egingo den Urtebetetze mezara. Aldez aurretik, mila esker. 

Ereñotzun, 2014ko urtarrilaren 17an

=   TEOTisTa BarO BarO
“teo”

Atzo hil zen, 94 urte zituela

seme-alabak: lourdes eta isidro Arrieta; bilobak: Mertxe eta Jose,
lourdes eta txema (†), iñaki eta eli, isidro eta itxaso; birlobak:
estibalitz, iñigo, Alazne eta elaia; anai-arrebak: Pablo (†) eta Máxima
(†), ignacio (†) eta Antonina (†), Honorato (†) eta Aniana (†),
Angela María (†) eta Benigno (†), Perfecto (†) eta Fredes (†),
Fermín eta Pura, esteban eta Magdalena (†), gerónimo eta Aurelia;
ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideek.

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela GaUr,
OsTiraLa, arratsaldeko ZaZPiETaN, saN JOaN BaTaiaTZaiLEa parroki elizan
egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker. 

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 17an

Helbidea: txirrita 11.
oHArrAK: gorputza Hernaniko orBegozo eHorzKetA tAnAtorioAn egongo da
eguerdiko 12:00ak arte.

TEOTisTa BarO BarO

ETXEBErria-aBaD sENDia

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 17an

=  TEOTisTa BarO BarO
“ABUe”

- Goian Bego - 

ETXEKOaK

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 17an
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