
HERNANIN 898 odol dona-
zio izan ziren 2.001garren
urtean, hilean behin egiten
diren estrakzioetan. 2.000
garren urtean, berriz, 871 izan
ziren iaz baino  27 gutxiago. 

Datuak bere horretan har-
tuta, Gipuzkoako Odol Emai-
le Elkarteak oso balorazio
positiboa egiten du. Cardenas
doktorearen hitzetan, oso kon-
tuan hartzeko zenbakiak  dira.
Gainera, Cardenasen arabera,
kontuan izan behar da herna-
niar batzuk Donostian ematen
dutela odola, lanagatik-edo
eskurago datorkielako. 

Beraz, hernaniar guztien
donazioak batu ezkero, 2.001-
garren urtean  900 odol bol-
tsatik gora bildu dira. Bada
oraindik horiei erantsi beha-
rreko beste datu bat: odola
ematera dijoazen guztiek
ezin izaten dute eman, mo-
mentu horretan baldintza
egokietan ez daudelako. Iaz
50 pertsona gelditu ziren
egoera horretan.

GIPUZKOA OSOAN

31.566 DONAZIO

Probintzia osoko datuak har-
tuta, Gipuzkoan 31.566 odol
donazio egin ziren iaz: 2.000
garren urtean baino 500  do-
nazio gehiago. Hernaniarrek

G i p u z k o a
osoko odolaren
% 2.85 eman
zuten iaz.

Beste zen-
bait herrietako
datuak ere inte-
resgarriak dira.
Bergara da pro-
portzioan odol
gehiena ematen
duen herria:
2.001an 1.456 donazio egin
zituen. Lasarte ere Hernani-
ren gainetik dabil: iaz, 916
donazio. Tolosak 761 izan zi-
tuen; Zarautzek 725, Erren-
derik 801 eta Zumarragak
827. Beste herriekin konpa-
ratuta, bataz bestekoan, be-
raz, Hernani ondo dabil do-
nazioetan.

% 5-AK EMANDA, ONDO

Gipuzkoako odol beharrak on-
do betetzeko herritarren % 5ak
odola eman behar du, Odol
Emaileen Elkarteko Cardenas
doktoreak Kronikari adierazi

d i o n e z .
Hernanin ber-
tan egiten di-
ren donazioak
k o n t a t u t a ,
gure  herria %
4.85ean dabil:
ondo bai, bai-
na, kopuru
idealaren az-
pitik, hala ere.

ODOL EMAILE

BERRIAK

Odol Emaile Elkarteak odol
emaile berrien garrantzia na-
barmendu du. Hernanin iaz
55 pertsonek eman zuten
odola aurreneko aldiz eta
hori ere pozteko datua dela
azpimarratu du Cardenas

doktoreak. “Odola eman ahal
izateko gero eta kontrol zo-
rrotzagoak daude eta odol
emaile berriak behar dira
etengabe” dio Cardenasek.
Adibidez, Bretainia Haundian
6 hilabetez egon ezkero ezin
da berriz odolik eman, behi
eroen gaitzagatik; herrialde
tropikalen batean egon ezkero
urtebete egon behar da odolik
eman gabe, eta abar. Beraz,
beharrezkoa da etengabe odol
emaile berriak sartzea.

BIHAR ANBULATORIOAN

Hernanin hileko aurreneko
asteartean izaten da odola
emateko eguna eta bihar
tokatzen da. Arratsaldeko
18:30etatik 20:30etara. �
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MENABI
Txingurri pasealekua 26  Herrera auzoa - Donostia Tel. 943 40 42 43

Skoda Octavia Combi 4X4 . 
Obsesionatzen gaituzte teknologiak eta segurtasunak: lau
gurpiletako trakzioa Haldez sistemarekin, ABS, EDS, MSR
eta gidariaren nahiz ondokoaren aire-poltsa. Grinatzen
gaitu toki zabalak: 1.412 litrorainoko tokia maletategian,
eta leku zabala bidaiariarentzat. Erakartzen gaitu erosota-
sunak: serieko osagaietan sartuak daude Climatronic,

2001-ean 898 odol donazio
egin ziren Hernanin

� 2000-an baino 27 donazio gehiago egin ziren iaz � Odol emaile berriak ere igo egin dira � Gipuzkoako

Odol Emaileen Elkarteak dio Hernanikoak oso datu positiboak direla � Bihar odola emateko eguna.

Sukaldaritza
makrobiotiko

ikastaroa      
MAKROBIOTIKO elkarteak otor-
du makrobiotikoa egiten ikasteko
ikastaroa antolatu du. Bihar zortzi
hasiko da (urtarrilaren 15ean) eta 8
astetakoa da; Errioguarda jatetxe-
an, arratsaldeko 17:00etatik aurre-
ra.  Apuntatzeko: 943-270489 edo
943-555886 (Juani). �

Datuek erakusten dute hernaniarrak oso odol emaile finak direla. 

Tel 943 551125-Faxa 943 551603

HERNANI (Gipuzkoa)

ETXE TRESNAK
SUKALDE ALTZARIAK

HORMA ARMARIOAK
Neurrira egiten ditugu.

Izpizua 27 

ELEKTROGAILUAK -TB -
BIDEOAK - HI-FI - OPARIAK

Txirrita kalea 15

DONAZIO KOPURU
IDEALA

Hernanin 925

odol donazioa

ematea litzateke

‘ideala’

Eusko
Alkartasunak
Hiri Batzarra  

� Ostegunean, 19:00etan. 

EUSKO Alkartasunak Hiri Batza-
rra egingo du datorren ostegunean.
EA-k afiliatu eta jarraitzaile guztiei
dei egiten die Elkartetxean egingo
den Hiri Batzarrera joateko. �

Udal inbertsioak
erabakitzeko 

bilera
� Azteazkenean 19:30etan,

udaletxeko pleno aretoan

FUTBOLA 

Hernani, gora
� 1-2 irabazi zion Ordiziari

�   Orain, 31 puntu ditu.

HERNANI etxetik kanpora gal-
tzen ez duela jarria dago eta Or-
diziari 1-2 irabazita bukatu du den-
boraldiko lehen itzulia. Hiru puntu
horiekin onenen taldean sartu da:
Tolosa edo Pasaiak adina puntu
ditu eta hirugarren postutik 3 pun-
tura jarri dira Loranen mutilak.
Hurrengo partidua bigarrenaren
kontra, Zubipen: Hernani-Zarautz.

Florida 54

Tel:943 33 03 97

HERNANI

Galdutakoak 
� Zilarrezko lepoko bat galdu zen
abenduaren 27an, Latxunben.
Norbaitek aurkituko balu dei deza-
la 943 555874 telefonora. �
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BOLA txapelketak hastera di-
joaz. Datorren igandean hasi
eta ia astero-astero izango da
tiraldia, ekainera arte. Tiradak
goiz eta arratsalde izaten dira.

7 TXAPELKETA
Gipuzkoan zazpi txapelketa
ofizial izango dira aurtengo
denboraldian: Ekipokako txa-
pelketa, Erregularitatea, Biko-
teka, Banakakoa, Federazioko
Lehendakari Saria, Beterano-
emakume-gazte eta haurren
txapelketa, eta Euskadiko txa-
pelketa. Guztiak orden horre-
tan. 

Bolan, zein lekutan joka-
tzen den alde haundia dago,
bolatokiak oso ezberdinak
izaten baitira leku batean eta
bestean. Aurten, Euskadiko
Txapelketa Gipuzkoan joka-
tuko da eta horrek emozio

berezia emango dio denboral-
diari. Gizpuzkoako bolariak,
hernaniarrak tartean direla,
aukera dezenteak izango di-
tuzte txapela irabazteko.

HERNANIN 3 EKIPO
Taldekako txapelketa izango da
denboraldiko aurrenekoa. Bi
igandetara jokatuko da, Muti-
loan eta Añorgan. Hernanin
hiru talde daude eta hirurak han
izango dira: CD Hernaniko tal-
dea, Ur-Mia elkarteko taldea
eta Elur-Txori elkarteko taldea.

Bolan jende heldua ibil-
tzen da gehiena, baina, Her-
nanin gazteak ere badabiltza.
Hala ere, badira herriak Her-
nanin baino dezente gazte
gehiago ibiltzen direnak. 

ERREGULARITATEA
Taldekako txapelketa eta gero

Erregularitate txapelketa etorri-
ko da. Urtarrilaren 27an hasiko
da Urnietan eta apirilean buka-
tu, Seguran. Erregularitate txa-
pelketa 12 tiraldietan brila
gehiena botatzen dituenak ira-
bazten du. Iaz, Antonio Miner
eta Joxe Ugalde hernaniarrak
aurreko puntan ibili ziren. 

Erregularitate txapelketako
bi tiraldi Hernanin izango dira:
otsailean Floridan, Benta Be-
rriko bolatokian eta apirilean
Ereñotzun. Ereñotzukoa txa-
pelketako azken aurreko tirada
izango da.

HERNANIKO 
TXAPELKETA
Federazioak antolatutako txa-
pelketez gain, Hernaniko Bola
txapelketa ere egiten da, ekai-
nean. Migel Arrozpide da
txapelduna. �

Migel Arrozpide Hernaniko txapelduna eta bolari gazte bat Benta Berrin tiratzen.

Bola txapelketak datorren igandetik
aurrera hasiko dira

� Taldekako txapelketa izango da aurrenekoa � Igandean jokatuko da, Mutiloan

� Hernaniko hiru ekipotako bolariak han izango dira.

Argitalpen hau, honako entitate hauen laguntzari esker 

argitaratzen da:

HERNANIKO UDALA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Departamentuak

EUSKO JAURLARITZA
Kultura Sailak diruz lagundua

Egun hauetan, Eguberrietako
arboletan zintzilik izan diren
bolak jaso eta gorde egingo
dira.

Baina badira, bestalde, bes-
te motako bolak, inoiz jasotzen
ez direnak eta urte osoan gure
herria "apaintzen" dutenak:
txakurrek egindakoak.

Gero eta gehiago ikusten
dira bola marroixka eta nazka-
garri horiek eta konponbidea

bilatu beharko dugu Hernani-
ko espaloiak orain bezala ka-
kazturik ikusi nahi ez baditugu.

Errua ez da txakurrena,
noski; txakurren jabeak dira
besteenganako errespeturik
gabe jokatzen dutenak.

Mesedez, denon artean
ahaleginak egin ditzagun
Hernani garbi baten alde.

J.L. Gómez.

� JASOTA BEZALA
Gabonetako bolak eta eguneroko bolak.

Martindegin  bertso afaria 
� Martindegin sagardotegia eta bertso afaria antolatu dute aur-ten
ere. Larrarte sagardotegian izango da afaria eta, Maialen Lujanbio
eta Jexux Mari Irazu arituko dira bertsotan. 

MUS TXAPELKETAK

Txantxangorrin, hastera eta
Elur-Txorin, segi

� Txantxangorri elkarteak zabaldu du elkarteko mus txapelketan
izena emateko epea: hil honen 25 arte izango da zabalik. Txapel-
keta banaka eta binakakoa  da eta urtarrilaren 28an hasiko da.

Elur-Txorin, berriz, bigarren faseko partidak jokatuko dituzte
aste honetan. �

Mekanika, elektrizitate eta
elektronika ikastaroak Institutuan

� Hernani Institutuak langileentzat mekanika, elektrizitate eta
elektronika ikastaroak antolatu ditu. Matrikula debalde da eta
epea zabalik dago: 943-551958.

ZERBITZUAK

�Taxiak:  

943 550093

�Udaltzaingoa:
943 333288 

� DYA:  
943 464622    

�Anbulatorioa:
943 557750                  

�Jokalari anonimoak
943 331103

� Egunez: Correa
Antziola 44

�  943 551933

� Gauez:   Oa
Usurbil. 1 poligonoa

�  943 376076

�Egunez:    Aizpuru
Latxunbe Berri 11

�  943 553582

� Gauez:  Ansa
Andoain. G.Ondarreta 

�  943 591302

� Egunez:   Gomez
Nagusia 15

�  943 554892

�Gauez:  Arzallus
Andoain. Plazaola 17

�  943 591514

� FARMAZIAK� TELEFONOAK

� ASTEAZKENA

� ASTEARTEA

JOKATU dira Hernaniko Xake
Txapelketaren lehen faseko

120 partidak. Orain, gaur ber-
tan, bigarren fasea hasiko da,

eta beste horrenbeste partida
jokatuko dira. 

Lehen faseak ez zuen inor
kanporatzen, baina sailkape-
nak balio izan du, bigarren
faserako taldeak egiteko
garaian. Lehen faseko 6 lehe-
nengoak talde buru dira orain
bat zenbakiarekin, hurrengo
seiak 2 zenbakiarekin daude
eta horrela talde bakoitzera-
ko sei osatu arte. 

Fase hau  otsailak 11ean
bukatuko da, eta talde ba-
koitzeko 2 lehenengoak
sailkatuko dira hirugarren
eta azken faserako. �

XAKEA - HERNANIKO TXAPELKETA

Gaur hasiko da bigarren fasea
� Hasi ziren 48 xakelariek jarraitzen dute � Lehen fasean lortutako sailkapenaren

arabera beste 8 talde egin dira � Faboritoak hasi dira nabarmentzen.

KKIIRROOLLAAKK  --  AASSTTEEBBUURRUUKKOO  EEMMAAIITTZZAAKK

Molotoff Irratia martxan berriz 
� Gabonetako etenaldia eta gero, Molotoff Irratiak, gaur, betiko
programazioari ekingo dio berriz. Hamaiketoff magazinaz gain,
gaur, sexismoari buruzko debatea du Tertulin saioan, gaueko
22:00etan. �


