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z GAZTE TXOKOA

‘Txindokiko itzala’
zuhaitz parkera,
irteera
Apirilaren 24an irteera antolatu
dute Gazte Txokoan, Txindokiko
Itzala zuhaitz parkera. 11-16
urte bitarteko gaztetxoei zuzen-
dutako irteera da eta parte
hartu nahi dutenek izena eman
behar dute Gazte Txokoan.
Prezioa: 5 euro. yy

z ELIZA

Gurutze Bidea eta
lau meza, gaur
Jesusek gurutz hiltzatua izan au -
rretik egindako bidea gogoratu-
ko dute gaur Santa Bar ba ran
egingo duten Gurutze Bi dea n;
08:30etan. 09:00 etan San
Antonio elizan ekarriko dute go -
gora, eta 11:00etan, San Joan
Bataiatzailean. Arra tsaldean,
pasio ospakizuneko lau meza
emango dituzte: 18:00 etan San
Antonion; 18:30etan San Joan
Bataia tzailean, 19:00etan Agus -
ti ne tan; eta 19:30etan San
Jose Langilean. yy

z PRESO ETA IHESLARIAK

Kontzentraziorik
ez, gaur
Hernaniko preso eta iheslarien
se nideek jakinarazi dutenez, 
gaur iluntzean ez da kontzen-
traziorik izango. yy

z KIROLDEGIA

Izen ematea,
Squash txapelketan
XIX. Squash Txapelketa hastear
da Kiroldegian eta parte hartu
nahi dutenek maiatzaren 4ra
arte dute izena emateko epea
zabalik. Informazio gehiagora-
ko: 943 55 21 85. yy

z ZIKLOBIA

Proposamenak
egiteko aukera
Ziklobia egingo da ekainaren
1ean eta motorra duten ibilgai-
luentzat itxita egongo da Her na -
ni, Astigarraga, Martutene eta
Donostia lotzen dituen erre -
pidea. Udalak egun horretarako
proposamenak bilduko ditu api-
rilaren 25a arte. Horretarako:
ziklobia@hernani.net. yy

z TURISMO PLANA

Hernani tren berdean ezagutu nahi?

Lagunartea eta bertsolaritza bat eginda, Askizun

aste santuaren bueltan,
Bertso eskolako lokaletik
atera, eta elkarrekin aste buru
pasa joaten dira urtero ber -
tsolari gazteak. Zumaia eta
Ge taria artean dagoen askizu
aterpetxean egin dute aurten
ere, hiru eguneko egonaldia.
22 bat lagun elkartu dira,
ikasle eta irakasle artean. 

Lagunartean ondo pasa
eta elkar hobeto ezagutzea
iza ten da helbu rue tako bat;
bes tea, bertsotan aritzea. Ik a -
si eta praktikatu, jo eta su
aritu di ra hiru egu ne tan. Izan
ere, irakas leek au rrez lan du
eta pres ta tutako hain bat
ekime ne tan hartzen dute
par te: jo koak, txa pelketa az -
ka  rrak... anto la tzaileek egin -
 da ko ba lora zioa posi tiboa iza -
ten da ur tero, gazteek egu -
neroko rutina tik ate  ra, eta
bertsotan aritz e ko aukera
ederra izaten baitute. yy

Bertso Eskolako gaztetxoek hiru eguneko egonaldia egin dute Zumaia eta Getaria artean dagoen
Askizuko aterpetxean; 22 neska-mutilek hartu dute parte aurtengo edizioan.

z BERTSO ESKOLA

aste santuko jai egunak
Hernanin pasatzea erabaki
dutenek herriko historia eta
txoko pribilegiatuak eza -
gutzeko aukera ederra dute
gaur. Udaleko turismo sai -
letik bi plan proposatu dituzte
debalde: bat goizean eta
bestea arratsaldean.

Tren berdean, buelta
Bereziki umeei zuzendutako

plana da, arratsalderako
pro   posatu dutena: tren Ber -
dea hartu eta Hernanin ba -
rrena buelta egitea. 23 mi -
nutu inguruko buelta dela
azal du dute, «paseo polita
herriko txokoak ikusi edo
ezagutzeko». 

Hiru buelta egintgo ditu
trenak: 16:45etan eta 17:45 -
etan euskeraz emango di -
tuzte azalpenak; eta 17:15 -

etan, gaztelaniaz.
Ibilbidea debalde egiteko

aukera jarri badute ere, tren
berdera igo aurretik txartela
hartu behar dela gogorarazi
dute; turismo bulegoan
banatuko dituzte.

Sagardoa eta historia, 
beste plana
Hernani, erdi aroa eta sa gar -
doa da goizerako turismo

Bulegoak gaurko pro po -
satutako beste plana. His to -
riak eta sagar doak bat egiten
dute pakete honetan: bisita
gidatua er digunean, tren
berdea sagar dotegietara eta
sagardo das taketa. 

Plana debalde bada ere,
parte hartzeko aurrez eman
behar zen izena. apuntatu
direnek 10:15etan dute zita,
Biteriko turismo gunean. yy

Hiru buelta egingo ditu tren berdeak gaur arratsaldean; aurrez txartela hartu behar da Turismo
Bulegoan. ‘Hernani, erdi aroa eta sagardoa’ planean izena eman dutenek 10:15etan dute zita.

Bertso eskolako ikasle eta irakasleak, Askizun egindako egonaldian.
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Argitaratzailea Laguntzaileak

Giro eguzkitsua izango da ia

egun osoan. Arratsaldean lai-

noak ugaritu egingo dira.

Ten  peratura maximoak, be -

hera: Min.9º / Max.17º
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t)GAUR BIHARUdaberriko eguraldi ederraz go -

za tzeko aukera izango da gaur

ere. Zeruan eguzkia eta laino-

ak,  eta tenperatura epela: 

Min.9º / Max.20º
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z URUMAKO KRONIKA

Bihar Kronikarik ez
Bihar Larunbat Santu, ez da Urumeako Kronikaren ediziorik izango.
Beraz, erredakzioa itxita egongo da gaur arratsaldean; edozein kon -
tsultarako, deitu 943 33 08 99 telefonora. yy

z GURE ESKU DAGO

Postua bihar, giza kateko materialarekin
Larunbat goizean postua jarriko du Plaza Berrin ‘Gure esku dago’
ekimenak. Ekainaren 8ko giza katerako txartelak eta kamisetak sal-
duko dituzte, goizeko 11:00etatik aurrera. yy

z ERREMONTEA

Sagardoaren Txapelketako finala atzeratu
egin dute datorren larunbatera
Matxin III eta Etxeberria IIIak (Gurutzeta) eta Etxeberria IV eta Ionek
(Bereziartua) bihar zuten jokatzekoa Sagardoaren Txapelketako
finala. Etxeberria IIIak ordea, sorbaldeko arazoekin bukatu zuen joan
den asteburuan jokatutako finalerdia, eta ondorioz finala atzeratzea
erabaki dute. Datorren larunbatean jokatuko da, hilak 26. yy

z JOCC ZIKUÑAKO AMA

Legorretara joan-etorria, igandean
JOOC Zikuñako Ama zikloturista taldeak Legorretara egingo du igan-
deroko buelta; 61km. 08:30etan geratu dira, Zinkoenean. yy

Hiru dimentsiotako inpresora
gertutik ezagutzen...

500 lagundik gora,
eskubaloiaz gozatzen

Batxilergoko ikasleak 3D inpresora ari dira garatzen teknologia klasean.
Alde praktikoa lantze aldera, bi tailerretan hartu dute parte.

Estatuko Ohorezko mailara igotzeko azken fasea
zuten jokoan lau taldek asteburuan, Hernanin. 

HernanI Institutuan teoriari

bezainbesteko garrantzia

ema    ten diote praktikari. Ba -

txilergoko 1go mailako ikasle-

ak 3D inprimagailua gara tzen

ari dira teknologiako klase-

an. Irakasleen esanetan, hel-

burua da, ikasgaian garatu

be har diren gaiak modu

praktikoan ere lantzea «hor-

tik inpresora propioa garatze-

aren ideia». 

Adituekin harremanetan

Institututik haratago, praktika

horiek garatze aldera, hainbat

tailerretan ari dira parte har -

tzen ikasleak. orain gutxi Jose

antonio Lozano  adituarekin

biltzeko aukera izan zuten

Informatika Fakultatean; elhu -

yarrek antolatzen duen Zien -

tzia azokaren harira. 

oraingo honetan berriz,

Ikaskidetza sarearekin jarri

dira harremanetan, eta

Hirikilabs programaren ba -

rruan, formakuntza tailer bat

antolatu dute. Bertan adituen

azalpenak jaso dituzte: 3D

inprimagailuaren nondik no -

rakoak ezagutu dituzte, eta

tartean, funtzionamendua eta

martxan ikusteko aukera izan

dute. egindako praktika guz-

tien artean, ikasleentzat inte-

resgarriena izan da, klasean

egindako lanak inprimatu

ahal izatea: «klasean diseina-

tutako hainbat pieza inprima-

tu dituzte. Inpresorak, eman

ditzakeen arazoak aztertu

dituzte... oso interesgarria

izan da. tailer honen espe-

rientzia pilota izan gara» yy

GoI mailako eskubaloiaz go -

zatzeko aukera izan zen aste-

buruan Kiroldegian. Urd ai bai,

Musikiz, Ies Cons trucciones

eta Usurbil taldeek estatuko

ohorezko Mailara igotzeko

azken fasea izan zuten jokoan

asteburuan, emakumezkoen

senior mailan. sei partidu

jokatu zituzten; horietatik bi

Hernanin eta lau Usurbilen.

Igoera fasea igandean bukatu

zen, eta Gasteizko Ies Cons -

trucciones izan zen onena.

Bigarren geratu ziren anfi-

trioiak, usulbildarrak.

«Giro bikaina izan zen»

Hernaniko eskubaloi taldea

oso pozik dago Kiroldegian

izandako giroarekin, eta hala

adierazi du Kronikara bidali-

tako oharrean: «500dik gora

lagun bildu ziren goi mailako

eskubaloiaz gozatzera. Giro

bikaina izan zen»

esker hitzak ere jaso dituz-

te, igoera fasearen antola-

kuntzan emandako laguntza-

gatik: «Gure esku zegoen guz-

tia egin genuen laguntzeko,

eta zoriondu egin gaituzte. Bai

igoera jokatu duten lau talde-

ak, eta baita federazioak ere.

egiten ari garen lana probin -

tziatik haratago jarraitzen

dutela erakutsi ziguten, eta

federazioa, besteak beste, ha -

si dugun bide honetan la -

guntzeko prest azaldu da. Lan

haundia izan bada ere, moti-

batuta jarraitzen dugu». yy
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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)

«Ikasleentzat
interesanteena izan
da, klasean garatutako
hainbat pieza 3D
inpresoran inprimatu
ahal izatea. Martxan
ikusi dute, eman
ditzakeen akatsak
aztertu dituzte...»

«Esker hitzak jaso
ditugu, bai parte hartu
zuten lau taldeenak
eta baita federazioa -
renak ere. Lanean
jarraitzeko motibatuta
jarraitzen dugu»

Institutuko ikasleak, Hirikilabs programaren barruan parte hartutako tailerrean.
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z ERRUGBIA

Hernanik etorkizun oparoa duela erakutsi zuten Hazparnen
Hamabost urtez azpiko Nazioarteko Txapelketa jokatu zen asteburuan Hazparnen. 24 taldek hartu zuten
parte, tartean, Hernaniko gazteek. Hamar minutuko sei partidu jokatu zituzten hernaniarrek, eta horietatik 3
irabazi zituzten, bi galdu, eta bat berdindu. Mouguerre taldeak irabazi zuen txapelketa, eta Hernanirrek etorki-
zuna badutela erakutsi zuten, txapeldunen kontra entsaio baten aldearekin galduta.  yy


