
2019ko azaroaren 1a, ostirala    6.919 zk. www.kronika.eus

z HERNANI ZINEA

‘Downton Abbey’,
gaur
Ostiralero bezala, Downton
Abbey pelikula ikusteko aukera
izango da gaur, gaueko
22:30etan hasita, Biterin. yy

z GOIZUETA ESKU PILOTA

Iker Salaberriak
debuta, gaur
Egun berezia izanen du gaur
Iker Salaberria pilotari goizue-
tarrak. Profesional mailan de -
butatuko du, Tolosako Beo tibar
frontoian. Arratsaldeko 17:30 -
e tan hasita izanen da jardunal-
dia. Beñat Rezustarekin batera
debutatuko du Elezkano IIa eta
Bikuñaren kontra. yy

z ASTIGARRAGA FUTBOLA

Preferenteek, gaur
Mundarroko preferenteko tal-
deko mutilek Zarkumendegin
jokatuko dute gaur, arratsalde-
ko 16:00tan hasita, Gure
Txokoaren kontra. yy

z HERNANI GAZTETXEA

Jantoki Soziala,
gaur iluntzean
Kontrakantxa gaztetxearen
eskutik, Jantoki Soziala izango
dute gaur, gaueko 21:00etatik
aurrera, gaztetxean bertan. yy

z HERNANI PRESOAK

Kontzentrazioa
gaur, Zinkoenean 
Hernaniko preso eta iheslarien
senide eta lagunek deituta,
kontzentrazioa egingo dute
gaur, Zinkoenean. Ohi bezala,
iluntzeko 20:00etan izango da.
Herritarrak deitu dituzte beraie-
kin bat egitera. yy

z HERNANI ELUR TXORI

Sagardo Txapelketa
bihar, elkartean
Bihar egingo dute Elur Txori
elkarteko sagar do txa pel  keta
20:00etan hasita, elkartean.
Plazak beteta daude. Bestalde,
bazkide be rri en tzako izenema-
tea ireki du Elur Txorik, eta bi
baldintza jarri ditu: 45 urtetik
beherakoa izatea, eta bi baz -
kideren abala aurkeztea. yy

z URUMEA ELIZA

Santu Guztien eguna gaur, hildakoena bihar

Inauterietako kartel lehiaketa, martxan

URTERO bezala, martxan da
dagoeneko 2020ko inauteriak
iragartzeko kartela aukera tze -
ko lehiaketa. Ohi bezala, edo -
nork parte hartu dezakeela
adierazi du Udalak.

Haiek dagoeneko aurkeztu
ditzakete proposamenak, eta
aben dua ren 9a izango da
horiek aur kezteko azkeneko
eguna.

Komunikazio ez-sexista
bermatzea, ezinbestekoa
Lehiaketan parte hartzeko
hainbat baldintza bete behar
dira: jatorrizko lanek 32cm-ko
zabalera eta 48cm-ko altuera
izango dute, eta ezinbestekoa
da formatu digitalean aurkez -
tea. Gainera, karte la k, Herna -
niko inauteriak 2020 izen bu -
rua izan behar du. Komu nika -

zio ez-sexista ere bermatu
beharko du.

300 euroko saria, kartel
irabazleak
Behin epea bukatuta, inau -
terietako Jai Batzor deak aur-
kez  tutakoen artean, lau au ke -
ratuko ditu, ondoren, herrita -
rrek bozkatu ditzaten. 

Bozkatzeko epe hori aben -

duaren 11tik 26ra izango da,
eta bi bide izango dituzte he -
rritarrek botoa emateko: in -
ter net bidez, edo Bi  te rin ber -
tan. Urtea bukatu aurretik,
aben duaren 31n, jakinara ziko
da irabazlearen izena. 

Sari bakarra izango da;
kartel bozkatuenak 300 eu -
roko balea jasoko du, Be rriako
dendetan erabiltzeko. yy

Martxan da inauteriak iragartzeko kartel lehiaketa, eta proposamenak aurkezteko azken eguna
abenduaren 9a izango da. Abenduaren 31n jakinaraziko dute irabazlearen izena.

z HERNANI INAUTERIAK

SANTU Guztien Eguna gaur da,
eta bihar, berriz, Hildakoen 
E gu   na. Hori horrela, ohiturari
jarraituz, hainbat  eli z         ki  zun
antolatu dituzte Uru mea bai -
laran; eliza eta kanposan -
tuetan izango dira, ohi bezala.

Hernanin, hiru elizkizun
izan  go dira gaurkoan. Agus ti -
ne tan lehenengoa, goizeko
09:00 etan; Flo ri dako San Jose
Lan gi lean izango da biga rrena,
11:00e tan; eta hiruga rrena, San
Joan Bata i a tzai le an, egu er    diko
12:00etan. Bi har be rriz, bi me -
za izango dira: goi ze ko 09:00e -
tan, Agustin e tan, eta 19:00 -
etan, San Joan Ba tai a tzailean. 

Ereñotzun, gaur izango da
zita nagusia, 10:00etan, San
Antonio elizan. 

Eta azkenik, Astigarragan
bi elizkizun antolatu dituzte:
lehenengoa, goizeko 10:30 e tan
Andre Maria elizan, eta biga -
rrena, 12:00etan kan po san tu -
an. Bihar hil da koen ome nez
kan po san tuan eska iniko dute
elizkizuna, 11:00etan. yy

Gaur da Santu Guztien eguna, eta bihar berriz, Hildakoena. Hori dela eta, hainbat elizkizun
eskainiko dituzte gaur eta bihar Urumea bailaran, hala nola, Hernani, Astigarraga eta Ereñotzun. 

Atzo, loreak saldu zituzten plazan, bihar hilerrira eramateko. 
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z HERNANI OSIÑAGA

Auzo elkarteak bilera, igandean
Bilerarako deia egin du Osiñagako Auzo Elkarteak etzirako. Eguer -
diko 12:00etan izango da, Arriatzuko eskolan. Hainbat gai landuko
dituzte. Lehenengo, urtean zehar egindakoari buruz hitz egingo dute,
baita estatutuei eta zuzendaritza berritzeari buruz ere. Eta ondoren,
auzoko beharrak eta urte amaierarako eginbeharrak zerrendatuko
dituzte. Bukaeran, auzotarrek tartea izango dute edozein gai edo
behar mahaigaineratzeko. yy

z HERNANI ZIKUÑAGA

Laberintoa, bihar
Atzo izan zen Gau Beltza edo Halloween gaua, baina igandean
ospatuko dute, Zikuñaga auzoan. Urtero bezala, laberintoa antolatu
dute, Zikuña gako eskolan, eta arratsaldeko 18:00etatik aurrera
izango da sartzeko aukera. Sartu ahal izateko, ezinbestekoa izango
da mozorrotuta joatea. yy

‘Euskarari puzka’ kanpaina
martxan, Errigoraren eskutik
Abian da Errigoraren udazkeneko kanpaina; Nafarroako hegoaldeko
produktuz osatutako saskiak, milaka etxetara eramatea da asmoa.  

ERRIGORAREN udazkeneko kan -
paina martxan da, eta ohi beza-
la, hel bu ru zehatz bat dauka:
Na  fa rroako hegoaldeko pro-
duktuz osatutako saskiak, mi -
la ka etxetara eramatea. 

Auzolanari esker, Nafa -
rroa ko euskalgintzari ekarpen
ekonomikoa egiten zaio urte-
ro, eta aurtengo kanpaina ho -
netan, hiru saski emango dira
aukeran. 

Eskariak online egin ahal
izango dira, www.erri gora.e us
web  gu nearen bidez; azaroaren
20ra arte izango da au kera. 

Ondoren egingo dute bana-
keta, herriz herri. Hernanin,
aben du aren 13a izango da ba -

naketa eguna; Plazan izango
dira, goizeko 11:00 e tatik arra   -
tsaldeko 19:30e    ta  ra. 

Orainartekoak, oinarri
Orain arte, ia 80.000 saski era-
man dituzte Errigorakoek Na -
farroako hegoldeko baratzetik,

Euskal Herriko txokoetako su -
kal deetara, eta ia 1.000.000
euro bideratu dituzte, Euskal
Herriko txoko guztietatik Na -
farroa hegoaldeko euskalgin -
tzara. 

Auzolan erraldoi honi dago -
e neko eman diote hasiera.
Berrikuntza batekin eman
diote, gainera: bi saski izan
beharrean, hiru izango dira,
oraingo honetan, eta haietako
bat gabonetako saski baten
tankerakoa izango da.                               

Azkenik, Errigorako kideek
azpimarratu nahi izan dute,
euskara sustatzea ere helburu
dutela, eta «Euskal Herri oso an
zubiak eraikitzea ere». yy

z HERNANI-ASTIGARRAGA ERRIGORA KANPAINA

IRAGARKI MERKEAK

Hernaniko alde zaharrean etxebizitza salgai; sukaldea, sala, 3 gela, 2 komun, gas kalefakzioa
eta igogailua. Eraikuntza berria. Deitu: 635 758 661

Aulki elektrikoa salgai, 1300€. Egoera onean. Deitu: 679 152 034
Neska euskalduna behar da Hernaniko taberna batean lan egiteko. 

Deitu: 679 476 992 (15:30-18:30)
Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 

akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

1 JASOTA BEZALA

Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira: izena eta bi abizen, NAN edo EHNA erakustea eta telefonoa.
Gehienez 1.800 karaktere onartuko dira. Kronikak beste hizkuntzetan jasotako kartak euskeratzen
ditu. Kronikak ez ditu bere gain hartzen sail ho ne tan esaten direnak, edo itzultzeko garaian izan dai-
tezkeen gaizki ulertuak. Irainak, debaldeko salaketak eta difamazioak ez dira onartuko.

Udazkenerako planak
Pagadi batetik paseatzea, on o
bila joatea (aurkitzea beste
gau za bat da), asteburu bat
Errioxan mahastien koloreak
ikuziz  igarotzea edo duela ur -
te askotatik (zenbat, zortzi?)
Bizilagunak. Nor ezagutuko
ote dut, zein etxetan bazkaldu,
oinutsik edo oinetakoekin,
mahai baten bueltan edo lu -
rrean. A zer nolako udazkena!

Horren dibertigarri eta

beharrezkoa den jardunaldi
hau posible egiten duten pert-
sona guztiei eman nahi diz-
kiet eskerrak, baita ere orain
arte parte hartu dutenei eta
hartuko dutenei. Izan ere ni -
retzat udazkenak ez baitu gaz-
tain edo santu-hezur zaporea
bakarrik , orain tajine, ceviche
edo curryarena ere badu.
Bene, benetan mila esker.

Lurdes Lopez Gorrotxategi

Saskien eskariak
online egingo di ra 
www.erri gora.eus
webgunean, eta
banaketa eguna
abenduaren 13an 
izan go da.

Errigora osatzen duten kideak, aste honetan egindako prentsaurrekoan. 
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A Bihar, euria egiten jarraituko du eta tenperaturak behera egingo dute.

Zeru estalita egongo da ia egun osoan zehar, eta euria ugaritsuagoa
izango da euria arratsalde eta gau partean. Mendebaldeko haizea bizi
ibiliko da. Tenperaturak jaitsi egingo dira. Min.14º / Max.19º (e
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GAUR BIHAREgunaren bigarren zatian, euria egiteko probabilidade haundia dago.
Eta egunaren lehenengo partean ere egin dezake, baina era ahulago
batean. Hegoaldeko haizea ibiliko da arratsaldean, eta ekaitzaitzak jo
dezake arratsaldetik aurrrera. Min.16º / Max.22º
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Beñat Gaztelumendi,
azken final-laurdenean
Azkoitiako Baztartxo antzokian arituko da
añorgarra, arratsaldeko 17:00etan hasita.

BIHAR jokatuko da Gipuz ko a ko
Bertso Txapelke taren bo s ga -
rren eta azken final-la ur dena,
Azkoitiako Baztartxo An   tzo -
kian, arratsaldeko 17:00 e  ta n.

Hernaniko Bertso Esko la -
tik, Beñat Gaz te  lumendi añor -
 garra izango da bertsotan; au -
rrenekoz kantatuko du aur-
tengo txapelketan.

Azkoitiako irabazlea, zuze-
nean sailkatuko da finalau-
rrekoetara eta gainontzeko
ber tsolariek, puntuazioaren
arabera izango dute horreta-
rako aukera. 

Joan nahi duenarentzat,
sarrerak oraindik salgai da -
ude, www.bertsosarrerak.eus
webgu nean. yy

z HERNANI BERTSOLARITZA

Oscar eta Zubi txapelarekin, eta Josean eta Javi koparekin, Sagastialde elkartean.

z HERNANI SAGASTIALDE ELKARTEA

Oscar eta Zubi garaile, Sagastialde elkarteko txapelketan
Sagastialde elkarteko mus txapelketa jokatu berri dute, eta aurreko astean izan zen finalala. Oscar eta
Zubi izan ziren txapeldunak, finala Josean eta Javiri irabazita. yy


