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2  
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1.592  
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18 
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0 
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6 
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GIPUZKOAN NAFARROAN

*Hernanin 63,  Astigarragan 21 Sendatuak: EAE 17.601, Nafar. 8.117

HERNANI  PRELUDIOA

San Joan jaiak ez dira ospatuko 
aurten, ezagutzen ditugun mo-
duan, COVID-19aren eraginez. 
Eta ezin izan dute eskaini, ohiko 
moduan, jaiak iragartzen dituen 
Preludio kontzertua, Atseginde-
giko taula gainean makina bat 
musikari, abeslari eta dantzari 
elkartuta, doinu, argi eta kolorez 
betetako ikuskizunean.

Baina horretarako aukerarik 
gabe ere, ez diote zitari hutsik 
egin nahi izan herriko musika-
ri eta abeslariek, eta keinu bat 
egin zioten larunbat arratsal-
dean: auzoz auzo eskaini zuten 
Preludioa, talde ezberdinetan.

Horrela, elkarrekin aritu zi-
ren Hernani Musika Eskolako 
Dakapo abesbatza eta akordeoi 
orkestra, eta Zaharren Egoitzan 
hasi zuten ibilbidea, adinekoei 

eta bertako langileei emanaldi 
berezi bat eskainita. Txantxilla-
ko plazan eta Biteri aurrean ere 
aritu ziren kantari eta musika 
jotzen, ondoren.

Hernaniko Musika Bandak, 
berriz, Plazan hasi zuen ibil-
bidea, eta Zinkoenea eta Obla-
tosen aritu ondoren, Karabel 
auzora jaitsi ziren musikariak. 
Zikuñagan eta Portun eskaini 
zuten ordu laurdeneko emanal-
di bana, gero; eta Elizatxon bu-
katu zuten, iluntzean.

Eta musika doinuak zabal-
tzen aritu zen Hernaniko Txis-
tulari Banda ere. Haiek, Gabriel 
Zelaian hasi zuten ibilbidea, eta 
Florida eta Etxeberri auzoetara 
egin zuten bisita ondoren.

Horrela, bateko eta beste-
ko, herriko makina bat auzo 
eta txokotara eraman zituzten 
musika doinuak eta ahots go-

zoak. Eta bisitarik gabe geratu 
zirenek, datorren astean izango 
dute aukera, horiekin gozatzeko.

Izan ere, Preludio berezi ho-
nen formula berdintsua baliatu-
ko dute San Joan jaiei dagokien 
egunetan ere: auzoz auzo ibiliko 
dira musikari eta abeslariak.  

Kantari zein musika doinuekin gogorarazi zieten 
herritarrei, auzoz auzo, egun bereziak datozela
Kalera atera ziren herriko musikari eta 
abeslariak, larunbat arratsaldean, Preludioa 
ezohiko moduan eskaintzera, Hernaniko auzo 
eta txoko ezberdinetara bisita eginda. Horrela 
izango da, San Joan jaien egunetan ere.

Dakapo abesbatzako kideak, Zaharren Egoitzaren aurrean kantari. Ikusi bideoa 'www.kronika.eus' web orrian.

Zikuñaga auzora ere egin zuen bisita Hernaniko Musika Bandak, eta bertako kirol pistan eskaini zuen emanaldia.

San Joan suak egitea 
debekatuta, aurten
Ez da egingo Plazako ohiko sua, eta auzoetan 
egin ohi direnak ere debekatu ditu Udalak.

HERNANI  SAN JOAN BEZPERA

San Joan jaietako ekintza 
berezienetako bat izaten da, 
urtero, San Joan egunaren 
bezperan egiten den sua. 
Baina festarik ez da izango 
aurten, bertan behera uztea 
erabaki baitzuen Jai Batzor-
deak, COVID-19aren ondorioz 
ezarritako osasun alarma-
gatik, eta ekitaldietan jende 
pilaketak saihesteko asmoz. 
Hori horrela, ez da egingo Pla-
zan piztu ohi den sua ere.

Hala jakinarazi du Her-
naniko Udalak: «herritarren 
segurtasuna bermatze aldera, 
San Joan gauean egin ohi 

diren suak debekatzea erabaki 
dugu. Hortaz, ez dugu egingo 
Plazan egin ohi dugun sua, 
eta debekatuta daude he-
rritarrek auzoetan egin ohi 
dituztenak ere».

Beraz, herritarrek ezingo 
dute elkarrekin gozatu aur-
ten, urteko egunik luzeenaz, 
eta ezta gau motzenaren 
magiaz ere, suaren inguruan 
bilduta.

Plazako sua ez ezik, egin 
gabe geratuko dira aurten, 
Akelarrearen antzerkia, he-
rritarren aurreskua, eta San 
Joan Kantaita ere. Beste modu 
batera bizitu beharko dute gau 
berezia hernaniarrek, aurten.   
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IRAGARKI MERKEAK

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 
akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

  TAXIAK: 943 550093 (Hernani) 622 222 343 (Astigarraga) 948 514037-948 514019 (Goizueta)  UDALTZAINGOA: 943 248900 (Hernani) 943 335230-699 487 587 (Astigarraga)  DYA: 943 464622 
AUTOBUSAK:  Garayar: 943 556658  Areizaga: 943 452708  Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037  ANBULATORIOA: 943 006666 - 900 203050 (Hernani) 943 335644 (Astigarraga) 948  
510800 (Goizueta)        Egunez:  Castilla Urbieta, 7 (Hernani)  943 552941   Gauez: Urrutia Etxeberri, 1 (Hernani) 943 557738  Goizueta:  Nagusia 64  948 514353
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GAUR BIHARBerdintsu jarraituko du, nahiko giro lasaiarekin. Haizea ipar-mende-
baldetik finkatuko da goizean, eta tarteka lainoak desegin, eta os-
tarteak zabalduko dira. Arratsaldean bota ditzake zaparrada batzuk, 
baina toki askotan ateri eutsiko dio.  Min.13º / Max.20º

Aldaketa dator biharko. Tenperatura nabarmen jaitsiko da, eta za-
parradak botako ditu. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, tarteka 
zakar, eta udazken itxura hartuko du giroak. Laino ilunak sartuko dira 
itsasaldetik.  Min.14º / Max.18º (e

us
ka

lm
et

)

XXXVI. URTEURRENA
 Agustin Arregi 'Txuria' 

Juan Luis Lekuona 'Kattu'
Hernani 1984-VI-15

 
Hernanin, 2020ko ekainaren 15ean

Betirako gure bihotz eta 
oroimenean.

Eskelak
Eskelak ilunabarreko 19:30ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala      
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

ASTIGARRAGA  ODOL EMAILEAK

Aste honetan izango dute odola 
emateko aurreneko zita astigar-
tarrek, osasun alarma egoera 
hasi zenetik. Eta gainerako he-
rrietan bezala, neurri bereziak 
hartuta egingo dute, Astigarra-
gako Odol Emaileen elkarteak 
aurreratu duenez.

Etzi izango da hori, asteazke-
narekin, arratsaldeko 18:30eta-
tik 20:30etara. Ez dute anbula-
torioan egingo oraingo txandan, 
Astigarragako Herri Eskolako 
aretoan baizik; atzeko aldetik 
sartuta, hain justu.

«COVID-19aren egoera dela 
eta, neurri bereziak hartu behar 
izan ditugu, protokoloa bete-
tzeko. Baina garai honetan ere, 
odola ezinbestekoa dugu bizi-
tzak salbatzen jarraitzeko», na-
barmendu dute Odol Emaileen 
elkartetik.

Odola emateko, aldez aurretik 
hitzordua hartu behar
Neurri horietako bat izango da, 
odola ematera joan aurretik, hi-
tzordua hartu beharko dela, as-
teazken goizean bertan. Horre-
tarako, telefonoz deitu behar da, 
943 00 78 88 zenbakira, goizeko 

08:30etatik 13:30etara. «Ezinbes-
tekoa da hitzordua hartzea, jen-
dea ez pilatzeko», azaldu dute.

Argitu dutenez, Astigarraga-
ko Udalaren laguntza izan dute 
deialdia antolatzeko, eta Gipuz-
koako Odol Emaileen elkartea-
rekin koordinatuta egin dute 
odola emateko deialdi berezia. 
Eta bertaratzeko deia luzatu 
diete herritar guztiei: «zabaldu 
deialdia, eta animatu zaitezte 
bizitza ematera! 40 odol emate 
behar dira», nabarmendu dute.

Otsailaren 20an izan zuten 
odola emateko aukera azke-
nekoz astigartarrek, ohi beza-
la anbulatorioan. Urtean hiru 
deialdi izaten dituzte, otsailean, 
ekainean eta urrian; eta orain, 
egoera berezian bada ere, ez dio-
te hitzorduari hutsik egingo.  

Odola emateko aukera izango da  
etzi, baina Herri Eskolako aretoan
Arratsaldeko 18:30etatik 20:30etara daukate 
hitzordua Astigarragako odol emaileek, aldez 
aurretik ordua hartuta, telefonoz: 943 00 78 88.

GOIZUETA  IBEROKO DORREA

Erabat berritu dute Iberoko do-
rrea, azkeneko urteotan. Kan-
potik bai, erorita zegoen teilatua 
berreraikita eta eraikina sen-
dotuta; baina barrutik ere bai, 
itxuraberrituta. Joan den urtea-
ren hasieran bukatu zituzten 
Ibero berreskuratzeko lanak, eta 
herritarrek bisita egin ahal izan 

zuten bertara. Orduan jaso zu-
ten aurreneko errekonozimen-
dua lanek, bisitarien eskutik. 
«Kanpotik ez du ematen, baina 
barrutik zoragarria da dorrea», 
zioen Unai Loiartek, Goizuetako 
alkate zenak.

Eta orain, beste errekonozi-
mendu bat ere jaso dute berres-
kuratze lanek: Egurtek Sarie-
tan, Tokiko zura-Basque Quality 

izeneko saria jaso du Jose Luis 
Franchezek, Iberoko lanagatik. 
Epaimahaiak honela deskribatu 
du lana: «Erdi Aroko dorrearen 
distira eta dotoretasuna berres-
kuratzen dituen eskuhartze bi-
kaina, ondare arkitektonikoan».

Izan ere, 1360 urtearen in-
guruko dorrea da Ibero, defen-
tsarako eraikitakoa. Garai har-
tan, Goizuetatik pasatzen zen 
komertzioa, Iruñeatik Pasaiara 
bidean adibidez.

Leitzako lurretan dago do-
rrea gaur egun, baina Goizueta-
ko herrigunetik bi kilometrora.  

'Tokiko zura' sari berezia, Iberoko 
dorrea berreskuratzeko lanari
Egurtek Sarietan jaso du errekonozimendua, 
Jose Luis Franchezek dorrean egindako lanak. 
2019ko hasieran bukatu zuten berritzen.

Ikasturteari bukaera emateko, bi zita
URUMEA  DOBERA EUSKARA ELKARTEA

Ikasturte berezia bukatzear dira, Euskaltzaleen Topagunearen eta 
Dobera Euskara Elkartearen Mintzalagun egitasmoko partehar-
tzaileak. Eta bukaera ere berezia izan dadin, bi hitzordu prestatu 
dituzte; biak telematikoki, Jitsi aplikazioaren bitartez: Mintzo-
dromoa, ekainaren 24an 18:30etan; eta ardo-dastaketa, ekaina-
ren 25ean 18:30etan. Bietan izena emateko, gaur da azken eguna, 
labur.eus/mintzodromoa edo labur.eus/ardo-dastaketa helbideetan. 
Mintzodromoa doakoa da, eta ardo-dastaketa 29 euro dira; hiru 
ardo botila bidaliko dituzte etxera, dastaketarako.

Jaiei buruzko hausnarketa, gaur arte
HERNANI  SUTU JAIAK

Aurten ez dira ospatuko San Joan jaiak; ez behintzat ohiko mo-
duan, ekitaldi batzuk izango badira ere. Baina egoera berezi ho-
netan, hausnarketa egiteko deia luzatu du Sutu Jaiakek, hainbat 
galdera mahai gainean jarrita: «zergatik ospatzen ditugu festak? 
Zertarako antolatzen? Zer jai eredu bultzatu behar du Sutuk? Zer 
lortu da orain arte? Zer egingo dugu aurten?». Beraz, jai ereduaz ez 
ezik, aurten egin daitekeenaz ere proposamenak egitera gonbidatu 
ditu herritarrak. Horretarako, emailez bidali behar dira ekarpe-
nak, sutujaiak@gmail.com helbide elektronikora; eta gaurkoa da 
azkeneko eguna.  

Ezohiko Plenoa bihar, Plan Orokorraz
ASTIGARRAGA  UDALA

Ezohiko Plenorako deialdia zabaldu du Astigarragako Udalak, 
bihar arratsalderako. Telematikoki izango da hori ere, alarma 
egoera indarrean dagoelako oraindik; eta gai bakarra daukate 
lantzeko: Hiri Antolamendurako Plan Orokorra idazteko zerbitzua-
ren kontratua. Bihar bertan, Ogasuna eta Ondarea Batzordeak ere 
egingo du bilera, telematikoki, goizeko 11:00etan hasita. Hainbat 
gai landuko dira bertan: 2019ko kontu orokorraren onarpena, 
pumptrack pista egiteko kontratazio espedientea...

Joan den urtean bukatu zituzten Iberoko dorrea berritzeko lanak, kanpotik zein barrutik.

PATXI ISASTI IRASTORZA
Atzo hil zen, 89 urte zituela, Elizakoak 

eta Aita Santuaren Bedeinkazioa hartuta

- Goian bego - 

Emaztea: Soledad Zabalegi Petriarena; seme-alabak: Rosa eta 
Jose Luis Alkorta, Josetxo eta Arantxa Aranburu, Paki eta Juan 
Carlos Arruti, Agustin eta Eli Zabaleta; bilobak: Jose Luis, Julen 
eta Andoni, Ainara, Izaro eta Maider, Enaitz eta Ane; anaiak: 
Luis (†), Julian eta Ramon (†); ezkon anai-arrebak, ilobak, 
lehengusuak eta gainerako ahaideek, eta bere zaintzaileak: Mirla.

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela BIHAR, 
ASTEARTEA, arratsaldeko SEIETAN, Astigarragako ANDRE MARIAREN ZERURATZEA 
parroki elizan egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker.

Astigarragan, 2020ko ekainaren 15ean

OHARRA: Gorpu beila familiakoen artean egingo da.
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