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z HERNANI ERABAKI

Aurreneko bilera
gaur, Portun
Gaur hasiko da Udala auzoetan
egingo dituzten errondekin.
Aurreneko bilera Portuko auzo
elkarteko lokalean dute, ilun -
tzeko 19:00etan. yy

z ESKELAK

Iluntzeko 20:00ak
arte jasoko dira
Eskelak eta urteurrenak jaso -
tzeko ordutegia aldatu egin du
Urumeako Kronikak. Gaurtik
aurrera goizeko 08:00etatik
iluntzeko 20:00ak arte jasoko
dira Larramendi 11ko lokalean,
kronika@kronika.net helbidean
edo 943 33 08 99 
telefonoan. yy

z ZINEA

‘Lasa eta Zabala’,
ikusleen egunean
Asteburuan Lasa eta Zabala
pelikula arrakastatsua ikusterik
izan ez dutenek gaur izango
dute azken aukera. Ikusleen
eguna izaki, 16:30etan jarriko
dute, 2,5 euroren truke. yy

z BERRIAK

Moda pasarela,
ostiralean
Berriak elkarteak antolatuta,
moda pasarela izango da ostira-
lean Atsegindegin. Hernaniko
komertzioetan eskuragai dagoen
azken moda ikusteko aukera
izango da 20:00etan hasita. yy

z JABETZE ESKOLAK

Ikastaroetan izen
ematea, gaurtik
Jabetze Eskolen barruan sei
ikastaro antolatu ditu
Berdintasun Sailak. Izen ema-
tea zabalik dago gaurtik: Plaza
Fe mi nistako bulegoan, 
943 33 70 17 edo 
maialen-a@hernani.net. yy

z HIRIGINTZA 
BATZORDEA

Sei puntu aztertuko
dituzte, gaur
Hirigintza Batzordea bilduko da
gaur, 18:30etan Udalean. Sei
punturen inguruan ariko dira. yy

z TXANTXILLAKO JAIAK

Bi nobedaderekin datoz jaiak: 
auzo bazkaria eta arimen kalejira

izaera propioa duen auzoa da

Txantxilla, nahiz eta nahiko

berria izan. Bigarren urtez

festa eguna antolatu dute.

Larunbatean izango da,

urriaren 25ean, eta helburu

nagusia da auzotarren arteko

giro ona sustatu eta el ka -

rrekin ondo pasatzeko tartea

izatea. Beraz, bertara gon -

bidatu nahi dituzte Txan -

txillako bizilagun guztiak, eta

baita ere ondo pasa nahi duen

edozein.

Krosa, goizeko protagonista

Txantxilla-Santa Barbara kros

herrikoiaren bigarren edi -

zioak markatuko du goiza. 6,5

kilometroko ibilbidea izango

dute aurretik partehar tzai -

leek: alberro, elutxeta, Sare -

txo, Santa Barbara, agerreburu

eta berriz ere Txantxilla. Sa -

riak izango dira irabazle eta

partehartzaileentzat; eta San -

ta Barbarako ermitako kan -

paia lehenengo jotzen duenak

ere, izango du saria. Las -

terketan parte hartu nahi

duenak dagoeneko eman de -

za ke izena www.kirolprobak.com

helbidean edo ibaimendi kirol

dendan; 7 euro balio du. egu -

nean bertan ere izango da

aukera, 10 euroan. Ondoren,

txikien krosa izango da. Hau -

rrentzako jolasak ere izango

dira goizean zehar.

Omenaldia eta bazkaria,

eguerdian

auzotarren bat omenatzea ere

bada Txantxillako jaien izae ra -

ren parte. egurdiko 12:00 etan

omenduko dute Karmen etxe -

berria, 81 urtez Laubidieta etxe -

an bizitutako auzotarra. On -

doren txupi nazoa botako dute.

aurtengo nobedadeeetako

bat auzotarren bazkaria izango

da. Jai Batzordeak azaldu

duenez, joan den urteko es -

perientzia ikusita, beharra iku -

si du: «ha lako tartetxoren ba -

ten beharra ikusi dugu, atse de -

na har tu eta umore giroan go -

za tzeko». Baz karirako txartelak

salgai daude Txantxillako ka -

fetegian, 11 eu roan. Menua da:

entsalada, paella, bertako gaz ta

eta edaria. Haurrek paella

izango dute, eta tiketak 5 euro

balio dute. erosteko azken egu -

na asteazkena izango da. Jai

batzordeak azaldu duenez, baz -

karia zein arratsaldeko txo -

kolatada egokiak izango dira

zeliakoentzat.

Arimen kalejira, arratsaldean

Mus eta toka txapelketak arra -

tsaldean jokatuko dira; eta

umeentzat apaxi kontalaria ere,

izango da. arratsaldeko be re -

zitasuna ordea arimen kalejira

izango da. Festak Santu Guztien

egunaren eta Hilen egunaren

aurreko asteburuan izaten dira,

eta Txantxilla hilerria zen XX.

mende hasiera arte. Jai ba -

tzordeak hori kontuan izan eta

garai bateko usadioa berres -

kuratu nahi izan du: «urriaren

31n, haurrek ka labazak hustu,

begiak, ahoa eta sudurrak ma -

rraztu eta kandela bat jartzen

zuten barruan. Kalera ateratzen

ziren kutsu paganoa duen gau

horretan, jendea ikaratzera.

aintzinako usadio hori ahaztu,

eta orain festa amerikar bat

kopiatzen hasi gara konplexuz

beteta, konturatu gabe gurea ere

badela». Larunbatean arimatxo

bihurriak aterako dira kalejiran,

dultzaineroek lagunduta, kala -

baza esku batean eta maskuria

eta erratza bestean: «jendea izu -

tuko dute, eta hala, lotsak,

tristurak eta preokupazioak

uxatu, kolpez kolpe, urte osoko

beldurrak eta rollo txarrak soi -

netik kenduko dituzte». yy

Egun osoko festa antolatu dute larunbatean, haur eta helduentzat. Krosa izango da goizeko
protagonista, eta izena eman liteke dagoeneko. Bazkarirako txartelak ere salgai daude kafetegian.

Krosean aurrez izena emateko: ‘www.kirolprobak.com’ edo Ibai Mendi.

Urriak 24, ostirala:

20:00 Pintxo-potea.

Urriak 25, larUnbata:

9:00 Diana txistulariekin

9:30 II. Txantxilla-Santa Barbara-

Txantxilla krosa

(helduen irteera)

10:30 Krosa (haurren irteera)

11:00 Haurrentzako jolasak

12:00 Omenaldia Karmen

Etxeberriari eta txupinazoa

12:15 Erraldoi eta buruhandiak

12:30 Sagardo dastaketa eta pintxoak

14:30 Auzo bazkaria Bazkalostean

Rafafa magoaren ikuskizuna.

16:30 Mus txapelketa Txantxilla

kafetegian

17:00 Toka txapelketa

17:00 Txokolatada

17:30 Apaxi Kontalariren 

emanaldia haurrentzat

18:00 Arimen Kalejira 

dultzaineroekin

19:00 Patata Tortilla lehiaketa eta

bertsolariak.

21:30 Erromeria Itzarturekin

00:00 Azken traka eta suak

«Garai bateko usadioa
berreskuratu eta
arimatxo bihurriak
aterako dira
larunbatean kalejiran,
dultzaineroek
lagunduta».
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Argitaratzailea Laguntzaileak

Eguzkia izango da nagusi
aurreneko orduetan; aldatzea
espero da ordea, eta lainoak
ugaritzea. Tenperatura, fres-
koago: Min.12º / Max.21º (e

u
s
k
a

lm
e

t)GAUR BIHARGiro eguzkitsuak segida izango

du gaur. Goi mailako laino batzuk

izango dira. Tenperaturan ez da

aldaketa askorik espero:

Min.15º / Max.26º
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z FUTBOLA

Beasain jaun eta jabe, Hernaniren kontra
Hernanik ezin izan dio bolada onari eutsi Emakumezkoen ligan.
Beasainen kontra neurtu zituen indarrak, eta goierritarrak izan ziren
nagusi 5-2. Zarautz hartuko dute etxean, larunbatean. yy

Mariskadako zenbaki saritua: 948a.
Mariskada zozketatzen du CD Hernanik astebururo. Aste honetako
zenbaki saritua, 948a, Tripontzi tabernan saldu da. yy

z WATERPOLOA

Justu-justu, Hernani garaile
Denboraldiko bigarren partidua jokatu zuen Hernanik Bidasoa XXII B
taldearen kontra. Markagailuak erakutsi bezala, berdindua joan zen
partidua, baina azkenean etxekoak izan ziren nagusi 9-8. yy

z ESKUBALOIA

Infantilek ezin, aurreneko partiduan
Denboraldiko aurreneko partidua jokatu dute asteburuan Hernaniko
infantilek. Tolosa CF taldea izan zuten aurkari, eta 32-5 galdu zuten.
Tolosarrek dominatu zuten partidua hasieratik. Bigarren urteko tal-
dea da, eta esperientzia eta gola egiteko duten erraztasuna nabaritu
egin zen. Hernaniarrek asteburuan dute burua, dagoeneko. yy

z MERKATARITZA

Hernaniko lau komertziori botoa 
emateko aukera
Gipuzkoako Bazkundearen Merkataritza Taldeak lehiaketa berria jarri
du martxan. Eskualdeka, komertzio edo denda bat harribitxi izenda-
tu nahi du. Hernanitik lau aurkeztu dira: Ikusi Makusi, JF Cocinas,
Galerias Buen Precio eta D-Kora. Irabazlea boto bidez aukeratuko
da, 10bitxiak.blogspot.com web orrian. yy

z III. BAKAILAO ASTEA

z VIII. ARGAZKI RALLYA

z ASTEBURUKO KIROL EMAITZAK

Argitaratzailea: Dobera Euskara Elkartea. Erredakzioa, argazkiak eta publizitatea: A. Arbelaitz, B. Los Arcos,

E. Zeberio, K. Garmendia, L. Goñi, M. Ramirez de Alda eta A. Moreno. Egoitza: Larramendi 11. % 943-33 08 99.

Eposta: kronika@kronika.net eta publi@kronika.net Lege gordailua: SS-679/2000. ISSN 1576-8422.

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)

& TELEFONOAK l TAXIAK: 943 550093 l UDALTZAINGOA: 092 l DYA: 943 464622
l AUTOBUSAK: Garayar: 943 556658,  Areizaga: 943 452708, Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037
l ANBULATORIOA: 943 006666 - 943 203020 l JOKALARI / ALKOHOLIKO ANONIMOAK: 943 331103

9 FARMAZIAK l Egunez: Castilla Urbieta 7 943 552941 l Gauez: Aizpuru Latsunbeberri 11 943 336077

Hitzaldia Gipuzkoako Erretiratu eta Pentsionisten Elkarteak antolatu du.
Biteri kultur etxean izango da, bihar, goizeko 10:00etan. 

zein da pentsioen gaur egun-

go egoera? eta zein dira

aurreikusi daitezkeen arazo

larriak? Gaur egungo egoerari

buruz, eta etorkizunera begira

gertatu litekeenaren inguruan

hitz egingo du bihar eduardo

Garcia elosuak. Gipuzkoako

ekonomia eta Gizarte Kon tsei -

luko kidea da eduardo Garcia.

Hitzaldia GePe elkarteak

antolatu du, Gipuzkoako erre -

tiratu eta Pentsionisten elkar-

teak. irekia da, eta honen

berri izan nahi duten herritar

guztiak gonbidatu dituzte.

Hitzaldia bihar, 10:00etan,

Biteri kultur etxean. yy

z PENTSIONISTAK GEPE

Pentsioen egoera azaltzeko
hitzaldia antolatu dute bihar

Bakailuak arrakasta, 
aste osoan zehar
Hirugarren urtez Bakailao Astea antolatu dute
Hernanin. Atzo zuten egun haundietako bat,
Bakailao Festa, eta aste osoan zehar gertatu den
mo duan, jendetza gerturatu zen Atsegin degira.
Asko izan ziren Bakailaoa pil-pilean le hia  ketan
parte hartzera animatu zirenak. Eta baita ere,
bakailu piezaren bat erosi eta etxean goxo-goxoa
egiteko asmoz eraman zutenak. yy

Momentu guztiak, 
harrapatua
Ezer gutxi gertatuko zen atzo herrian,
Argazki Rallyko argazkilariek harrapatu ez
zutena. Lau ordutan ibili ziren Bakailao
Festan, monumentuei argazkiak atereaz...
Argazkiak urriaren 22ra arte entregatu di -
tzakete, eta epaimahaiaren erabakia
jakinda, ikusgai jarriko dituzte. Sari bana-
keta azaroaren 7an egingo dute.


