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z HERNANI ERABAKI

Etxeberri auzoan
bilera, gaur
Auzoz auzo bilerak egiten ari
dira datorren urteko aurrekontu
partehartzaileetan zein proiektu
sartu erabakitzeko. Gaur Etxebe -
rrin egingo da, 19:0etan, eta
bihar, Zikuñagan. Haur tzaindegi
zerbitzua izango da. yy

z TXANTXILLA

Festetarako 
prestatzeko azken
egunak 
Gaurkoa da azken eguna larun-
batean Txantxillan egingo den
herri bazkarirako txartelak eros-
teko. Txantxillako kafetegian
daude salgai: helduek 11 euro,
eta umeek 5 euro (zeliakoen -
tzako egokia izango da
menua). Bestalde, gaurkoa da
azken eguna, baita ere, Santa
Barbararako igoera krossean
izena emateko, www.kirolpro-
bak.com webgunean. Bestela,
Ibaimendin edo egunean ber-
tan ere eman ahal izango da
izena. Azkenik, auzotarrei dei
egin diete balkoiak apaintzeko.
Horretarako, eskuz egindako
banderatxoak salgai daude
Lekuona okindegian. yy

z ERAKUSKETA

Indiako argazkiak
gaur arte
Gaurkoa da azken eguna foto-
eskolak Biterin jarri dituen
Indiako argazkiak ikusteko. yy

z HERNANIN’ MUSIK

Sarrerak salgai,
Neighbor ikusteko
Hilaren 31n berriro ere aukera
izango da Maite Larburuk eta
Josh Cheathamek osatutako
bikoteak eskainitako musika
emanaldia ikusteko, 20:00etan
Biterin. Sarrerak salgai daude
Biterin, 7 euroan. yy

z ANTZERKIA

Ikuskizuna 
larunbatean
Bost urtetik gorako umeentzako
Antzokiko istorioak antzerkia
izango da larunbatean,
11:00etan, Biterin. Sarrerak
2,70 euro balio ditu. yy

z EREÑOTZU UDAZKEN KULTURALA

Elikadura osasungarriaz gaur, Idoia Larrañaga

Gaurkoa azken eguna, argazkiak entregatzeko

iGaNdEKo argazki Rallyan

parte hartu zuten 57 argaz ki -

lariek gaur dute azken eguna,

egindako argazkien artean 6

aukeratu eta lehiaketara aur -

kez teko. Bihartik aurrera, be -

rriz, Biterin ikusi ahal izan go

dira, 19:00etatik aurrera, pasi -

lloan.  Epaimahaiak aza ro  a ren

7an banatuko ditu sariak.

Parte hartze haundia

antolatzaileek azaldu dute

inoiz baino argazkilari gehia -

gok hartu duela parte. Guz tira,

57k; 45 helduk eta 12 umek.

txoko guztietatik etorri dira:

Barakaldo, azpeiti, zumaia,

zalla... Horien artean 7 sari

banatuko dira; 4 helduen

mailan, eta 3 umeenean. yy

Foto Forum Hernanik Argazki Rallyaren VIII. edizioa antolatu zuen igandean, eta inoiz baino parte
hartzaile gehiago izan ziren: 57. Gaur arteko epea dute, egindako argazkietatik 6 aurkezteko.

z ARGAZKI RALLYA

Hitzaldia emango du gaur,

Udazken Kulturalaren barru -

an, idoia larrañagak: Elikadu-

raren eragina osasunean.

19:00etan izango da.

Bihar, berriz, ainara Perez

de Nanclares eta Koldo

zubizarretak Mundua bizikle-

taz Asian erakusketa jarriko

dute, 19:30etan, bizi izan duten

esperientzia kontatzeko.

Bestalde, ostiralean, peli -

kula bat jarriko dute 22:00e -

tan, eta larunbatean umeen -

tzako ikus kizuna izango da

fron toian, 11:30etan, Florenti -

no Gal dinorekin.

Bertso afarirako eta Sarako

irteerarako txartelak salgai

Ekintza gehiago ere izango

dira. asteaz kenean, Ereñotzu

inguruko historia, toponimia

eta saroiak hitzaldia emango

du luis Mari zalduak.

Bestalde, txartelak salgai

daude Ur Mian eta irrintzin, 25

euroan, azaroak 1eko bertso-

afarirako. Maialen lujanbio

eta Unai agirre izango dira.

azken ekintza azaroak 8ko

irteera izango da, Sarako

kobazuloetara. txartelak auzo

Udalean daude salgai.

100 kilo gaztain, igandean

asteburuan giro ederra izan

zen Ereñotzun. larunbatean

zepadiko putzuaren urteu rre -

na ospatu zuten, eta igandean

azoka egin zen. 100 kilo

gaztain erre zituzten. Patata-

tortilla lehiaketa, berriz, Mila

zabaletak irabazi zuen. yy

Arratsaldeko 19:00etan emango du hitzaldia Idoia Larrañagak. Bihar, berriz, 19:30etan, ‘Mundua
bizikletaz Asian’ ezagutu ahal izango da. Asteburuan ekitaldi gehiago izango dira.

Giro ederra eta jendea barra-barra izan zen igandean,Ereñotzuko azokan.

Diplomak jaso zituzten, Zepadin egindako lanagatik.
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Argitaratzailea Laguntzaileak

Giro eguzkitsua izango da
na gusi. Ekialdeko haize
ahula ibiliko da. Zerua garbi
egongo da, eta gauean hoztu
egingo du. Min.6º/Max.18º (e

u
s
k
a

lm
e

t)GAUR BIHARTenperatura dezente jaitsiko da.

Goizean oraindik euria egin leza-

ke, baina atertzera egingo du eta

lainoak desagertu egingo dira

arratsalderako. Min.12º/Max.16º
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z ZERO ZABOR 

Elkarlanean, Zero Zaborren alde
Mundu mailako Zero Zabor ordezkarien kongresua egin da orain
gutxi Donostian, eta lehengo astean Hernanin izan ziren, bertako
konpostaje sistema eta Atez Ateko bilketa sistema ezagutzeko.
Guztiak elkarlanean Zero Zaborren alde ari direla adierazi zuten bisi-
ta bukatzean, berrerabilitako telekin egindako kartelarekin. yy

z ERREMONTEA BINAKAKO TXAPELKETA

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)

Sei bikotek jokatuko dute txapelketa, tartean, Endika Barrenetxeak, Zeberio IIrekin.

& 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 lEgunez: Etxebeste Elkano 2  943 552087 l Gauez: Aizpuru Latsunbeberri 11 943 336077

15 partidu bihartik hasita, final
erdietara iritsi arte

aStEaRtEaN aurkeztu zuten,

Galarretan, 44. Binakako Erre -

monte txapelketa Nagu sia. Sei

bikote ariko dira txapela

lortzeko lehian, bihar hasi eta

abenduaren 20ra bitartean.

Denak denen kontra,

ligillan

Finalerdietara zein bikote

sailkatuko diren jakiteko

ligilla bat jokatuko da au -

rretik. Bihar bertan jokatuko

da lehenengo partidua, eta

Barrenetxea iV hernaniarra

ariko da, zeberio iirekin,

Urriza eta agirrezabalaren

kontra. arratsaldeko 16:00e -

tan hasiko da Galarretako

jaialdia, eta bigarren partidua

izango da txapelketakoa.

txapelketan ariko diren

gainontzeko lau bikoteak dira:

Uterga-Endika; Etxebe rria iV-

Etxeberria iii; Ezkurra-ion; eta

Ezkurra ii-San Miguel.

ligilla azaroaren 22ra arte

jokatuko da; ostegunetan par -

tidu bat eta larunbatetan bi.

Puntuak lortzeko modua,

berriz, lehengo urtekoaren

berdina izango da: 40 tanto

egiten dituenak, 4 puntu; 36-

39 tanto artean egiten

dituenak, 2 puntu; 32-35 tanto

artean eginda, 1 puntu; eta 31

tanto edo gutxiago lortzen

dituenak, punturik ez.

Bi finalerdi

Finalerdietara pasako dira

ligillan lehenengo lau pos -

tuetan gelditzen diren

bikoteak. ondoren, hauek bi

finalerdi jokatuko dituzte. 

Batetik, lehenengo semi -

fina lean elkarren kontra ari -

ko dira lehenengo sailkatua

eta azkenekoa, eta bigarrena

eta hirugarrena. Bigarren

finalerdia ere berdin egingo

da. Horrela, hiru partidutako

onenak sailkatuko dira

finalerako.

Finala, abenduaren 20an

Final haundia abenduaren

20an jokatuko da: lehenengo

finalerdiko bikote irabazlea,

bigarren finalerdiko irabazle -

aren kontra.

lehia martxan dago, baina

ezer gutxi dago argi. Jakin

daitekeen gauza bakarra da,

aurtengo bikote irabazlea ez

dela lehengo urtekoa izango.

izan ere, Utergak Endikarekin

jokatuko du aurten, eta ionek,

berriz, Ezkurrarekin. yy

Finala abenduaren 20an jokatuko da, eta ligilla
bihar hasiko da: Barrenetxea IVk jokatuko du.

Sei bikoteren artean
dago jokoan aurtengo
Binakako txapela.

Mundu mailako kongresuan bildu ziren ordezkarian Hernanin izan ziren.


