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urumea bailarako egunkaria

KORONABIRUSA - ATZOKO DATUAK

41  
positibo berri

2.495 
positibo guztira*

1.622 
hildako EAEn

4 
UCIn, EAEn

21 
positibo berri

5.627 
positibo guztira

529 
hildako

GIPUZKOAN NAFARROAN

*Hernanin 67,  Astigarragan 24 Sendatuak EAEn: 18.539

HERNANI  KARMEN JAIAK

Gaur ez da urteroko Kaxkoko hil-
dakoen omenezko meza egingo, 
eta goizeko 09:30etan egiten den 
dianak ez du Kaxkoa esnatuko; 
COVID-19ak sortutako egoera 
medio, ez baitira Karmen Jaiak 
ospatuko. Kaxkoko alkateak, eta 
Kaxko elkarteko hainbat kidek, 
haien «tristura, sentipenak eta 
buruhausteak» kontatu dizkiote 
Kronikari. 

Uztailaren 16a izaten da Kar-
men eguna, eta gaur, 25 urte 
betetzen dira, Karmengo jaiak 
berrabiarazi zituztenetik, Her-
naniko Kaxkoan. Elkartekoek, 
«tristura haundia» dutela adie-
razi dute; izan ere, «beti izan 
dira Karmen Jaiak oso bereziak, 
batez ere pertsona adindu eta 
helduentzat. Asko disfrutatzen 
dute, eta oso giro polita eta sa-
noa sortzen da». Parte hartze 
haundia izaten da urtero Kax-
koko jaietan; gainera, «jendeak 
asko kolaboratzen du, eta hori 
eskertzekoa da».

Baina aurten, Koronabiru-
sak eragindako osasun alarma 
dela eta, Karmen Jaiak bertan 
behera uztea erabaki zuten Kax-
koko elkartekoek: «jai hauetan, 
gainera, helduak gara gehienok, 
eta pandemia honetan arrisku 
gehien pertsona helduek dau-
kate. Beraz, jaiak ez egitea era-
baki genuen, jende pilaketak 
saihestuz, eta denon segurta-
suna bermatzeko, gehienbat. Ez 

dugu sardin-jaterik egingo, ezta 
bazkaririk ere. Azken batean, 
120 pertsona biltzen gara urtero 
bazkari baten bueltan, eta aur-
tengoan ezin gara arriskatu ha-
lakorik egitera». Argi utzi dute 
beraz, Kaxko elkartekoek, ez di-
tuztela ekintzak antolatuko. Eta 
horrekin batera, jakinarazi dute 
alkate berdinak jarraituko duela 
auzoko aginte makilarekin, bes-
te urtebetez: «ez dugu alkatetza 
aldatuko, horrek dakarrenaga-
tik. Jendea hurbilduko litzateke, 
eta pilaketak ekar ditzake». Hori 
dela eta, datorren urtera arte 
Maitere Minerrek jarraituko du 
alkate izaten, eta datorren urte-
an, «egoera hobetzen bada», al-
kate berria izandatuko dute. 

Alkatea izendatzeaz gain, 
ur tero egiten dira omenaldi ez-
berdinak, baina aurtengo egoe-
rak behartuta, datorren urtean 
egingo dituzte omenaldi eta 
ekin tzak: «hori espero dugu be-

hin tzat, eta gogo haundiz gaine-
ra». Junkal Dorronsoro Kaxko-
ko lehendakariak aipatu du, 
gaine ra, hurbileko festak direla 
Kar men Jaiak: «bizilagunekiko 
ger   tu tasun bat sortu da hasie-
ratik, denok elkarlanean, fes-
ta ede  rrak sortzen ditugu. Eta 
Kaxkoari, izugarrizko bizitza 

ematen dio Karmen egunak, eta 
jen  dearen inplikazio eta gogoak. 
Tris tura haundiarekin esan 
die gu ezetz festei, baina egoe-
rak hala behartu du, eta Kaxko 
elkar tekoek hainbat bilera egin 
ostean, ikusi genuen, ezingo ge-
nituela ezarritako protokolo eta 
segurtasun neurri guztiak bete. 

Azkenean, muxurik eta besar-
kadarik gabeko Karmenak, ez 
dira betikoak izango, eta horre-
tarako nahiago dugu, hurrengo 
urtera arte itxaron, eta modu 
ezin hobean ospatu». 

Jakinarazi dute, festen au-
rretik lehenetsi dutela herri-
tarren osasuna, eta datorren 
urteari begira, urte honetan os-
patu ez den 25garren urteurrena 
ere ospatuko dutela: «omenaldi 
eta ekintzez gain, zerbait bere-
zia prestatuko dugu, ziurrenik».

«Eskerrik asko, orain arteko 
laguntzagatik»
Elkarteak eskerrak eman nahi 
izan dizkie orain arte laguntzen 
egon diren guztiei, eta Karmen 
Jaien parte izan direnei. «Dato-
rren urtean indar gehiagore-
kin itzuliko gara, eta behar 
den moduan ospatuko ditugu, 
hain maiteak ditugun Karmen 
Jaiak», nabarmendu dute.  

«Muxu eta besarkadarik gabe, ezin da hain 
maiteak ditugun Kaxkoko festez disfrutatu»
Bizi izan dugun 
pandemiak eraginda, 
Urumea bailarako herri 
zein auzoetako festak 
bertan behera gelditu 
dira, eta horixe bera 
gertatu da Kaxkoan, 
«hain maiteak» diren 
Karmen Jaiekin. 

Koronabirusak eragindako osasun alarma dela eta, Maitere Minerrek (ezkerretik bigarrena) jarraituko du aurten ere, Kaxkoko alkate izaten. 

«Jende ugarik 
laguntzen du  
Karmen eguna 
antolatzen, eta 
horrek bizilagunekiko 
gerutatusa ere ematen 
digu. Guzti haiei 
eskerrak eman nahi 
dizkiegu, hainbeste 
laguntzeagatik»

«Aurten, Karmen 
Jaien 25garren 
urteurrena zen, hala 
ere datorren urtean, 
indar haundiagoz 
hartuko ditugu festak, 
eta ekintza berezi bat 
egingo dugu 25garren 
urteurrena ospatzeko, 
seguruenik»
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GAUR BIHARGaurkoan, giro ilun samarra izango dugu. Aurreko egunean bezala, 
goizean zerua lainotuago egongo da, baina arratsaldean argitu 
egingo da eguna.  Min.15º / Max.20º

Bihar hobetzeko joera hartuko du eguraldiak. Eguna lainopean ha-
siko dugu, baina orduak igaro ahala lainoak gutxitu eta arratsaldea 
benetan eguzkitsua izango da.  Min.16º / Max.22º
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IRAGARKI MERKEAK
Pertsona bat behar da asteburuetan prentsa-kioskoan lan egiteko. Euskara jakitea 

ezinberstekoa. Deitu 688 69 40 34
Neska euskalduna haurrak zaindu eta klase partikularrak emateko prest, deitu: 618119781
Emakumea lan bila: edozein lan egiteko prest! Deitu: 609 209 161
Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 

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

URUMEA  KORONABIRUSA

Asko izan dira, azken egune
tan, agertu diren  Koronabirus 
kasu berriak, foko ezberdinekin. 
Atzo, 60 kasu berri erregistratu 
ziren EAEn, eta horietatik 41 Gi
puzkoan eman  ziren; eta Nafa
rroan, 21 izan ziren. Horregatik, 
maskarilla derrigorrezkoa izan
go da, bai EAEn eta bai Nafarro
an, kalean eta espazio itxietan, 

«pertsonen arteko distantzia 
edozein izanda ere».

Gipuzkoan, gaur bertan sar
tuko da neurria indarrean, eta 
bihartik aurrera izango da de
rrigorrezkoa, Nafarroan.

Egoerak hartu duen bidea 
ikusita, erabaki dute neurriak 
zorroztea, Eusko Jaur lari tzak eta 
Nafarroako Gober  nuak: «desa

gertu beha rre an, zir kulatzen ja
rraitzen du birusak».

Edozein espazio publikotan 
da nahitaezkoa maskarillaren 
erabilera; eta baita hondartzan 
eta igerilekuetan ere, joaneto
rrietan zein paseatzeko.

Nafarroan, 12 urtetik gora
koentzat izango da derrigorrez
koa, maskarillaren erabilera.  

Maskarilla erabiltzea derrigorrezkoa, 
gaurtik EAEn eta bihartik Nafarroan
Nahitaezkoa izango 
da maskarilla jartzea 
kalean eta espazio 
itxietan, «pertsonen 
arteko distantzia 
edozein izanda ere». 
Neurria gaur sartuko da 
indarrean Gipuzkoan, 
eta bihar Nafarroan.

HERNANI  LABURBIRA

Ohi baino beranduago, baina 
aur ten ere ez du hutsik egingo 
La burbirak, Hernanin. Izan ere, 
Dobera Euskara Elkarteak an
tolatuta, gaur izango da Biterin, 
arratsaldeko 18:30etan hasita, 
Euskerazko film laburren XVII. 
zirkuitua. Maiatzaren 25erako  
zegoen antolatuta Laburbira, 
baina osasun alarmaren eragi
nez atzeratu, eta gaur egingo da. 

Bederatzi film labur,  
eta solasaldia
Bederatzi film labur eskainiko 
dituzte, eta solasaldia ere anto
latu du Doberak, film horietako 
baten zuzendariarekin: Beñat 
Iturrioz hernaniarrarekin, hain 
justu. Gau beltza film laburra da 
berak zuzendutakoa, eta gaur
koan pelikula hau ere egongo da 
ikusgai, Laburbiran.

Honakoak dira, gaur arra
tsaldean jarriko di tuz  ten beste 

zor tzi filmak eta ho rien egileak: 
Urak dakarrena (Marilin Tal
dea), Anti (Josu Martinez), Tigre 
bat (Amaia San Sebastian), Pil 
pil (Kristina Zorita), Mamarro 
(Ibon Iza Totorika), Ka teak (Yo
landa Mazkiaran), Jauzi bat eta 
prixt (Maitane Eyheramonho), 
eta Harria herria (Dimegaz Kul
tur Elkartea).

Doberak jakinarazi du, bi 
helburu nagusi dituela Labur
birak: «alde batetik, euskerazko 
sortzaileen lana eza gutaraztea, 
euskeraz ekoizten jarraitu de
zaten aukera zabalduz; eta bes
tetik, ikusleak hemen eta eus
keraz sortutako lan hauekin 
gozaraztea».  

Bederatzi film labur eta Beñat 
Iturriozekin solasaldia, gaurkoan 
Aurten ere Laburbira antolatu du Doberak, 
eta gaur arratsaldean izango da Biterin, 
18:30etan hasita. Filmetako bat, Beñat Iturrioz 
hernaniarraren  'Gau beltza' izango da.

Herritarrak kalean, maskarilla jantzita.

'Kultura bonoak' salgai, Gauekon
HERNANI KOMIKI DENDA

Dagoeneko salgai daude Kultura bonoak, Gaueko komiki dendan. 
20 euroren truke, 12 euro jasoko dira opari, «euskarazko komikiak 
erosteko, edo beste 8 euro beste hizkuntzetarako». Irailaren 30era 
arte iraungo du kanpaina honek, eta Gauekok gogorarazi nahi izan 
du, «komikiak ere kultura direla».

Vademekun kale ikuskizuna gaur,  
eta 'Green Book' pelikula etzi
EREÑOTZU  UDA KULTURALA

Ereñotzuko Uda Kulturalaren barruan, Vademekun kale ikuskizu
na eskainiko dute gaur, arratsaldeko 19:30etan hasita. Etzi, berriz, 
Green Book pelikula ikusteko aukera izango dute auzotarrek, aire 
librean, gaueko 22:00etan hasita. Bietarako, izena eman behar da 
aldez aurretik, 688 780 356 telefonoan.
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