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denbora gutxi daramaki
ipuiak kontatzen, baina da -
goe neko saio dexente eginda
dago, eta umeekin konexioa
se gituan lortu du. apaxi ez
da beste ipui kontalariak be -
za lakoa, eta berak ere hala
dio: «ipui kontalaria eta pai-
lazo emanaldiaren artean da -
go apaxi; ipuiak kontatzen
ditu, baina magia ere egiten
du, eta panpinak ditu...».

Udal Liburutegian gaur
hasiko dira hain zuzen hile-
roko ipui kontaketak, eta
hasiera apaxik emango die,
17:00etatik aurrera. beti be -
zala, 3-7 urte bitarteko ume-
entzat izango da. 

Mendira dijoan gazte bat...
apaxi mendira abiatzen da,
eta bi dean hainbat lagun
bilatuko ditu. Tartean ipuiak
kon tatuko dizkie, eta hainbat
gertaera magiko pasako di -
ra... funtsean, kontakizuna
berdintsua izaten da, baina
ipuiak aldatu egiten dira
batetik bestera.

apaxik uste du helburua
funtsean umeek ondo pasa -
tzea dela, eta bigarren plano
batean uzten ditu ipuiekin
bat edo beste erakustea.
«askok diote ipuiekin erakut-
si egin behar dela, baina ez
nago erabat ados. berez
umeak ondo pasatzera da toz,
eta hori da nere helburua;
nahiz heziketa pintzeladaren
bat sartzea ere ondo dagoen». 

Konexioaren bila...
Umeekin konexioa lortzen du
apaxik, eta klabea horixe dela
dio berak ere, baina hori ez
omen da magia kon tua: «hori

ez da magia, umeekin kone-
xioa berezkoa da, eta nik lor -
tzen dut. Haurrak gustora
egoten dira, eta esango nuke
gurasoak ere baietz; guraso-
entzat ere beti izaten det prest
tiroren bat».

Lezoko brinko pailazoak

ani matuta hasi zen apaxi ipui
kontatzen, proba gisan. «bi
urteko proba egin nahi dut.
Ingurukoek ikaragarri lagun-
du didate, aurreneko kolpea
ondo ate ra zait, eta orain saio
bila hasi behar dut». Informa -
zioa: www.apaxikontalari.com. yy

«Ipui kontalaria eta pailazo
emanaldiaren artean dago Apaxi»

apaxik ipuiak kontatzen ditu, baina magia ere egiten du, panpinak erakusten ditu... gaur udal

liburutegian izango da, 17:00etatik aurrera, eta berak emango die hasiera hileroko ipuin kontaketei.

v k a l d e r e r o a k

Entsaioak gaur,
bihar eta etzi

Kaldereroak larunbatean iri -

tsiko dira Hernaniara eta

konpartsan parte hartu nahi

dutenek entsaioak izango

dituzte gaur, bihar eta etzi,

20:00etan, Elur Txorin. yy

Afarira joateko,
izen ematea zabalik

Konpartsa atera aurretik, afaria

egingo dute Elur Txorin eta

afaltzera joan nahi dutenentzat

izena emateko zerrenda elkar-

tean dago. Afaria 19:30etan

izango da. Prezioa, 7 euro. yy

v g o i z  e g u z k i

Inteligentzia 
emozionalari buruz
ariko dira gaur

Hitzaldia antolatu dute gaur

Goiz Eguzkin. Nagore

Vazquez psikologoa inteli-

gentzia emozionalari buruz

ariko da. 17:00etan hasiko

da eta ondoren galderak egi-

teko aukera izango da. yy

v o b r a k

Txillida pasealekua
itxita, gaur eta bihar

Eguraldiak laguntzen badu,

Txillida pasealekua konpon tzen

hasiko dira gaur. Ibilgai luen tzat

itxita egongo da gaur eta bihar,

07:00etatik 15:00etara. yy

v p l e n o a

Puntuen artean,
mozio 1: Abortoaren
legearen erreformari
buruzkoa

Plenoa izango da gaur

19:00etatik aurrera, udaletxe-

ko Pleno Aretoan (2. pisua).

Zortzi puntu izango dituzte

aztergai eta horien artean,

Abortoaren legearen errefor-

mari buruzko mozioa. Udal

Euskaltegiko zuzendaria

aldatzeaz ere ariko dira. yy

v g a z t e  a s a n b l a d a

Asanblada, gaur

Gazte Asanbladak bilera egingo

du gaur. 18:30, gaztetxean. yy

Apaxi  kontalar ia  Portun.  Denbora gutxian Hernanin  zazpi  sa io  egin  d i tu  Apaxik .

IpuI ordua gaur - apaxI IpuIn kontalarIa:

Urtarrilak 28

Otsailak 25

Martxoak 25

Maiatzak 27

Urriak 28

Azaroak 25

Apaxi

Lur Korta

Lupe Lekuona

Maite Franko

Maite Franko

Lur Korta

IpuI kontaketak
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ere. Trumoi-ekaitza ere izan-
go da, eta ipar-mendebala
zakar, boladaka. Euria erruz,
eta elurra 700 metro inguru-
ra. Min.5º / Max.9º
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t)GAUR BIHAREguerdiko hego punttuak argi

pixka bat emango dio egunari;

gainerakoan, ipar-mendebala

zakar, euria, trumoia eta elurra

ere gertu.  Min.5º / Max.11º
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2014ko urtarrilaren 28a, asteartea ::: 4.627 zk. ::: www.kronika.net

v lau haizetara gogoan

Memoria historikoa
lantzeko, pauso bat
gehiago. Lau Haizetara

Gogoan plataformak hitzaldia anto-

latu zuen asteazkenean, memoria

historikoa lantzeko asmoz. Gotzon

Garmendiak Eusko Jaurlaritzako

bake eta elkarbizitza plana izan

zuen hizketagai eta aurretik, Txuso

Gomezek hitz egin zuen hainbat

gertaera historikotaz: Hernani y el

alzamiento militar fascista. yy

Eskelak
Eskelak ilunabarreko 20:30ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

v t u r i s m o  e t a  k u l t u r a  b a t z o r d e a

Diru laguntzak eta bi hitzarmen, aztergai

Turismo eta Kultura Batzordea izango da gaur 18:00etan, udale -

txeko bilera gela 1ean (4. pisua). 10 gairi buruz ariko dira. Horien

artean: kultur jardueretako eta auzo elkarteetako diru laguntzen

justifikazioak, diru laguntzak eskatzeko oinarriak, inauterietako

egitaraua eta aurrekontua onartzea, kartel lehiaketaren irabazlea-

ren berri ematea... Horrez gain, bi hitzarmen ere izango dituzte

hizketagai: produktu turistikoen garapenerako Udalaren eta

Behemendiren arteko hitzarmena eta Udalaren eta Euskadiko

Ferialari Autonomoen elkargoaren arteko hitzarmena. yy

u t x a n t x a n g o r r i  -  m u s  t x a p e l k e t a

Sei partida jokatuko dira gaur

Txantxangorriko Mus Txapelketa hasi da eta gaur honako sei par-

tidak jokatuko dira: Arkaitz-Ander/Emilio-Ibon; Iñaki-Marcos/Bi xen -

te-Manolo; Pablo-XX/Esteban-Carlos; Alber-Pedro/Javier-Peio;

Ceci-Bitxo/Pineda-Xixo; eta Monroy-Txato/Patxi-Jose Leon. yy

v g i b e l a l d e  -  l i z e a g a

Bazkide egiteko aukera izango da gaur

Gibelalde Lizeagako auzo elkarteak bazkide kanpaina martxan

jarri du eta gaur ere izango da aukera bazkide egiteko, 19:30eta-

tik 20:30etara (Larramendi kalea, 11). yy

v s t o p  k a l e r a t z e a k

Ordiziako kontzentraziora joateko deia

Hernaniko Stop Kaleratzeak taldeak deialdia egin du bihar Ordiziara

joateko. Kontzentrazioa egingo dute 11:30etan, Kutxabanken aurrean,

Marielari babesa erakusteko. Hernaniko taldea trenean joango da.

10:44etako trena hartuko dute Apeaderoan. yy

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)
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v a k o r d e o i  z i k l o a

Stravinskyren tangoa,
Jimenezen eskutik.
Maila haundiko hiru soinujoleren

bisita izan genuen Hernanin, larun-

bat iluntzean. Marta Cubas Hondal,

Maria Zubimendi eta Narciso

Jimenezena, hain zuzen. Gazteak

izan arren, hainbat sari esanguratsu

irabaziak dira dagoeneko eta ondo

irabaziak dituztela argi utzi zuten.

Angelisen Soliloquio, Schimmelen

Fables edota Stravinskyren Tango jo

zituzten, Milagrosan. yy

v h e r n a n i ’ n  m u s i k

Iparraldetik zabaldu
zen euskal rocka.
Euskal Herriko rock musikaren his-

toria aztertu zuen Ritxi Aizpu ruk joan

den asteazkenean, San dius te rrin.

Rocka Euskal He rrian, Iparral detik

zabaldu zela azaldu zuen eta zere-

gin horretan, Anje Duhal de, Mixel

Ducau eta Niko Etxartek egin zuten

lana azpimarratu. Bilakaera ere

azaldu zuen eta azalpenetatik hara-

go, Gatibu taldeko Alex Sardui eta

Mikel Caballerok emanaldi akustikoa

eskaini zuten. yy

v g o i z u e t a  e z a g u t z e n

Megalitoak ikusiz,
zortzigarren mendi
buelta. Goizueta ezagutzen

ekimenaren barruan, zortzigarren

mendi irteera egin zuten igande-

an, Umore Ona elkarteak antola-

tuta. Aztarna megalitikoetan

barrena ibili ziren, 18 lagun.

Eguraldi ederrarekin mendiaz

gozatu eta gero, Umore Ona

elkartean bazkari batekin agurtu

zuten eguna. yy

FRANCISCO ALTUZARRA DIEZ
Jauna

atzo hil zen, 67 urte zituela.

- G. B. -

Besarkada goxo bat.

Zure arreba: allende; ilobak: luis eta Mercedes

eta biloba: nora.

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 28an

oharra: Hiletak eta gorputz laguntza bere familia artean egingo dira.

JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ ALCELAY

atzo hil zen, 70 urte zituela

- G. B. - 

Emaztea: angeles Martinez; seme-alabak: Jose antonio, angel eta

Marilu, Yolanda eta Imanol, nerea eta agustin, aitor eta Eva;

bilobak: xabier, Hodei, Eneko, Irune, nora eta Irati; anai-arrebak: angelines (†) eta

Carlos (†), Julian eta Begoña, Maria Jose eta Jose Juan; ilobak, 

lehengusuak eta gainerako ahaideak.

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 28an

Helbidea: oarso, 6

oharra: gorputz beila orBEgoZo FunErarIa tanatorIoan egongo da, gaur

gaueko 21:00ak arte.
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