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H E R N A N I

� 943 552 480
Mobila: 667 208 702

Auto eta furgoneta zaharrak, 2. eskukoez aldatzen ditugu
� Peugeot 406  TD 1.900.000  pzta
� Peugeot 405 GRI 1.9 Aire egokitua 570.000 pzta
� Peugeot 206 Diesela berria 
� Renautl Clio - 5p. Diesela 775.000 pzta
� Citroen AX- 5 ate Diesela 475.000 pzta
� Ford Escort - 5 ate 16 balbula - gorria 550.000 pzta
� Renault Express Diesela 650.000 pzta 
� Renault Express Diesela 450.000 pzta
� Suzuki “Todo terreno” 1.2 290.000 pzta

eta beste hainbat, 100.000 eta 200.000 pta artean...

Tailerrak: Larramendi 15 - Expo: Arantzazu 15 

Tel. 943 551 139 - 943 551 979, 20120 HERNANIARRANDEGIA

Nagusia 36 Orkolaga 17
943 55 04 89 943 55 27 41

HERNANIZAPA KALEA 8, Tel. 943.331506

JUBILATU ETXEA

Bihar egingo da
Suanceserako

zozketa
� Bidaia hilaren 21ean
egingo dute.

JUBILATUAK Cantabriako
Suances herrira bidaia anto-
latu dute uztailaren 21erako.
Zozketa astelehenean izango
da Jubilatu Etxean bertan eta
betiko orduan. Joan nahi
dutenak bertara azaldu.

EGUN PASA
Autobusa goizeko 08:00-
etan irtengo da Atsegindegi-
tik, eta buelta ilunabar aldera
egingo dute egun pasa ederra
eginda. �

Jubilatuetanegingo dute zozke-
ta.

WATERPOLOA

Gaur bueltatuko
dira Hernanikoak

Portugaldik
WATERPOLO taldeko Onin-
tza Esnal eta Yoli Pastor joka-
lariak eta Ibon Mendoza en-
trenatzailea Portugalen dira
Euskadiko selekzioarekin. He-
renegun, atzo eta gaur jokatu
dituzte partiduak beste herrial-
deetako selekzioen kontra.
Gaur bukatuko da torneoa. �

JOSEBA Apaolaza zinego-
tziaren gorputza udaletxean
jarri zuten atzo 14:30ak alde-
ra, gainean ikurrina zuela.
Hil kapera arratsaldeko
21:30ak arte egon zen zaba-
lik senide, lagun eta herrita-
rrek zinegotziari azken agu-
rra emateko. Gaur goizean,
ostera, 09:30etan zabalduko
da hilkapera eta bertan egon-
go da, 11.30etan hilerrirako
bidea hartu arte. 

Udaletxean goizetik egon
zen atzo mugimendu haun-
dia. Batasunako zinegotziak
bilduta egon ziren, Mertxe
Etxeberria alkatea buru zute-
la, eta EAJ-EAko zinegotzi
batzuk ere etorri ziren uda-
letxera. Ordezkaritza duten
alderdi politiko guztiek azal-
du dute beren dolumina. 

OMENALDIA 
Joseba Apaolaza udaletxean
eta hilerrian egindako ome-
naldiek agurtuko dute. 11:30-
etan udalak omenduko du,
txistulari eta dantzariekin.
12:00etan, berriz, Batasunak
hilerri kanpoan egingo dio
omenaldia: bertsoak, txala-
parta eta Mertxe Etxeberria
alkatearen hitzak izango dira.

Joseba Apaolaza udaletxeko bere bulegoan.

Joseba Apaolaza udaletxeko Ondare
eta Ogasun zinegotzia hil da

� Atzo goizeko bostak aldera ondoeza egin eta handik berehalaxe hil zen � Gaur omenaldia egingo zaio.

JOSEBA Apaolaza Zigaran
Batasunako zinegotzia atzo
goizaldera hil zen, kolpera.
Bostak aldera jeiki omen zen
Joseba, ondoezik. Anbulantzia
medikalizatua iritsi eta  reani-
matzen saiatu ziren, baina,
handik gutxira hil zen. 

ONDARE ETA OGASUN
BURUA 
Apaolaza 1999ko urrian izen-
datu zuten Hernaniko Udaleko
zinegotzi, Jabier Zabaleta Bal-
dok kargua utzi eta gero.
Orduan, Apaolaza egin zen
udaletxeko Patrimonio eta
Haziendako  kargu. Horretaz
gainera, zinegotzi zendu berria
Kirol Patronatuko lehendaka-
riordea ere bazen.

Ia bi urteko udal gestioan,
Apaolazaren sailak proposatu-

tako Zerga Ordenantza berriak
onartu dira; berak gestionatu
zuen aurtengo udal aurrekon-
tua eta orain, besteak beste,
Katastroaren gaiarekin ari zen
lanean. Uztailean bertan aur-
keztekoa  zuen plenoan. 

Bestalde, Joseba Apaolaza
herriko kirol talde eta elkartee-
tan ere sartuta zebilen. Santa
Barbarako lehendakari izana da
1979-80 bitartean; geroztik ere
zuzendarditzan askotan egona
da eta  25 urtetik gora zeramaz-
kien bazkide. Aurten San
Joanetan omendutako txaran-
gan ere aterea zen.

Errugbia zen Josebaren
zaletasunetako bat. Errugbi
jokalari izan zen; gero, HCR-
ko  direktiboa orain dela gutxi
arte. Partidu askotan agertzen
zen Landareko zelaira.

Gorputza, udaletxeko aretoan 

Joseba Apaolazaren hil kapera udaletxeko aretoan. 
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LAGUNTZAILE IZAN NAHI DUT

Bai, ezta?

Markatu X batez zure aukera �    5.000 pta

�  25.000 pta

� pta

Izena                                 Abizenak

N.A.N / N.I.F Helbidea

P. kodea Herria Herrialdea Tel.

Banku edo aurrezki kutxa Titularra

Titularraren helbidea

Entitatea � � � � Sukurtsala � � � � Kontua � � � � � � � � � �

� KRONIKAren kontura diru-sarrera: EUSKADIKO KUTXA 3035 0025 81 025007767.2

KUTXA 2101 0041 01 001096804.8

BONOA UZTEKO: Kronika, Dobera, Pana, Iruretagoiena, Konde eta Zinko Enean.
Nahi izanez gero telefonoz (943 33 08 99), postaz (Larramendi 11) edo E-mailez
(kronika@topagunea.com) egin dezakezu.

Uztaila bukatzerako 400
laguntzailera iritsi nahi du

Hernaniko Kronikak
� Guztira 1.000 egitea da helburua � Dagoeneko 220 egin dira laguntzaile
� Interesatuek kupoia eguneroko kronikan eta kioskoetan daukate betetzeko.

Eskalatzen ikasi nahi duenak uztailean du aukera.

MARTINDEGIKO FESTAK

‘Larra’ belar mozten
onena atzo Martindegin

�  Martindegi, Osiñaga, Kronika eta Portu gelditu ziren
hurrenez hurren �  Gaur festetako azken eguna.

JENDE asko bildu zen atzo
Kronikako I. sega txapelketa
ikustera. Segalari eta zorroz-
taileak tope aritu behar izan
zuten, lehenengo belarra
moztu eta gero biltzen. Mar-
tindegiko Larrak nahiko ondo
irabazi zuen.

BI AIZKOLARI BATEN
KONTRA
Gaur Hondarrabiko Pedro
Etxeberria eta Oiartzungo
J. M. Telletxea Arrospideren
kontra neurtuko dira haizko-
ran. Harri jasotzen Ostolazak
egingo du erakustaldia.

Arratsaldean, berriz, triki-
tilari gaztetxoen 5garren txa-
pelketa jokatuko da. Bost

bikote aterako dira. Herna-
nikoa Eztitxu Goikoetxea eta
Ixiar Jauregiak osatua. �

ZERBITZUAK

�Taxiak:                943 550093

�Udaltzaingoa:      943 333288 

� DYA:                  943 464622    

� Autobusak          943 556662

� Anbulatorioa:      943 557750

� Jokalari anonimoak 943 331103

�Egunez:  Bulnes
Etxeberri

�  943 557738

�Gauez: Bulnes
Etxeberri

�  943 557738

� FARMAZIAK� TELEFONOAK

220 LAGUNTZAILE

EGINAK

780 LAGUNTZAILE

EGITEKO

Hernanirako martxan jarri nahi den Euskararen Normalkuntzara-
ko Egitasmoaren barruan 2 langile behar dira.

� LAN BALDINTZAK: Urte beterako (gutxienez)

� KONTUAN HARTUKO DIREN ERIZPIDEAK:
� Hernanin bizitzea
� Antzeko lanetan aritua izatea
� Bi hizkuntzetan ongi moldatzea
� Euskalgintza ezagutu edo bertan aritzea

� IZEN EMATEKO EPEA:

Uztailaren 18a baino lehen, Hernaniko Euskara zerbitzura jo.
Hautaketak uztailaren 23an, elkarrizketa bidez egingo dira.

Hernaniko Jarraipen Batzordea

BAI EUSKARARI AKORDIOA HERRIETAN

HERNANIKO Kronikak la-
guntzaile kanpaina jarri zuen
martxan maiatzaren bukaeran.
Helburua 1.000 laguntzaile egin
eta 5.000.000 pezeta lortzea da,
urtea diru galerarik gabe buka-
tzeko. Dagoeneko 220 hernaniar
dira Kronikako laguntzaile egin
direnak, eta uztaila bukatzerako
400 izatea nahi genuke.

EGUNEROKO KRONIKA
DEBALDE
Hernaniko Kronika debaldekoa
izan da sortu zen egunetik. De-
balde izateak ez du esan nahi,
ordea, gasturik ez duenik. As-
moa, ordaintzeko prest daude-
nek urtean behin ordaindu eta
herri guztiak irakurtzea da.
5.000 ptako laguntza ematen du-
enak eguneroko Kronika 25 Pta
ordainduta adina diru jartzen du
urtean, baina, kolpe bakarrean. 

Orain urtebete pasatxo,
1.700 ale banatzen ziren herrian,
gaur egun 2.300etik gora goaz.
Kopuru honek, ordea, neurriko
erantzuna behar du herritarren
aldetik, proiektua indartuko
bada behintzat.

INDARTU,
HOBETU
L e h e n e n g o
egitekoa orain
arte daukaguna
indartzea da, eta
horretan ari gara
Kronika sortu zen
egun beretik. Bitar-
tean, produktua hobetu
ere egin nahi genuke:
orri dobleak atera, noiz-
behinka koloreak sartu...
denborak ekarriko du dena.

NOLA EGIN LAGUNTZAILE 
Azpikaldean dagoen txartela
bete eta Kronikan bertan
(Larramendi 11ean) edo txar-
telean jartzen dituen kiosko
edo tabernetako batean
utzi. Errezago nahi due-
nak telefonoz egiteko
aukera ere badu, 943
330899 zenbakira
deituta.

Kronika hau
denona da eta
denok atera be-
har dugu au-
rrera. �

ARRAUNA

Hernani-Ubis 24 trainerurekin
burrukan gaur, “A” ligan sartzeko

PASAI San Pedroko uretan
jokoan asko daukate Hernanik
eta beste 24 traineruek. Le-
henengo gelditzen diren  biek
‘A’ ligan egingo dute denbo-
raldi osoa, atzoko sei onene-
kin batera. 3, 4, 5 eta 6garren
gelditzen direnek ‘A’ ligan

‘B’n baino estropada gehiago
jokatuko dituzte, eta 7, 8, 9 eta
10garren sailkatzen direnek
‘A’ ligan 4 estropada jokatze-
ko aukera izango dute. Her-
nani zirrikitu baten bila atera-
ko da gaur bere traineru gazte-
arekin. Lehenengoetan sartzea

zail izango du, baina, 7tik
10erako tarte horretan gauza
estu egongo da eta hor sartu
liteke. Sartu ezean ere ga-
rrantzitsua da postu ona egi-
tea, ‘B’ ligan zein estropada
jokatu aukeratzeko ordenak
balioko du-eta. �

Ordaintzeko hiru auke-

ra dituzu: zuzenean

Kronikan ordaindu,

txartelean jartzen

dituen Kronikako bi

zenbakietako batetara

transferentzia egin

(Kutxan edo

Laboralean), edo

kontu korronteko zen-

bakia jarri eta geuk

kobratuko dugu eska-

tutako kopurua.

KAIXO LAGUNAK:
Irlandan egun batzuk pasatzea
Sanjuanetako ajeen aurkako
erremediorik onena omen da,
Joek "dixit", eta Ipar eta Hego
Irlandako muga artifizialetik
ibili ondoren gaur Derryn
gaude. Hemen giroa nahiko
lasaia dago, nahiz eta ingurua
kuartelez beteta egon. Guiness

is delicious.
Bestalde, larunbateko sega-

larien frogan ezingo dudanez
izan, animoak bidaltzen dizkiet
arituko direnei, batez ere
Kontxi eta Joxeri.

Agur. Derryn 2001ko ekai-
naren 5ean.

Josu Arrieta

� JASOTA BEZALA

EGITARAUA
10:00etan: Diana.
12:00etan: Euskal Festa: aiz-
kolariak eta harrijasotzailea.
13:00etan: Bertsolariak: S. Li-
zaso eta A. Egaña.
17:30etan: Trikitilari gaztetxo-
en txapelketa. 
18:00etan: Toka txapelketa
nagusia.
19:00etan: Bertsolariak
19:30etan: Txinga proga fa-
matua.
20:00etatik goizalderarte:
Dantzaldia Etzakit taldearekin. 
Ondoren: Festei amaiera emate-
ko kalejira.


