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� I K A S T A R O A K  B I T E R I N

Zeramika ikastaroa emango da eta
izen ematea zabalduko dute 
urriaren 11ra arte

Biteri kultur etxeko ikastaroetako zerrendan bazegoen
zeramika ikastaroa, eta 13 lagunek aurrematrikula egin
zuten. Ondorenean ez ote zen emango esan zuten
ordea, baina azkenean aterako dela baieztatu diote
Kronikari. Aurre matrikula egin zuten 13 lagunak Biterira
azaldu beharko dute papera betetzera eta baita izena
orain eman nahi duen beste edonork ere, astelehenetik
urriaren 11 bitartean. Ikasturtea urriaren 15ean hasiko
da eta klaseak astelehen eta asteazkenetan izango
dira, arratsaldeko 19:00etatik 21:00etara. Ikastaro
honetan zeramika landuko dute, eskulturak 
moldeatzea eta abar.  ��

� D O B E R A  E U S K A R A  E L K A R T E A

Kilometroetarako Donostiatik 
autobusak izango dira

Kilometroak urriaren 7an izango da Bergaran. Dobera
Euskara elkarteak jakitera eman du Pesa autobus kon-

painiak autobus zerbitzu bereizia antolatu dutela.
Joateko bi orduz behin jarriko dute autobusa, 08:00eta-
tik 20:00etara, eta 10:00etan, zerbitzu berezia ere izan-
go da. Bueltatzeko ere bi orduz behin izango dira
Bergaratik Donostiara, 08:45etatik 18:30etara. Azken
autobusak berriz 19:45 eta 20:45etan izango dira.
Bueltarako zerbitzu berezia 19:45etan izango da. Pesa
autobus konpainiak biletea aldez aurretik hartzeko
gomendioa zabaldu du. ��

� E L I Z A

Maria Madalenako kapilan meza
bihar, bi hilabeteren ondoren

Maria Madalena Zaharren Egoitzako kapilan meza izan-
go da bihar, eguerdiko 12:00etan. Bi hilabetez ez da
mezarik izan eta Jose Mari Otamendik emango du
meza berriz ere. ��

Parrokiko koruak asteartean 
hasiko ditu entsaioak

San Joan Bataiatzailea parrokiko korua en tsaioekin
hasiko da datorren asteartean, Parrokian bertan, arra -
tsaldeko 20:00etan. Orain arte koruan dabiltzanek nahiz
sartu nahi duten berriek daukate joateko aukera. ��

� S A N  J O A N  K O N P A R T S A

Euskal dantza ikastaroa
San Joan Konpartsak euskal dantza ikastaroa antolatu
du, nahi duen guztientzat. Etzi, astelehena, hasibe-
rrientzat ikastaroa izango da 17:00etatik 18:30etara
eta asteartean ere bai 18:00etatik 19:30et ara. Bi ikas-
taro hauek Etxeberrin izango dira, 9garren blokean.
Bestalde, urriaren 6an ere bada ikastaroa hasi
berrientzat, goizeko 09:00etatik 10:30etara, Biterin.
Hasi berriak ez direnek ere badituzte bi ikastaro, dan -
tzan egin eta sakontzeko: etzi, urriak 1, 17:00-
18:30etan Etxeberrin, 9 blokean; eta urriaren 6an,

10:30etatik 12:00etara, Biterin. San Joan Konpartsak
dei egin die dantzan ikasi edo jakinda egin nahi duten
guztiei bertara animatzeko. ��

� X A L A P A R T A  E L K A R T E A

Sagardo lehiaketan apuntatzeko
zerrendak jarriak daude elkartean

Urriaren 20an egingo da Xalaparta elkarteko sagardo
lehiaketa eta izen ematea zabalik dago dagoeneko.
Elkartean jarriak dauden izena emateko zerrendak, baz-
kide nahiz ingurukoentzat. Urteroko moduan afaritan
puntuatuko dituzte sagardoak, eta punturik gehien
dituena izango da irabazlea. ��

A S K ATA S U N A -  H e r n a n i k o  P r e s o  P o l i t i k o e n  e g o e r a

Andoni Murga Zenarruzabeitia 1996an atxilotu zuen Guardia Zibilak. Egun
Valladolideko Villanubla espetxean dago, Euskal Herritik 354 kilometrotara. 

«Murga bost egunez inkomunikatua eduki
zuten eta tortura latzak salatu zituen»

Andoni Murga Zenarruzabeitia.

ASKATASUNA erakundeak An -
doni Murga Zenarruzabeitia pre -
so hernaniarraren berri eman du,
hamabostean behin Kro nikara bi -
daltzen duen prentsa oharrean.
As katasuna, Hernaniko preso po -
li tikoen egoera azaltzen ari da. 

1996an atxilotua
Andoni Murga bilbotarra Herna -
nin bizi zen 1996an atxilotu zute-
nean. Abuztuaren 17an atxilotu
zuen Guardia Zibilak ETAko kide
izatea leporatuta eta bost egun
inkomunikatuta eduki zuten. As -
ka tasunak gogorarazi du, epailea-
ren aurretik pasa zenean “tortura
latzak” salatu zituela “eta hala ere

Valdemoron espetxeratu zuten”.
Geroztik espetxez asko mugitu
dute, besteak beste Soto del Real,
Navalcarnero eta gaur egun dago-
en Valladolideko Villanublara.

Baldintza murriztuak   
Askatasunak salatu du euskal
preso politikoei lehenengo gradua
ezartzen dietela “Euskal Pre so
Kolektiboaren aurkako mendeku
politika dela eta” eta horren on do -
rioz espetxeko baldintzak murriz-
ten dizkietela: “patio ordu gutxiago
dauzkate (Andoniren kasuan 3 ordu
egunean); 10 laguneko zerrenda auke-
ratu behar dute bisitetarako; komuni-
kazioa eta paketeak interbenituak

dauzkate, hau da, eskutitz guztiak,
jaso eta bidaltzen dituztenak, epailea-
ren eskutatik pasatzen dira eta telefo-
no deietan eta bisitetan esandako guz-
tia grabatzen dute. Paketeen kasuan
ere murrizketak jasaten dituzte,
murrizketa hauek inongo irizpiderik
gabe gertatzen direlarik, aste batean
argazkiak jaso ditzakete eta hurrengo
astean ez, batzuetan pisu muga dago
eta besteetan ez...”

Guzti hau mendeku politikoa-
ren ondorio dela dio Askatasunak
eta bide horretan ahalegin haun-
diena dispertsioa dela azpimarratu
du. Andoni Hernanitik 354 kilome-
trora dago eta bidaiaren kostua 90
eurokoa da. ��                


