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Polizia Nazionalak Gorka Loran eta Garikoitz Arruarte
hernaniarrak atxilotu eta beren etxeak miatu ditu
Loran Hernanin atxilotu zuten eta Arruarte Donostian Acebesek leporatu die ETAko komando bat osatzea
eta Madrilen atentatu bat egin nahi izana Hernanin manifestazioak egin dira bien askatasuna eskatzeko.
ASTEAZKEN
eguerdian
atxilotu zituzten ezkero,
Gorka Loran eta Garikoitz
Arruarte hernaniarrek Polizia
Nazionalaren esku segitzen
dute, inkomunikatuta. Lekukoen arabera, Gorka Loran
Kaxkoan atxilotu zuten paisanoz jantzitako poliziek, lagunekin zijoala. Garikoitz
Arruarte, berriz, Donostian
atxilotu zuten, Poliziak berak
zabaldutako informazioaren
arabera.
Angel Acebes Barne Ministroak bi hernaniarrei leporatu die ETAko komando
legala osatzea, (Poliziak fitxatu gabea) eta Madrilgo
Chamartin tren geltokian
atentatu bat egin nahi izana,
bi bonba trenez bidalita.
Poliziak berak zabaldutako
informazioaren arabera, Garikoitz Arruartek 25 kilo titadynez osatutako bonba zeramakien motxilan atxilotu zutenean, eta Madrilerarako trenean utzi behar zuen bonba.
Iturri berak dionez, Poliziak
beste bonba bat ere aurkitu
zuen Madrilera zijoan trenean. Bere hitzetan talde berak
jarritakoa zen, Madrilen Gabon arratsaldean lehertzeko
prestatuta.

ELIZAKO talde batek Komertzio
Justua edo Bidezko Merkataritza
postua jarriko du gaurtik astelehenera Tilosetan. Postu horretan
batez ere janaria izango da, baina,
baita arropa eta artisautza jeneroa
ere. Gaur arratsaldeko 17:00etatik
20:00ak arte egongo da zabalik eta
bihartik aurrera goiz eta arratsalde:
10:30-14:00, 17:00-20:00.

Kontzentrazioa gaur
presoak Euskal Herrira
ekartzea eskatzeko
ETXERATEK deituta konzentrazioa izango da gaur arratsaldeko
20:00etan Gudari plazan. “Guztion artean euskal Presoak Euskal
Herrira” izango du lema eta dei
egiten dio Etxeratek herritarrei
bertara agertzeko.
Bestalde asteazkenean errifatzekoa zen arkumea datorren
astean, Urte Zahar, egunean errifatuko dute.
Asteazkenean manifestazioa egin zen Atxilotuak askatu lemarekin.

Poliziak etxeak miatu
zituen, biak bertan zirela
Polizia Nazionalak asteazken
arratsalde osoan aritu zen
Gorka Loran eta Garikoitz
Arruarteren etxeak miatzen,
Kardaberaz eta Larramendi
kaleetan. Itxura denez, poliziaren erregistroan Loran eta
Arruarte biak egon ziren be-

ren gurasoen etxeetan.
Poliziak ezer eraman duen
edo ez argitu ez bada ere, lekukoen arabera, ez baten eta
ez bestearen etxetik ez zuten
inongo kajarik atera.
Erregistroak iraun zuen bitartean tentsio haundiko uneak
ere izan ziren Polizia operazioa salatzeko bildu ziren

herritarren artean.
Manifestazioak
Asteazkenean bertan ehundaka lagunek eskatu zuen
Gorka Loran eta Garikoitz
Arruarte askatzeko, eta biak
epailearen aurretik pasa bitartean egunero egingo da
manifestazioa.

Andoni Egaña eta Jokin Sorozabal
gaur Hernanin, bertso afarian
Karobin da afaria

Bidezko Merkataritza
postua Tilosetan

Karobik hirugarren
urteurrena ospatuko
du bihar
KAROBIk larunbatean ospatuko
elkartea zabaldu zuteneko hirugarren urteurren afaria. Hori dela
eta, Karobik beste elkarte guztietako ordezkaria konbidatu ditu
biharko afaria.
Urtero ohi duen bezala, Karobi elkarteak aurten ere egin ditu
Tute eta Mus txapelketak. Irabazleei bihar banatuko zaizkikie
sariak, afalondoan egingo den
ekitaldian.

Bihar jaialdi nagusia Sandiusterrin.

BERTSOLATAREN barruan,
gaur gauean bertso afaria izango da Karobi elkartean. Kantuan Andoni Egaña eta Jokin
Sorozabal arituko dira. Afaritarako sarrerak Aralar, Kitto
eta Aker tabernetan daude.
Bihar, berriz, Bertsolatako

jaialdi nagusia izango da Sandiusterrin. Bertsolariak: Anjel
Mari Peñagarikano, Maialen
Lujanbio, Unai Iturriaga, Ibon
Miner, Joxe Angel Aranburu
eta Amets Arzallus.
Jaialdia arratsaldeko 19:30etan izango da.

GARAJE ITXIA SALGAI

Jokin Sorozabal eta Andoni Egaña gaur kantari Hernanin.

Ondo pasa
eguberri jaiak!

25m2. Izpizua Kalea 19.
Prezioa, 29.000 euro.
Interesatuak deitu:
943-551026
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Olentzero umeei erregaliak banatzen asteazkenean Biterin. Umeek gustora hartu zituzten.

Olentzerok Biterin banatu zituen opariak
HERNANIARREK ez zuten
hutsik egin Eguberri bezperan
Olentzerorekin zuten zitara. Urtero bezala harrera egiten aurrenekoak ikastoletako haur eta
irakasleak izan ziren. Nahiz eta
eguraldi euritsua egin kale
buelta egin zuten ikazkinari

ongietorria emateko. Zenbait
auzotan ere izan ziren Olentzero eta Gabon kantak.
Arratsaldean, Polizia Nazionala Kaxkoan zegoenez, Ttarla
eta San Juan konpartsaren Olentzeroa Biterin egin zuten (berez,
Kardaberaz kalean behera joa-

ten da) eta areto nagusia bete
ume bildu zen Olentzerori karta
emateko. Kantuz Abesbatza eta
Hernani Musika ere ibili ziren
Eguberri bezpera girotzen. Doberako taldeak urteroko buelta egin zuen, Zikuñaga eta Osiñagatik barrena.

JASOTA

BEZALA

Dagokion horri:
Ondorengo lerroetan, Hernaniko
Udal Haur Eskolako langileok,
abenduaren 16an Hernaniko
AFEDEN gertatutakoagatik gure haserrea adierazi nahi diogu.
Langile batzuk geletarako
jostailuak erostera joan ginen
1.000 euroko aurrekontuarekin.
Bost karro bete, kaxara zuzendu,
eta dirutan ez genuela ordainduko, faktura udaletxera bidali
behar zutela, esan genuenean
sortu zen "istilua".
Hainbat aitzakia jarri zizkiguten: ordenagailuan ez ginela
agertzen, gertatu zaiela partikularrak joan eta beraien erosketa
lantokikoa balitz bezala ordaintzea, beraiek nola jakin gu
udaletxeko langileak ginela...
Honen aurrean, udal haur
eskolako zuzendaria idatziz agiri

bat egiteko prest agertu zen bere
ardurapean erosketa jaso ahal
izateko. Baita ere nortasun agiria
bertan utzi, eta hurrengo egunean udaletxetik nahi zituzten agiri
guztiak eramateko nortasun
agiriaren bila joatean. Ahalegin
guztiak alferrikakoak izan ziren.
Gertaera hau dela eta azpimarratu nahi duguna zera da: 20 urte
inguru daramatzagula AFEDEN
gabonetako erosketa hauek egiten, gure irizpideetako bat ahal
dena herrian bertan erostea baita.
Azken 2 edo 3 urtetan antzeko
jarrera jaso izan dugunez, aurtengo erosketa bertan utzi eta beste
nonbait erostea erabaki genuen,
ez baikaude prest horrelako tratua jasateko.
Gurutze Amigorena Mujika
(zuzendaria)

ZACARIAS - MONICA
Seme-a
alaba eta bilobek
Urrezko Eztai
zoriontsuak opa
dizkizuegu

Zorionak!
1953-112-2
26
2003-112-2
26

IRAGARKI MERKEAK
Pixua alokatzen da Sorgintxulo auzoan. Interesatuek deitu: 943 55 19 56 (Arratsaldeko 20:00etatik aurrera deitu).

ZERBITZUAK

TELEFONOAK
Taxiak:
Udaltzaingoa:
DYA:
Autobusak:
Anbulatorioa:

943
943
943
943
943
Jokalari anonimoak: 943

550093
333288
464622
556662
006666
331103

FARMAZIAK

Egunez: Correa
Perkaiztegi 8
943 551933
Gauez: Urbistondo
Lasarte. San Francisco 1B
943 366567

Ezkerrean ikasleak Gabon kantuak abeste eta eskubian Ttarla taldearen emanaldia.

Eguberri zoriontsuak izan
ditzazuela, opa dizuegu.

Eguberri jai zoriontsuak
opa dizkizuegu.

ZORIONAK

Eguberri jai zoriontsuak opa
dizkizuegu eta urte berri on!

