
Lizaso Ezkurra baino
gehiago 
izan zen
finalean

ttipi-ttapa
228866.. zenbakia • 2000ko irailaren 21a • XXXX.. urtea

Bingo-Londres erremonte txapelke-
ta buruz-buruko finalean bi donez-
tebarren arteko lehia izan zen aurten
ere, bainan aurtengoan Iñaki Lizaso
nagusitu zitzaion txapeldun han-
diari. Ezkurraren seigarren txa-
pela izanen litzateke irabaziz ge-
ro, bainan Lizasok ez zion hor-
tarako aukerarik eman.
Duela bi urte ere elkarren kon-
tra jokatu zute Bingo Lon-
dres txapelketaren finala, eta
orduan Koteto Ezkurraren
esperientziak eta joku
onak Lizaso urduria
menpean hartu zuten. 
Galarretan jokatutako parti-
duan, ordea, Ezkurrak ez zuen
bere jokorik onena erakutsi,
bere eguna ez zuelako, eta aka-
so bere herrikide eta lagunak
utzi ez ziolako. Neurketa aki-
tuta, kontent ageri zen Iñaki
Martinez Lizaso: «Dudan ho-
berena ematera atera naiz, zen-
tratuta, eta egin behar nuena egin
dut. Dena den, Ezkurrak ez du jo-
katu dakien guzia, hori egia da».

Orain dela bi urteko 
finalaren errebantxa
hartu zuen, herrikide eta
lagunari 35-25 irabaziz

IIaazz bbaaiinnoo bbeerrrreehhuunn
iikkaassllee gguuttttiiaaggoo iittzzuullii
ddiirraa eesskkuuaallddeekkoo
iikkaasstteettxxeeeettaarraa
4.354 ikaslek hasi dute ikas-
turtea eskualdeko ikastetxee-
tan, joan den urtean baino be-
rrehun bat guttiago. Horieta-
tik 307, hiru urte artekoak di-
ra, lehen aldiz eskola edo ikas-
tolara joan direnak, alegia. Eus-
kara hutsean ikasten dutenen
kopurua gero eta handiagoa da
eta derrigorrezko ikasketetan
%70era hurbiltzen da. Kopu-
ru hori nabarmenagoa da He-
goaldeko ikastetxeetan, Saran
eta Senperen frantses hutsean
ikasten dutenak aunitz gehia-
go baitira.
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33 Elkarrizketa: 
Ortillopitz etxea, 
XVII. mendeko euskal 
baserria
Elias Tapia saratarrak eta bere
familiak XVII. mendeko baserri
bat moldatu eta garai hartako
itxura eman diote. Udan turistei
ideki dizkiete ateak, eta bi hila-
betetan 7.000 bisitari baino gehia-
go hartu dituzte. Ortillopitz etxe-
ko proiektuari buruz mintzatu ga-
ra hango arduradunarekin.

66 Gaurkotasuneko gaia: 
Gasoilaren prezioa
goiti 
Europa guzian bero-bero dago
erregaiaren afera. Kaltetuenak
garraioan aritzen direnak eta ne-
kazariak dira. Nekazal sindika-
tuetako ordezkarien eta kamioi-
lari baten iritziak bildu ditugu.

Argazkia:Edurne Koch

                           



Era guzietako 
bokatetan 

espezializatuak

Etxera, mendira, lanera
eramateko ere presta-

tzen dira

Ateak ireki ditu

1996. 
urteko 

zerbitzu 
onenaren
aitzindari

Ingelesa ikastea ez da hain garestia. Hemendik 
aurrera 3.500 Ptatik aurrera etxeko txikienek 
(4-9 urte bitartean) gaur egun hain beharrezkoa
den hizkuntza hau ikasteko aukera izanen
dute herrian.

Ateak ireki ditu
Matrikula epea: Iraila
Klaseak urrian 
hasiko dira
• Euskara

• Ingelesa

• Frantsesa

• Alemana

• Gaztelera

• Italiera

% 994488 551100 663355
Elbarren, 20 - 1. • 31880 LEITZA

% 994433 667700 005522
Martin Jose Iraola - 8. • TOLOSA

% 994433 667744 773333
Kondeko aldapa - 30. • TOLOSA

% 994433 331100 775533

AMEZTIA
o s t a t u a

Goiz goizetik irekia

Ameztia karrika • DONEZTEBE • 948 450 028
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Igandea 24
4,30etan Artzai Zakur
lehiaketa Meakaundiko
zelaian.

Ortzeguna 28
Bezpera

Arratsaldeko 8etan Txu-
pinazoa eta ezkil jotzea
LARRAKAITZ txarangak
eta txanpainak lagundu-
rik. Ondotik Kankailu eta
Buruhaundiak ibiliko dira
karrikaz karrika. Gero, pe-
ñen afaria. 12etan dan-
tzaldia LAIOTZ taldeare-
kin.

Ortzirala 29
San Migel Eguna

10,30etan karrikaz karri-
ka buelta herriko Txistu-
lari eta dantzariekin.
11etan Meza Nagusia he-
rriko Abesbatzak kanta-
tua. 12etan soka dantza.
6etan Igantziko Dantza-
rien emanaldia. Arratse-
ko 8,30etatik 10etara eta
12etatik aitzinera dan-
tzaldia IZOTZ taldeare-
kin. Tartean Muxikoak.

Larunbata 30
9etan gosaria Ziobi men-
dian. 9,30etan Plater Ti-
raketa. 10etan Karrika
buelta kankailu eta bu-
ruhaundiekin. 12etan be-
tizuak. 6etan Herri Kiro-
lak: Bigarren mailako aiz-
kora apostua eta proba
konbinatua. 8etan Bertso
Saioa: Mañukorta, Jon
Maia, Xabier Legarreta

eta Amets Arzallus. Arra-
tseko 12etatik aitzinera
dantzaldia MUSU TRUK
taldearekin.

Igandea 1
Haurraren Eguna

Egun guzian haurrentzat
jokoak eta gaztelu haiza-
tuak izanen dira. 12etan
haurren arteko pilota par-
tiduak (finala). 4etan Bu-
ruhaundiak eta Kankai-

luak karrikaz karrika ibili-
ko dira. 5etan berendua.
5,30etan pilota partiduak:
Agesta eta Martinez de
Eulate, Apezetxea eta Na-
varroren kontra. Zubieta
eta Irurieta, Irazoki eta Re-
tegiren kontra. 8etatik
10etara eta 12etatik ai-
tzinera dantzaldia KRIS-
TINA eta AMAIA taldea-
rekin.

Astelehena 2
Ezkonduen Eguna

12etan betizuak. 2etan
Herri Bazkaria Andoni
EGAÑAeta Sebastian LI-
ZASOrekin.  LARRA-
KAITZ txangak animatua.
9etatik 10etara eta 12eta-
tik aitzinera dantzaldia
EGAN taldearekin.

Larunbat
eta astele-
henean
betizuak
izanen dira
aurten.

Argazkiak:
Oskar
Txoperena

MARMOLAK ETA GRANITOAK

• Hileta artea
• Era guzietako letrak eta

marrazkiak grabatzen dira
• Sukalde eta bainurako entzimerak
• Ispiluak, kristalak eta zeramika

grabatuak

• Hileta artea
• Era guzietako letrak eta

marrazkiak grabatzen dira
• Sukalde eta bainurako entzimerak
• Ispiluak, kristalak eta zeramika

grabatuak

Fraineko bidea
& 948 637 412 

IGANTZI
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BI-BIDEBI-BIDE
ostatuostatu

janaridendajanaridenda
BESTA ALAITSUAK

OPA DIZKIZUEGU

Tfnoa: 948 63 72 78
IGANTZI

JJOOSSEE AAGGEERRRREE
PPIINNTTUURRAA LLAANNAAKKPPIINNTTUURRAA LLAANNAAKK

• Fatxadak garbitu eta pintatu
• Kanpo eta barneko pinturak

• Papera lanak
• Barnizatzeak

• Gotelé
• Moketa eta zintasol

& 610 22 15 28 • 948 637957 • IGANTZIKO BENTAK

IGANTZIIGANTZI
OSTATUA • JATETXEA • HOSTALA

IGANTZI ostatu-jatetxe-hostalak
festa zoriontsu batzuk opa dizkizue

Karrika Nagusia • Telefonoa: 948 63 75 02
Besta zoriontsuak opa dizkizuegu

Tfnoa: 948 63 72 90 • IGANTZI

Besta zoriontsuak opa dizkizuegu

Herri bazkarian
berriz ere gozatzeko
aukera izanen da,
bai lagunartean, bai
Lizaso eta Egaña
bertsolariekin.
Argazkiak: Oskar Txoperena

Igantziko Bentak • & 948627572 • Faxa: 948637313

Makinaria eraikuntza
Moldaketak eta despiezea
Mantenimendu mekanikoa

Torno, fresadorak, errektifikadorak

• Txapa mozketa eta
tolestea 6 metro
bitarte, neurria eta
diseinuaren arabera.

• Enbalaketa 
elementuak eta 
flejeak.

• Garraio zintak eta
mahaiak.

• Mantenu rodilloak.Igantziko Bentak
&& 948 63 74 11

A U X I L I A R  D E
TRANSFORMADOS
METALICOS S.A.

Tel. 948 637 460

Besta ederrak pasa!

Oskar Txoperena • Baratzondo 1 • IGANTZI
Tel.Faxa: 948 637236 • Mug.: 610 507579

Klase guzietako
aseguruak

herrian 
bertan!

 



, helbide berria , enpresa berria , helbide berria ,

Eztegara • BERA
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OORRAAIINN

948 631 091 • 948 630377
Bidasoa, 45 • BBEERRAA

Iturlandeta 1 • BERA

KONPONKETA ETA SALMENTA
w TB, BIDEO, HI-FI
w ELEKTROGAILUAK, haundiak eta ttikiak
w TELEFONOAK, sakelekoak, etxekoak
w ANTENAK
w SUKALDE MOBLEAK

IINNAAUUGGUURRAAZZIIOOKKOO 

EESSKKAAIINNTTZZAA BBEERREEZZIIAA

BOSCH 2012 Aspiradorea

(1400 W)

1122..990000 PPttaa..

, helbide berria , enpresa berria , helbide berria ,

LLEEHHEENN
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Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei

Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei

Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei

Igantziko bestetan, herrikideen alaitasunarekin bat egiten dugu

Besta Zoriontsuak!
Igantziko bestetan, herrikideen alaitasunarekin bat egiten dugu































S a r r e r a  B E R A t i k  d a
Alkaiagako industrialdean
Sastrin karrika, 3.2 - 3.4
31789 LESAKA
Tfnoa. 948 630 537
Fax. 948 631 443

Larunbat arratsaldetan irekia

44..000000mm22kkoo

eerraakkuusskkeettaa

mmoobblleeaakk iikkuusstteekkoo



ikasi
Bortzirietako Euskaltegia

Lesakako Matxinbeltzenean 948 637 796
Berako Ricardo Baroja Eskolan • Astearte eta ortzegunez

18:00etatik 20:00etara • 948 625 019

Leitzaldeko Euskaltegia
Leitzako Udaletxean 948 610 776

Malerrekako Euskaltegia
Doneztebeko eliza parean 948 451 555

para entendernos elkar ulertzeko

MATRIKULAZIO EPEA: irailaren 29a baino lehen

euskara


	AZALA+AZAL BARNA
	AURRETIK 3-16
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

	Igantzi-286
	ONDOTIK 17-30
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30

	KONTRAZAL BARNA+KONTRAZALA

