
    

Argazkiak bertzerik 
erakusten badu ere, ez da
elur urtea izan aurtengoa.
Zuhaitzak loretan zirela
ikusi dira lehen elurrak,
eta udaberria, kasik 
negurik egin gabe 
ailegatu zaigu aurten.
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TXARTELA
Iraungitze epea 99/03

ttipittipi

229988.. zenbakia • 2001ko martxoak 22 • XXXXII.. urtea

2244 Kirola: 
Olaizola I eta Goñi III
txapeldun
Asier Olaizola goizuetarrak eta
Fernando Goñi zubiritarrak Es-
painiako eskuz binakako pilo-
ta txapelketa irabazi zuten, mar-
txoaren 11n Donostiako Atano
III pilotalekuan Alustiza eta Be-
lokiren kontrako finala 22-13
irabazi ondotik.

33 Elkarrizketa: 
Mattari Altzuarte
BKZ eta Bidarraiko Auñamendi
enpresek hizkuntza, kirola eta
natura uztartuko dituen egitas-
moa prestatu dute idaberrirako.
«Nafarroa eta Akitaniako gazte-
en arteko harremanak estutu nahi
ditugu» dio Mattari Altzuartek.

44--55 Erreportaia: 
Zaborra bereizi eta
bakoitza bere ontzira
botatzeko kanpaina
hasiko da abudo Baztan, Male-
rreka eta Bortzirietan. 

66 Gaurkotasuneko Gaia: 
Eguraldia aldatzen ari da?
Udaberria ailegatu zaigu eta ne-
gus ez dugu kasik somatu. Kli-
ma aldaketaren seinale? Hiru adi-
turen iritzia bildu dugu.

TTIPI TXARTELA: Orain txartela
izateak abantaila gehiago ditu.
Erosi zeurea eta erabili.

Lehen elurteak
loretan harrapatu
zituen arbolak

Lehen elurteak
loretan harrapatu
zituen arbolak

++ 66

ttipi-ttapa

Argazkia: Antton ERKIZIA (Leitzako Mendibil Elkartearen argazki lehiaketako lehen saria)
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Bidali TTIPI-TTAPA

herritik kanpo 
bizi diren lagun
edo familiakoei

Bakar bakarrik bidaltze gastuak ordaindu
behar dira.
Eskatu informazioa.

& (+34) 948 631 188
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RGIBEL
OPTIKA

9.900 pta

Zuk bakarrik
jakinen duzu 

graduatuak 
direla

KRISTAL GRADUATUAK:

Eguzkikoak +/- 4 ESF
eta

Torikoak 0tik 2ra

Eguzki 
betaurreko 
graduatuak

Santiago karrika, 62
ELIZONDO

948 58 13 91

Intzakardi karrika, 7
DONEZTEBE
948 45 03 45

S A N P I  A R A G O N e k  b e r t z e  t a i l e r  b a t  i r e k i  d u  A L K A I A G A n

ZZOOAANN SSAA

Auto marka guzien konponketa • Seat, Audi, Volkswagen markatan espezializatuak • 

Txapa, pintura, mekanika eta elektrizitatea • Pre-ITV • Direkzio zuzentzeak eta orekatzeak

Banarta, 2 • Alkaiaga industrialdea • LESAKA • Sarrera Beratik • 948 625 555

Volkswagen zerbitzu ofiziala



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

SSuukkaallddeeaakk •• EEggoonnggeellaakk •• LLooggeellaakk •• BBaaiinnuuggeellaakk
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