
ttipi
ttapa

t
Bidasoako Musika
Eskolen Topaketa
Maiatzaren 22an egin zen Do-
nezteben Bidasoako Musika Es-
kolen laugarren topaketa, 500
musikari baino gehiago bilduz.
Hurrengoa Irunen eginen da2004ko ekainaren 3a • XXIV. urtea

375

16Endarlatsa-Irun
hitzarmena
150 urteko ezin moldatuaren on-
dotik, Nafarroako Gobernuak eta
Gipuzkoako Diputazioak Endar-
latsa eta Irun bitarteko errepide
zatia moldatzea adostu dute.

04

Bittoriano Artzuaga

Artile lana
pikardia bihurtua

Bittoriano Artzuaga

Artile lana
pikardia bihurtua

03
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Sukaldeak, Egongelak, Logelak, Bainugelak

BISITATU GURE
WEB ORRIA

www.mueblesamets.com

4000 m2 erakusketa

larunbat  
arratsaldetan

irekia

Sarrera 
BERAtik da
Sastrin karrika, 

3.2 - 3.4 Alkaiaga
31789 LESAKA

Tfnoa. 948 630 537 
Fax. 948 631 443 Udaberriko eskaintza

Lehendabiziko urtean
finantziazioa doan

Udaberriko eskaintza
Lehendabiziko urtean

finantziazioa doan

Udaberriko eskaintza
Lehendabiziko urtean

finantziazioa doan
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abokatuak aholkularitzak akademiak akutxilladoreak akupunturistak al-
baiteroak alderdi politikoak aldizkariak altzariak anbulantziak antzerki
taldeak argazkidendak argitaletxeak argizariak arkitektoak armadendak
aroztegiak arrain hazkuntza arraindegiak arropadendak artisautza ase-
guruak ateak aterpeak autoak autobusak autoeskolak bakailuak banket-
xeak bazarrak belardendak bentak bernizatzaileak bidai agentziak bideo
grabaketak bideoklubak bitxitegiak bizikletak boltsak botikak brikolaia
dantzalekuak dekorazioa dentistak desinfekzioak diseinu grafikoa in-
dustriala drogeriak edariak elektragailuak elektrizitatea elkarteak en-
balajeak eraikuntza erizainak erlijioa erlojudenda erremintak erresi-
dentziak erretegiak eskabazioak estetika estankoak etxe ruralak eus-
kaltegiak farmaziak ferreteriak fisioterapeutak fotokopiak fruitudendak
funerariak garabiak garbiketak garraioak gas banatzaileak gasnategiak
gasolindegiak geologoak gestoriak gimnasioak gozotegiak grafikagint-
za gruak harategiak harrobiak hezkuntza ikastetxeak hotelak ibilgailuak
igeltseroak ikastetxeak ikastolak ikusentzunezkoak ileapaindegiak in-
formatika ingeniariak inmobiliariak ipuin kontalariak irratiak iturgintza
janariak jantzidenda jatetxeak jostunak kafetegiak kalefakzioa kanpale-
kuak kiroldendakkooperatibak kristaldegiak lan bertikalak landareak
lentzeriak liburudenda loredendak loteria eta apostuak lurrindenda mar-
moldegiak masaiak medikuak mertzeriak mezulariak mobledendak mo-
toak museoakmusikariak nekazaritza notariak oinetakoak ohiangintza oi-
laskoak oinetakoak okindegiak oparidendak osasun zerbitzuak optikak
ostatuak papertegiak pentsioak pentsuak pintoreak pizzeriak posta bu-
legoak prentsa publizidade agentziak sikiatrikoak sikologoak sindika-
tuak sonorizazioa suhiltzaileak tabako dendak taller mekanikoak tanato-
rioak taxiak telebistak tindategiak toldoak turismo bulegoak turismo et-
xeak txatarrak udalak zahar etxeak zalditegiak zapatadendak zeramikak
zerrategiakzur biltegiak zurgindegiak  … ttipi-ttaparen

Telefono gidan

?
?

Badakizu zenbat balio duen 
zure anuntzioa 

ttipi-ttaparen 
Telefono Gidan sartzeak

…eskatu informazioa
948 63 54 58

Inguru honetako etxe guzti-guztietan sartuko den Telefono Gidan
Ofiziale, saltoki eta lantegi guzti-guztiekin batera agertzeko
Herrika eta aktibitateen arabera klasifikatua
Urte osoan eta momentu guzietan zure bezeroak kontsultatzeko erraxa
Zure iragarkia sartzeko aukera eta tarifa desberdinak dituen Gidan

2 0 0 4

BAZTAN • BERTIZARANA • BORTZIRIAK
LEITZALDEA • MALERREKA • URDAZURI

telefono
gidau

ttipi
ttapa
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