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10.
zbk.

2009ko azaroa

debaldeko alea

Garean-Jarduerak
Lizarran Kantuz
azaroak 28
urtarrilak 30
otsailak 27
martxoak 27
Arratsaldeko 20.00etan
Baxenabarra kaletik.
Txokolipuinak
abenduak 16
urtarrilak 27
otsailak 24
martxoak 17
Arratsaldeko 18.00etan
La Bota elkartean.
Larunblai
abenduaren 12 eta 19
urtarrilaren 16, 23 eta 30
otsailaren 6, 20 eta 27
martxoaren 6, 13 eta 27
Arratsaldeko 16.30etatik 18.30etara
Remontival pilotalekuan.

Errepublikako
Lizarra euskal eskola
Abenduaren 18an, Lizarran oso gutxitan gerta ohi den
kultur eskaintza izanen da, film baten estreinaldia:
Errepublikako Lizarra euskal eskola.

Jolas-Solas
abenduak 2
urtarrilak 13
otsailak 3
martxoak 3
Hilabeteroko lehenengo asteazkenean
(17.00-18.30), Maria Vicuñarenean.
Garean Irratian
Larunbatero 13:00tik aurrera,
Lizarrako Punto Radio-n
(FM 93.5ean).

Bigarren Errepublikan Lizarran sortu zen euskal
eskolaren gora beherak kontatzen dituen dokumentala estreinatuko da heldu den abenduaren
18an.

haurrek, gainera eskola mistoa zen eta pedagogia
aktiboak erabiltzen zituzten.

Bando militar deigarri batek itxi zuen eskola eta
euskal kutsurik zuen edozer debekatu zuen.
1932an hasi eta 1936 arte, hiru urte iraun zuen, Eskolako ikasleak bertze eskoletara bidali eta
Foru Enparantzan kokaturik eta berrogei bat diktadura luzearen ondorioak jasan zituzten. Urte
haur izatera iritsi zen. Film dokumental honetan askoan isilpean gorde zuten istorioa, baita zenbait
Lizarrako lehenbiziko ikastolaren istorioa kon- tresna ere, azkenik zahartzaroan haurtzaroko
oroitzapenak kontatzeko auketatzen da, Errepublika garaian
ra izan duten arte.
euskara berreskuratzeko izan
Film dokumental
zen lehen saiakeraren istorioa.
Historiagilearen bertsioarekin
honetan Lizarrako
Udalari eskaera egin zioten
batera protagonisten hitzak jasolehenbiziko ikastolaren tzen dira. Oraindik ere orduko
hainbat lizartarrek, udalaren
laguntzaz sortu zen eta arba- istorioa kontatzen da. ikasleek, laurogei urte dituztelarik, gogoan dute zer ikasten
soen hizkuntza eta kultura
berreskuratu nahi zuten gurasoak, andereño zuten, zer abesten zuten eta nola bukatu zen…
gaztea eta ikasleak, neskak eta mutikoak ibili ziren Pello Etxaniz eta Ricardo Galdeano lizartarrak
eskola hartan Gerrate Zibila hasi zen arte. Garai dira dokumentalaren zuzendariak. Estreinaldia,
hartarako eskola aurrerakoia zen: txokoka abenduaren 18an, Lizarrako Golemetako Areto
antolaturik egiten zuten lan adin ezberdinetako Nagusian izanen da.
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Pello Etxanizekin solasean
Se prohíbe la palabra. Errepublikako Lizarra euskal eskola estreinaldiaren harira, filmaren
zuzendarikidea izan den Pello Etxanizekin solastu gara.
Kotarro: 1936ko euskal eskolaren berri noiz eta nola izan
zenuen lehendabizikoz?
Pello Etxaniz: Lizarrara iritsi bezain pronto entzun nuen
gerra aurretik euskara ikasten eta ibilitakoak bazirela, eta gogoan
dut egunen batean, jairen batean edo, adineko emakume batzuek
ikastolako irakasleoi horixe azaldu zigutela, txikitan euskara ikasi
zutela. Baina xehetasun gehiago jaso nituen Lizarrako euskarari
buruz idatzi nuen libururako, eta horren haritik dator kontu hau,
batak bertzea ekarri zuen, izan ere Euskal Telebistako kazetari
batek liburuan ageri zen gai interesgarriren bat eskatu zidanean
horixe aipatu eta zoragarri iruditu zitzaionez, ikastola hartan
ikasle izandako hiru lagun bildu nituen ETBko kameren
aitzinean... orduan izan nuen benetako kontaktu zuzena. Neure
bideo kamara eramatea ere bururatu zitzaidan, eskerrak eraman
nuen, hartatik dator dena eta.
Kotarro: Hartatik? Zer esan nahi duzu? Egun hartan entzun
zenuenetik? Edo orduan grabatutako irudietatik?
Pello: Bietatik. Han entzun nuenetik eta grabatutako irudietatik.
Ohartu nintzen gizon haiek, egun hartan hiru gizon baitziren, zer
kontatu ugari zutela eta oso istorio interesgarriak zituztela,
bakoitzak bere oroitzapenak zituela, kontu berdinari buruzko
istorio txikiak eta aldi berean emozio handikoak. Adibidez
Castejonek bere pupitreaz gogoratzen zuena hunkigarria zen.
Grabaketa haiek ongi gorde nituen eta Ricardorekin hasi
nintzenean grabaketa berriak egin ditugun arren, grabaketa haiek
ere atal polita osatzen dute dokumentalean, teknikoki kaxkarragoak badira ere jasotako mezua ona delako.
Kotarro: Pupitreaz galdetzeko irrikitan nago, baina
dokumentala ikusteko esango didazula suposatzen dut. Beraz,
grabazioaz arituko gara. Nola sortu zen hasierako ideia hori
gauzatzeko tenorea? Eta Ricardo aipatu duzuenez [Ricardo
Galdeano, beste zuzendarikidea], nola hasi zineten elkarlanean?
Pello: Ricardok eta biok ez genuen elkar ezagutzen, gaiari buruz
biok laguna den Regino Etxaberi hitz egin nionean hark berehala
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protagonista gehiagoren bila hasi ginen. Batzuk hilda zeuden,
bertze batzuek ez zuten ia ezer gogoan, eta gutxi batzuk berriz
oso prest eta oroimen ahalmen betean aurkitu genituen. Aipatu
dugun hirukoaz gain Conchita, Aguirre, Llanos ahizpak... Azkenik
andereñoaren familiarekin kontaktua lortu genuen, bere alabekin,
alegia, eta haiek ere bazuten zer kontaturik.
Kotarro: Beraz, ez da soilik zinemagile batzuen lana izan,
ikerketa lana ere beharrezkoa izan da ikasleak aurkitzeko edo
datuak biltzeko...
Pello: Ikerketa lan pixka bat, jendeari galdezka ibiltzea, batetik
eta bertzetik datuak biltzea... denetik behar izan da.
Dokumentazioari dagokionez jende askoren laguntza lortu dugu,
batez ere Josu Chuecaren aholkularitza eta parte hartzea
azpimarratu behar da, izan ere historiagilearen ikuspegia eskaini
digu.
Kotarro: Ikasle-ohiak bilatu, dokumentazioa bildu, historiagile
baten aholkuak jaso, irudiak grabatu, hori den-dena nahastu…
Zenbat denboraz mintzatzen ari gara? Noiz hasi zineten
lanean?
Pello: Azken bi urte eta erdian honekin bueltaka ibili gara, batez
ere dokumentazio lanean eta ikasle-ohiei elkarrizketak egiten.
Batez ere ikasle-ohiei elkarrizketak egitea zen premiazkoena, izan
ere adinean gora zihoazen, horretan ari ginela, elkarrizketatu
gabe haietako bat hil zen. Baina batez ere azken sei hilabetetan
murgildu gara. Udan eta asteburuetan ordu asko sartu dugu
lanean.
Kotarro: Azkenean, zenbat minutu grabatu dituzue eta zenbat
iraungo du guk, ikusleok, ikusiko dugun bertsioak?
egin zuen lotura, lehenbiziko ideia izan zuen. Behin baino
gehiagotan erraten zidan: «zerbait egin beharko zenukete bion
artean». Azkenean jaramon egin genion eta gaur arte.

Pello: Grabaketak guztira hamar ordutik gora dira, eta filmak 40
minutuko iraupena izanen du. Horrez gain bertsio laburra ere
egin dugu, laburmetraia hain zuzen ere, 14 minutukoa.

Kotarro: «Aktore»en txanda heldu da, eta, batez ere, «protagonistei» buruz jakiteko tenorea; hots, dokumentalan parte
hartu duten Euskal Eskolaren ikasleei buruz. Lehen, Castejón
jauna aipatu duzu, baina beste asko aurkitzea lortu duzue, ezta?

Kotarro: Sortze-prozesua nekagarri bezain aberasgarria izan
dela dirudi... eta emaitzak? Pozik geratu al zarete?

Pello: Bai. Hasierako elkarrizketa hartan hiru bildu genituen.
Nire lehenbiziko kontaktua Koldo Telletxea izan zen, Maribel
alabaren bidez, eta hark bildu zituen Jesus Urra eta Castejón
bera ere. Dokumentala egiteko erabakia hartu genuenean

Pello: Pozik gaude, bai. Emaitza txukuna dela uste dugu, itxurari
dagokionez; eta edukia interesgarria izan daitekeela uste dugu,
bai adinekoentzat, bai gazteentzat, bai lizartarrentzat bai
kanpokoentzat. Hala ere, badakizu, azken hitza ikusleek izanen
dute.

Nagusia kalea, 22
Tel. 948 553 421
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Garean-jarduerak

Neska eta mutikoentzako
aisialdi jarduerak
Hirugarren urtez, martxan daude 2009-2010eko aisialdi jarduerak. GAREAN
elkarteak eskaintza zabaltzen jarraitzen du eta aurten, lehenengo aldiz, Jauzi
antolatu du, Larunblairen jarraipena izaten ari dena. Hemen dituzue aisialdi
eskaintza oparo honen xehetasun nagusiak.
5-7 urtetakoentzat, JOLAS-SOLAS
Maria de Vicuña Gazteriaren Etxean.
Hilean behin, lehenengo asteazken arratsaldean.
16 umek eman dute izena.
Maite Goikoetxea eta Estibaliz Santamaria dira animatzaileak.
Animazio, euskal ondare, trebetasun, harrapaketa eta bestelako jolasak
proposatzen dira.
5-7 urtetakoentzat, TXOKOLIPUINAK
La Bota Elkartean.
Hilean behin, hirugarren asteazken arratsaldean.
Urriko saiora 42 ume etorri zen.
Marta Bakedano izan zen ipuin kontalaria.
Verdi, Beti maiteko zaitut eta Jostun ausarta ipuinak kontatu zituen.
8-9 urtetakoentzat, LARUNBLAI
Remontival pilotalekuko ispiluen aretoan.
Ia larunbatero, hiru larunbatetan bai eta batean ez maiztasunarekin.
6 ume apuntatu dira baina izena eman daiteke oraindik.
Irati Chasco eta Rakel Conde dira animatzaileak.
Tailer desberdinak antolatzen dira: buztingintza, dantza modernoak eta abar.
10-11 urtetakoentzat, JAUZI
Maria de Vicuña Gazteriaren Etxean.
Ia larunbatero, hiru larunbatetan bai eta batean ez maiztasunarekin.
7 gazte apuntatu dira baina izena eman daiteke oraindik.
Maider Etxeto eta Iker Salsamendik animatzen dituzte saioak.
Tailer desberdinak antolatzen dira: sukaldaritza, dantza modernoak eta abar.

Garean elkartearen bazkide izan nahi dut:
6 euro hileko

.............. euro hileko

Banketxeko datuak (kobraketak hiru hilabetetan behin egiten ditugu: otsail maiatz, abuztu eta azaroa)

abizena ................................................................. izena ................................................... helbidea ............................................................
posta kodea ............................ herria ................................................................ herrialdea ........................................................................
telefonoa .......................................................... posta elektronikoa .............................................................................................................
Txartel hau helbide honetara bidali: Navarro Villoslada 1, 4. -31200- Estella-Lizarra (Nafarroa)
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Mintzakideekin mintzatzen
Mintzatalde batekin elkartu gara Lizarrako polikiroldegiko tabernan.
Bortz lagun dira eta ortziraletan elkartu ohi dira, bazkaldu ondoren.
Kotarro: Kontatu nola hasi zineten Mintzakide egitasmoan, ea lehendik elkar ezagutzen zenuten.

Kotarro: Batzuk errepikatzen duzue Mintzakiden.
Kontatu pixka bat nola izan zen iazko esperientzia?

Inma: Iaz hasi ginen Maika eta biok. Bertze mutil bat
zegoen taldean baina aurten utzi behar izan du. Puy
ere tarteka-marteka hurbiltzen zen. Orain taldea
handitu da Puy, Patxi eta Maikarekin.
Maika: Inma eta biok lehendik ezagutzen genuen
elkar, baina erdaraz egiten genuen. Gero hasi ginen
poliki-poliki euskaraz eta Mintzakiden sartu ondoren,
beti euskaraz hitz egiten dugu.

Inma: Arrunt ongi pasatu genuen iaz, harreman polita eta giro goxoa lortu genuen. Paseo ederrak egiten genituen Valdelobosetik.
Maika: Paseo horietan landare eta lore askoren izenak ikasi nituen!
Patxi: Gauza ederra da lagunarte polita aurkitzea,
taldean gustura egotea eta gainera, euskaraz!
Inma: Talde txikian egoteaz gain, tarteka-marteka
mintzatalde guztiek elkartzeko aukera izaten genuen
Mentxuk prestaturiko pintxo-meriendetan. Beste
mintzakide batzuk ezagutzeko aukera izan genuen,
jende interesgarria benetan!
Maika: Kontatuko dizuet gauza bitxi bat. Pintxo-meriendetara joaten zen mintzakide bat oporretan nintzela ikusi nuen, non eta Istanbulen. Hori txiripa!

Kotarro: Ongi moldatzen zarete euskaraz, non eta
noiz ikasi zenuten?
Puy: Ni aspaldi hasi nintzen, duela hogei bat urte.
Euskaltegian hiru urte egin nituen baina utzi behar
izan nuen. Urte hauetan zertxobait praktikatu dut,
batez ere dendan —dendaria dugu Puy—, bezero
euskaldun batzuek euskaraz egiten didatelako. Konturatzen naiz euskaltegian ikasitakoa erraz berreskuratzen ari naizela. Ongi ikasitakoa ez da ahazten.
Maika: Ni duela urte asko egon nintzen euskaltegian. Urte bat eman nuen, 3. urratseraino.
Elena: Ni Donostiarra naiz eta duela urte bat Deikaztelura etorri nintzen. Donostian ikasi nuen baina
han ez nuen praktikatzen. Orain ari naiz berreskuratzen.
Kotarro: Patxi, zu autodidakta zaitugu, ezta?
Patxi: Hala da. Ia beti nire kabuz aritu naiz ikasten.
Urte batean Iruñean egon nintzen euskaltegian eta,
zerbait banekienez, 7. urratsean sartu ninduten.

Gustura segituko genuke mintzatzen baina nork bere
zereginetara joan beharra du. Inmak eta Maikak Los
Llanos aldera segitu dute, paseoan solasten.

Mintzakide egitasmoa euskara praktikatu
eta euskaraz bizi nahi duten euskaldunei
bideraturik dago. Parte hartzeko edo
egitasmoari buruzko informazioa jasotzeko, deitu 672 050 155 telefonora.
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Foto-inkesta

Futbola
Oraingo honetan futbola hartu dugu hizpide, azken boladan izan diren fitxaketa izugarriak oso deigarriak gertatu
zaizkigulako eta gure inguruko futbolzaleen iritzia jaso nahi genuelako. Horixe egin dugu, futbolzale porrokatuak bilatu
ditugu eta galdera hauek egin dizkiegu:
1. Zein talderen zalea zara? Zergatik?
2. Bertze talderen batek irabazten edo galtzen duenean ere pozten al zara?
3. Zer deritzozu azken boladan izan diren fitxaketa handiak egiteari?

Unai Razkin
1. Txikitan Errealekoa nintzen, kamiseta erosi
zidatelako edo, inertziaz, izan ere Gipuzkoan bizi
nintzen. Gero Osasunazalea bihurtu nintzen,
oporretan eta Nafarroara etortzen ginelako,
nahiz eta etxekoak denak Errealekoak izan.
2. Errealak irabazten duenean pozten naiz, baita
Barçarekin ere, biak gogokoak ditudalako. Real
Madrilek galtzen duenean ere bai, garai batean
ongi zebilenean Logroñesek galtzen zuenean ere pozten nintzen.
3. Dirutza horiek ordaintzeak ez dauka ez hankarik ez bururik.
Gizartearen errua ere bada, futbolean edozer astakeria egin eta ez da
ezer gertatzen, badirudi inori ez zaiola axola.

Xabier Garde
1. Ni Errealekoa naiz txikitatik, hasieran aitak
bultzatuta, izan ere nire aita ere Errealekoa da,
gainera gero adinarekin laster ohartu nintzen
neure kabuz ere Erreala hoberena dela.
2. Osasunak eta Athletic-ek galtzen dutenean
pozten naiz, nire inguruko zaleak beti nirekin eta
Errealekoekin sartzen ibiltzen direlako.
3. Nire ustez fitxaketa horiek mugatu beharko
lirateke, bestela dirua dutenek irabaziko dute beti.

Aida Irigoien
1. Osasunakoa naiz txiki-txikitatik, hemengo
taldea delako eta nire familia guztia Osasunazalea
delako, nahiz eta Barçaren jokoa asko gustatu.
2. Real Madrilek galtzen duenean pozten naiz
gustuko ez dudan taldea delako. Athleticek
galtzen duenean ere bai Osasunari jokalariak
kentzen dizkiolako. Eta Errealak galtzen duenean
nire inguruko batzuk pikatzeko.
3. Nik uste dut fitxaketen diru kopuruari mugaren bat jarri beharko
litzaiokeela, beste lanbideetan bezala irabazi beharko lukete futbolariek,
agian zerbait gehiago. Kontuan hartu gustuko lanean aritzen direla!

Iñigo Rubio Aransay
1.Athletic zalea naiz. Historia luzea eta inportantea
duen taldea delako. Horrez gain, nire osaba batek
zaletu ninduelako.
2. Osasunak irabazten badu pozten naiz baita Real
Madridek galtzen duenean ere.
3. Dirutza gastatzen dutela, gehiegi. Diru hori beste
gauza batzutan inbertitu beharko litzateke.

Estudio de Gramática, 2
31200 Lizarra- Nafarroa
Tel. 948 550 010
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denborapasak

Gurutzegramak
Estellerriko futbolaz,
futbolariez, futbol zelaiez...

Ezker eskuin
3. Los Arkoseko futbol taldea.
6. Lizarrako 2. B-ko futbol taldea.
8. Osasunako jokalari lizartarra
(marratxoz izena eta abizenaren artean).

9. Osasunako jokalari aiegiarra.
10.Villatortako futbol taldea.

Goitik-behera
1. Athleticeko jokalari aiegiarra
(marratxoz izena eta abizenaren artean).

2. Oteitzako Idoia taldearen zelaia.
4. Lizarrako 2. B mailako taldearen futbol zelaia.
5. Arenas taldearen zelaia.
7. Nafarroako 1. mailako futbol taldea.

Jatetxea

Lagun-taldeendako bazkariak eta afariak
Merkatondoa, 14 · 31200 Lizarra · 948 555 695
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San Andres ferien egitaraua 2009
OSTIRALA, AZAROAREN 27an
21.30
Antzerkia: A GRITO PELAO «TERAPIA VERBAL»
Golem-Los Llanos aisialdigunean.
LARUNBATA, AZAROAREN 28an
9.00-22.00 NAZIO MAILAKO BADMINTON ZIRKUITUA
Kategoriak 15 eta 17 beheitikoak.
Lizarreria kiroldegian.
9.30-14.30 NAFARROAKO ZALDIKOAREN III.
LEHIAKETA MORFOLOGIKOA
10.00 Lehiaketara presentatzen diren animaliak aurkeztu.
11.00 Banan-banako erakustaldia lote bakoitzeko eta
epaimahaiaren kalifikazioa.
12.30 Sari emanaldia eta abere sarituen identifikazioa.
13.00 Zaldikume errearen herri-dastatzea
Santiago plazan.
10.00
MERKATARITZA EGUNAREN OSPAKIZUNA
Jardunaldiaren inaugurazio ekitaldia.
Santiago plazan.
18.00
GABONETAKO ARGIZTAPENAREN INAUGURAZIOA
Trena eta gaztelu puzgarria merkataritza animatzeko.
Santiago plazan.
19.00
GAITA-MUSIKA. Foruen plazan
20.00
LIZARRAN KANTUZ. Irteera Baxenabarra kaletik.
20.00
ZEZENSUZKOA. Foruen plazan.
21.30
Antzerkia: «EL DÍA MÁS FELIZ DE NUESTRAS VIDAS»
Golem-Los Llanos aisialdigunean
IGANDEA, AZAROAREN 29an
8.00
DIANAK
8.00
AZIENDA FERIA TRADIZIONALA. Santiago plazan.
9.00-14.00 ESTELLERRIKO ARTISAUTZA ERAKUSKETA
Foruen plazan.
9.00-14.00 ELIKAGAIEN FERIA TRADIZIONALA. Foruen plazan.
9.30-14.00 LAU T´ERDIKO VIII. TXAPELKETA «SUMINISTROS
MONJARDÍN». Remontival pilotalekuan.
9.00-15.00 NAZIO MAILAKO BADMINTON ZIRKUITUA
Kategoriak 15 eta 17 beheitikoak.
Lizarreria kiroldegian.
10.00-14.30 URBASA-ANDIAKO VI GAZTA LEHIAKETA
10.00 Urbasa eta Andiako artzai-gazten salmenta.
10.30 Gaztak emanen dira lehiaketarako.
11.00 Gazta-lehiaketako dastatzearen emanaldia.
11.00-13.30 Gaztagintza tradizionalaren erakustaldia.
13.30 Epaitza eta sari-emanaldia.
13.30 Urbasa-Andiako gazten herri-dastatzea.
Coronación plazan.
12.30
KALEJIRAK. Padre Hilario Olazaran txistulariekin.
13.00
NAFARROAKO ARKUMEAREN HERRI-DASTATZEA
San Martin plazan.
18.00
PILOTA PARTIDA PROFESIONALAK
1. Díaz - Urricelqui / Aguirre - Zabala
2. Olaizola II – Patxi Ruiz / Bengoetxea VI - Begino

19.00
20.00

GAITA-MUSIKA. Foruen plazan
ZEZENSUZKOA. Foruen plazan

ASTELEHENA, AZAROAREN 30an
5.30
SAN ANDRESEN AURORA
08.00
DIANAK
10.45
UDALBATZAREN IRTEERA UDALETXETIK
11.00
MEZA, SAN ANDRÉS APOSTOLUAREN OHORETAN
San Miguel elizan.
17.30
HERRI-TXOKOLATADA
San Martín plazan.
18.00
JOLASAK HAURRENTZAT
San Martin plazan.
20.00
HITZALDIA: «FRANCISCO BERUETE ETA FOLKLOREA»
Frai Diego Lizarrakoa Kultur Etxean.
ASTEAZKENA, ABENDUAREN 2an
19.00
HITZALDIA: : «FRANCISCO BERUETE ETA NAFARROA»
Hizlariak: Juan Cruz Allí eta Joaquin Gortari
Frai Diego Lizarrakoa Kultur Etxean
OSTEGUNA, ABENDUAREN 3an
5.30
SAN FRANTZISKO XABIERKOAREN AURORA
13.00
KONTZERTUA: ESTELLA-LIZARRAKO MUSIKA BANDA
16.00
LAU T´ERDIKO VIII. TXAPELKETA «SUMINISTROS
MONJARDÍN». Remontival pilotalekuan.
OSTIRALA, ABENDUAREN 4an
17.00
EMANALDIA HAURRENTZAT
«EL CUMPLEAÑOS DE BOB ESPONJA»
Lizarreria kiroldegian.
19.00
«ARDO EKOLOGIKOAREN V. SARI NAZIONALA»
Epaitza eta sari emanaldia. María Vicuña Gazteriaren Etxean.
LARUNBATA, ABENDUAREN 5an
10.00-20.00 BADMINTON FEDERAZIO TROFEOA
Oncineda kiroldegian.
10.30-14.30 ARDO EKOLOGIKOAREN V. FERIA ETA URBASA
ANDIAKO GAZTAREN HERRI-FERIA
10.30 Feriaren hasiera.
11.00 Ardoa dastatzeko ikastoaroen hasiera (3 goizean barna)
13.15 Dastatze azaldua.
14.00 Herri bozketa itxiko da.
14.15 Sari emanaldia Herri Saria Upela 2009.
Lizarreria kiroldegian.
12.00
«URREZKO AIZKORA» aizkolari-txapelketa 2009-2010
Remontival pilotalekuan
17.00
LAU T´ERDIKO. TXAPELKETA «SUMINISTROS
MONJARDÍN». Remontival pilotalekuan.
IGANDEA, ABENDUAREN 6an
08.30-14.00 LAU T´ERDIKO VII. TXAPELKETA «SUMINISTROS
16.00-21.00 MONJARDÍN». Remontival pilotalekuan.

Argitaratzen du:
Lizarrako GAREAN Euskaldunon Elkarteak

10. zenbakia
Navarro Villoslada, 1 - 4.E
31200 Lizarra - Nafarroa
Tel. 615 752 842

Diseinua eta maketazioa:
Chapitel Komunikazioa
Lege gordailua: NA. 1986-2007
Ale kopurua:700

Kotarro aldizkarian agertzen diren
artikuluen edukinaren ardurarik
Garean Euskaldunon Elkarteak ez du hartzen,
edukiaren erantzukizuna, bere osotasunean,
autoreena baita.

