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20.00etan baxenabarra kaletik abiatuta

Eta gainera... 

GUSTAVO DE MAEZTU MUSEOA 
UDAKO TAILERRAK EUSKARAZ
7 eta 12 urte bitarteko haurrentzako. 
Uztailaren 26tik 29ra: “Erdi Aroa”.
Abuztuaren 23tik 26ra: “Itsasoaren sekretuak”.
10.30etik 12.30era. Jarduera doakoa da
Izen emate epea zabalik dago.

KARLISMOAREN MUSEOA
ERAKUSKETA IRAUNKORRERA  
BISITA GIDATUAK EUSKARAZ
Uztailaren 2an, 16:30ean.
Irailaren 3an, 16:30ean.

AISALDIA EUSKARAZ  
ESTELLERRIAN
“Mugitu”ren eskutik eskaintza zabala 
Estellerriako naturaz gozatzeko: eskalada, 
piraguismo, espeleologia eta hamaika jarduera 
gehiago.
Informazioa: www.mugitu.net

EKI proiektua ikas material berritzailea da. 
Euskal Curriculuma garatzen du, konpeten- 
tzietan oinarrituta eta inte-
grazioaren pedagogiaren bi-
tartez. Ikastolen Elkarteak 
sortu duen material hori Eus-
kal Herriko ikastoletan ezezik 
beste hainbat ikastetxetan ere 
erabiltzen hasi dira. Euskara 
ikasgaiko 2. DBH-ko 3. unita-
teak “euskara jendea”-ri gal-
derak eginez herriko euskaraldunekin lotu-
tako erreportajeak proposatzen dituenez 
Euskal Herri osoan zehar hainbat eta hainbat 
elkarrizketa egin dira, baita Lizarran ere. Liza-
rra Ikastolako DBHko 2. mailako ikasleek 
metodologia berri hori aplikatuz erreporta-

jeak egiten ibili dira, eta lan horietatik, Kota-
rro aldizkariaren erredakzio taldearen lagun- 

tzaz, sortzen da orri honetan 
Lizarrako jendeari aurkezten 
dizuegun begirada hau.

Ikastolako ikasleak izanik 
ikastolaren historia eta gaur 
egun bizi duten egoera hartu 
dituzte gaitzat, batetik Lour-
des Flores andereñoa, urte 

gehien daraman irakaslea, bestetik Egoitz 
Galartza, Gurasoen Batzordekidea, elkarriz- 
ketatuz.

Lourdesek 40 urte eman ditu lanean Lizarra 
Ikastolan, eszedentzia hartu zuen urtea izan 
ezik guzti-guztiak jarraian. Egoera eta lan egi-
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2016ko ekaina debaldeko alea

Lizarrako euskara jendea

Euskara jendea? Baina, zer da hori? Existitzen al da Lizarran? 
Non da? Lizarrako DBHko 2. mailako ikasleek aurkitu dute  

Lizarrako euskara jendea, eta bizi bizirik!

Lourdesek gogoan
hartu ditu hasierako

urte zailak...



teko baldintzak asko aldatu direla esan du. Gogoan hartu ditu 
hasierako urte zailak, goardia zibilak ikastolako irakasleengana 
kargu hartzera joaten zitzaizkien garaiak. Ikastolako haurrei 
klaseak emateaz gain, Gau Eskolan helduei klaseak ematen 
zizkietela aipatu du. Ikastolako andereñoak ziren Euskaltegiko 
andereño, 80 hamarkada hasieran Lizarrako AEK sortu bitar-
tean eta AEKren lehenbiziko urteetan ere. Lourdesek 
hezkuntza aldaketa askoren historia dela ziur-
tatu du, urte askotan hainbat bilakaeraren le-
kuko izan delako eta orain ere ikasketa proze-
sua aurrera eramateko aldatzen ari delako.

Egoitz duela hiru urte da Batzordekide, se-
meak ikastolan dituenetik hamar urte igaro 
badira ere. Ez du iraganaz hitz egin, egungo egoeraz baizik. 
Berak dio: “Ikastola niretzako ez da euskaraz ikasteko lekua 
soilik, komunitatea eratzeko behar diren pertsonak hezteko 
lekua da”; eta gaineratu du: “nik Euskal Herri euskalduna nahi 
dut, baloreetan, kulturan, zientzian, letretan eta abarretan ongi 
hezia, neurri batean ikastolak eskaintzen du hori”.

Bestalde, Ikastolak duen izaera kooperatiboa dela eta, Guraso 
Batzordea ez da ikastolako erabaki-gune nagusia, Batzar 
Orokorra baizik. Bertan edozein gurasok parte har dezake 
eta botoa emateko eskubidea dauka. Egoitzek argitu du Gura-
so Batzordeak urteko batzarren artean hartzen dituela era-
bakiak.

Hezkuntzan, euskara jendeari beste bide bat 
ireki zitzaion 1995-1996 ikasturtean D eredua 
Remontival Ikastetxean hasi zenean. Hasie-
rako oroitzapenak pilatzen dira Luis Azpili-
kueta irakaslearen hitzetan: “Lan handia egin 
ondoren gela bat lortu genuen, 3 eta 4 urteko 

ikasleekin”. Ordudanik, “Matrikulak euskaraz gora egin du, 15 
ikaslerekin hasi ginen D ereduan eta gaur egun bi gela ditugu 
maila bakoitzean”, kontatzen digu. Baina etorkizunera begira-
tu nahi du Luisek, eta erronkez ere hitz egin du, “D eredua 
herri guztietako eskola publikoetara zabaltzea” edo “euskara 
plazara ateratzea”, kasu.

Bittor AEK-ko
metodologiarekin
oso gustura dabil...

Lourdes Flores Egoitz Galartza Luis Azpilikueta

Lorategi mantentze-lanak
LOREZAINTZA



Helduen euskalduntzea eta AEKren nondik norakoak Susa-
na Bidarteren eskutik jaso dituzte, gainera Beñat Etxepare 
Euskaltegiko ikasleen testigantza jaso dute, Bittor Txasko 
eta gelakideengandik.

AEK-ren metodologia komunikatiboa izan da betidanik mate-
rialak aldatuz eta berrituz joanagatik, “material ezberdin asko 
ikusi dut nik… bilakaera handia izan da”, gogoratu du Susa-
nak. Teknologia, online ikastaroak eta presentzialak eskaintzen 
dituzte, Euskal Herriko helduak euskalduntzeko sortutako 
erakundean. Dituzten ehundaka Ikasleen artean, “erabileran 
konpromiso handia dutenak” azpimarratzen ditu.

Horietako batek, Bittorrek, bi saiakera egin du euskara ikas-
ten, lehenbizikoa 18 urte zituela, eta oraingoa, bigarren saioa, 
40 urte ondoren. AEK-ko metodologiarekin, mintzamena 
bultzatzen duenarekin, oso gustura dabilela eta bati baino   
gehiagori izena emateko gomendatu diola aitatu du. Ikasteak 
zailtasunak dituela eta ahalegindu behar den arren klaseak di-
bertigarriak omen dira, lagun onak egin omen ditu eta guzti 
horrek astero zazpi ordu eta erdi saiatzea merezi duelakoan 
dago. Klasez kanpo ere aritzen da praktikatzen: “telebista 
ikusten dut, irratia entzun, aldizkariak irakurtzen ditut eta as-
tean behin mintzataldean elkartzen naiz”, zehaztu du. Bittor Txasko bere gelakideekin.

Lizarrako euskara jendeak euskaraz bizi nahi duela aldarrikatuz herriko plazan. 

Sorkunde Garbia pasealekua, 33
31200 Estella-Lizarra



Euskalkiak eta euskara batua atalaz gehiago jakin dute Goiza-
ne Vegasi esker, batuaz gain Baztango euskara dakien Lizar-
tarrari galdetuz.

Zenbaitetan argudiatu izan da euskara batua eta euskalkiaren 
arteko nahasketak sor daitezkeela, bataren eta bestearen ar-
teko funtzioak garbi ez bereizteagatik. “Nik Goinafarrera so-
lasten dut”, baieztatu du baztandar jatorriko lizartarrak eta 
euskalkia ikasketetan abantaila izan dela ondorioztatu du. 
Gainera euskara batua eta euskalkiak ez daude kontrajarriak, 
osagarriak baitira: “Euskara batua arras ongi dago euskalki ez-
berdinak dituztenen artean elkar ulertzeko, baina hala ere 
bakoitzak bere euskalkia ez du behar galtzea eta solastu be-
har du”, azaldu du nafarreraz.

Euskaldunen taldeen gorabeherak, helburuak eta ekintzak ja-
sotzeko Alfredo Dufurrekin mintzatu dira.

Lizarrako euskaldunen taldea, Garean, 2007an sortu zen, 
euskaldunendako ekintza elebakarrak, euskara hutsean, pres-
tatzeko asmoz: “Lizarrako eta inguruetako euskaldun ekin- 
tzaileen topagunea da”, esaldiaz definitu du Alfredok. Hel-
buruak betetzeko plan estrategiko zabala aurkeztu du bere 

erantzunean, azken urteetan burututako ekintzak aipatuz eta 
arrazoituz.

Gareankideak talde horretan duen inplikazioaz hausnarketa 
pertsonala eskaini du: “euskara ni egiten nauen zerbait da… 
nire arbasoen hizkuntza… orain lanbide ere badut… nolabait 
ekarpen soziala egiteko aukera ere bada”.

Euskararen Ordenantzak izan da beste gai bat, horren berri 
izateko Lizarrako Udaleko Unai Errazkin zinegotziaren, 
euskara saileko zinegotzi arduradunarekin, solastu dira. Orde-

Alfredo Dufur

Susana Bidarte Goizane Vegas



nantzen garrantziaz aritu da, nola aurreko legealdian onartu 
ziren gehiengoaren adostasunez (UPNko zinegotziek eman 
zuten aurkako bozka, beste guztiek baiezkoa). Unaik uste du 
arau hauek euskararen erabilpena zenbait egoera, erabilpen 
eta esparrutan nola egin kudeatzen dutela, 
urrats garrantzitsua izan daitezkeela, baina 
jendearen borondatearen pean geratzen dire-
la. Orain martxan jartzea izan daitekeela zaile-
na. Ez hori bakarrik, etorkizunean “gauza guz-
tiak bezala, denbora igarotakoan errebisatu 
beharko dira eta egokitu” esanez bukatu du 
elkarrizketa.

Azkenik, Lizarran euskara erabilpena gaur egun zenbaterai-
nokoa den aztertzeko asmoz, Kiko Escobarrek, Udaleko 
Euskara Teknikariak, eman die zenbait argibide.

Lizarrako 2011ko datuek erakusten dutenez euskaldunak 
oraindik gutxiengoa gara Lizarran. Hala ere, euskara dakitenei 

dagokienez, Lizarran “orain dela urte batzuk ematen zenare-
kin ezaguera maila asko igo da, horretan irabazten ari gara 
baina gure etorkizuneko erronka erabileran datza” dio Kikok.

Lizarrako kaleetan zehar, euskara lehen baino gehiago entzun 
daiteke, dagoeneko bada familian euskara hitz 
egiten duten bikote euskaldunik. Kaleko ere-
mua askoz mantsoago doa ordea, izan ere 
euskara eremu akademikoarekin egon da lo-
tuago, eskolarekin, alegia.

Udaleko euskara adituak euskara sustatzeko 
proiektu berri asko daudela adierazi du, ho-

rien artean LH-ko 5. eta 6. mailetan bertsolaritza bultzatze-
koa aipatu du.

Eta honaino heldu da euskara jendeari egindako hurbiltze 
saiakera xume hau, ziur aski euskara jende askorekin errepa-
ratu gabe, euskara jende gehiagorekin solasteko gogoz, euska-
ra jende berriaren esperoan...

euskara
ni egiten nauen

zerbait da...

Unai Errazkin Kiko Escobar

Estudio de Gramática, 2
31200 Lizarra- Nafarroa

Tel. 948 550 010



Foto-inkesta

Sara Izagirre

1. Bai, joan naiz, gainera aurten ezberdina izan da, 
Gobernu berriak urte bat baino ez du izan gauza 
asko aldatzeko. Aurten salatu beharrean, gauza 
batzuk proposatuko nituzke. Adibidez, euskara 
ikasteko eskubidea izan Nafarroako edozein  herri- 
tan.

2. Euskaltegian ikasi nuen eta prozesu ikaragarri 
polita izan (izaten) da. Bihotz-bihotzez gomenda- 
tzen dut. Euskara ikasteko prozesua nire bizitzako 

prozesu pertsonal bat ere izan da. Euskara ez da nire ama hizkuntza izan, 
baina familiarena izan zen, eta egun, maiz erabiltzen dut. 

3. Ezin diogula uko egin ezagutzen ez dugunari.

Irati Barbarin

1. Bai noski! Nire ustez ekainaren 4an Iruñean 
euskaldunon indar erakustaldi bat egon da. Nola-
bait Gobernu berriari Nafarroan euskararekiko 
pausu irmoak eman ditzaten gizartearen babes 
zabalaren adierazpena izan da.

2. Oso hurbilekoa sentitzen dut bai, nire egune-
rokotasuneko giro ezberdinetan komunikatzeko 
erabiltzen dudan hizkuntza nagusia da. Nire kasuan 
txikitatik amarengandik jaso nuen euskara, ama 

euskaldun berria izanik.

3. Euskara urrun sentitzen duten nafarrei zorionez mantendu ahal izan 
den toponimiari erreparatuko nioke edota gure eguneroko hiztegian 
jakin gabean euskarazko jatorria duten hitzen erakusketa egingo nieke. 
Hori gutxi balitz, euskaraz komunikatu ahalko balira haien begien aurrean 
zabalduko litzakeen mundu berria erakutsiko nieke.

Diego Goñi:

1. Bai, noski. Nafarroan oraindik gauza asko aldatu 
behar ditugu. Euskararen legea, zonifikazioa, es-
kubide linguistikoak, etab.

2. Bai, nire bikote eta alabarekin euskaraz hitz egi-
ten dudalako. Euskaltegian ikasi nuen, hasieran 
Villatuertan duela urte asko, gero utzi nuen eta 
duela zazpi urte berriro hasi nintzen Lizarran.

3. Euskara gure hizkuntza dela, Nafarroako Antso 
VI Jakituna erregeak idatzi zuen bezala, “lingua na-
varrorun”.

Rakel Herrero

1. Bai, joan gara, honen aurreko aldean joan ere, 
seme-alabei ez dakit zenbat argazki egin zizkieten! 
Salatuko nituzke azkeneko asteetan izan diren era-
soak: ETB, haur eskolak Iruñean.

2. Bai, oso hurbil sentitzen det. Ni euskaldun berria 
naiz, 18 urterekin ikasi nuen Hernanin AEKn, oso 
esperientzi polita izan zen eta oraindik mantentzen 
ditudan lagunak egin nituen. Orain familiako hiz-
kuntza da, etxeko hizkuntza eta ahal dudan gehie-

netan erabiltzen det.

3. Esango nieke hurbiltzeko, ezagutzeko, eta maitatzeko, Nafarroaren hiz-
kuntza delako, urte askotan baztertua egon dena eta badela garaia berres-
kuratzeko eta erabiltzeko.

Bide eman euskarari
Ekainaren 4an “Bide eman euskarari” manifestazioa izan 
dugu Iruñean, 17:30ean Golem-etik abiatuta. Ematen 
zuen euskaltzaleok gobernu aldaketarekin manifestazioak 
egiteari utziko geniola, baina ez da hala izan:

1. Joan zara? Manifestazioak salatzeko edo proposatzeko izan 
daitezke, zer salatu edo proposatuko zenuke?
2. Euskara hurbileko sentitzen duzu, zergatik? Non-noiz jaso 
edo ikasi zenuen euskara? 
3. Zer erranen zenieke euskara urrun sentitzen duten nafarrei?

Tlfnoa. 602 539 621
www.mugitu.net

Bizi uda  
eta aventura!



denborapasak

Uda
Ezker eskuin:
1. Ostatuetan udan asko saltzen diren edariak.
5. Udan etxean geratu edo ..... egin daiteke.
7. Bero handiaren ondorioz.
8. Udan jende askok izaten ditu.

Goitik behera:
2. Udan bero likatsua delarik.
3. Uretan freskatzeko tokia.
4. Udan herri askotan izan ohi dira.
6. Hotzaren aurkako esanahia.

Euskalglifoa

  Gurutzegramak

Jatetxea

Lagun-taldeendako bazkariak eta afariak
Merkatondoa, 14 · 31200 Lizarra · 948 555 695



Argitaratzen du:
Lizarrako GAREAN Euskaldunon Elkarteak

Diseinua eta maketazioa:
Chapitel Komunikazioa

Lege gordailua: NA. 1986-2007
Ale kopurua: 700

36. zenbakia

Julio Ruiz de Alda, 6 behe, ezk.
31200 Lizarra - Nafarroa

Tel. 615 752 842

Agur bero bat, auzokide:

Ia hamar urte dira Gareanek euskarari eta euskaldunon komunitateari 
hauspoa ematen diela. Hamarkada oparo honetan hamaika proiektu jaio dira; 
batzuek hasiera eta bukaera izan duten bezala, beste askoren kasuan amaiera 
oraindik idazteke dago.

Esan bezala, Garean etapa bat betetzear dago, hamarkada, eta ibilbide 
berri baten atarian gaude. Lemazain berriek, ideia freskoek, baliabide 
handiagoek… bat eginen dute metatutako esperientziarekin, proiektuekin 
eta tokiko euskaldunon erreferente izaerarekin. Horrela, Elkarteari astindu 
motibagarria emanen diogu.  

Eraldatu ala hil, hori dugu lelo, eta datozen hilabeteotan gauzatu nahi dugu, 
2016 urtea amaitu baino lehen funtzionamendu eta zuzendaritza berria aurkeztuz 
eta dagoenaren gainean eraikiz. Egun martxan diren proiektuak mantenduko 
dira eta euskaldun euskaltzale ekintzaileen topaleku izaten jarraituko du 
Elkarteak; hain zuzen ere, –dun, –zale eta –gile, Garean definitzen duten hiru 
atzizkiak.

Hortaz, mezu honekin, honakoa komunikatu nahi dizugu. Aurrena, 
esandakoa, proiektua indar berriz hornitu nahi dugula; bigarrena, parte 
hartzeko ateak zabaltzea herritar orori; eta, azkenik, esker on beroa urteotan 
Gareanen proiektua babesteagatik.

Elkarren berri izanen dugulakoan,
Gareanen Zuzendaritza.

Kotarro aldizkarian agertzen diren
artikuluen edukinaren ardurarik

Garean Euskaldunon Elkarteak ez du hartzen,
edukiaren erantzukizuna, bere osotasunean,

autoreena baita.

paper birziklatua


