
“Griot” diaporama 
Jon Arretxeren eskutik
Eguna: martxoak 14
Ordua: 20.00
Lekua: Julian Romano Musika Eskola

Garean Sagardotegi afaria
Lekua: Murugarrengo Aldaiondon
Eguna: martxoak 14

Lizarran Kantuz
• Martxoak 29
• Apirilak 26
• Maiatzak 24
• Ekainak 21

Ordua: 7.30
Abiapuntua: Baxenabarra kalea

Txokolipuinak
• Martxoak 12
• Apirilak 9
• Maiatzak 7
• Ekainak 4

Ordua: 18.00
Lekua: La Bota elkartearen egoitzan

“Bob? Nor da Bob”
antzerkia, Jon Urraza
eta Jon Zubiagaren eskutik
Apirilak 30

Euskaraz bizi nahi dugunok egunero espa-
zio berriak ireki behar ditugu, gure hiz-
kuntzan aritu ahal izateko. Zer esanik ez,
Lizarran edo bere eskualdean erdara
nagusia den lurraldeetan. Eta hala ere, eus-
kaldunok erronka berriei ere aurre egin
behar diegu, hamaika urte
barru ez entzuteko “egin
izan bagenu…”.

Egun, teknologia berriek
gero eta presentzia handia-
goa dute gure jendartean.
Batzuek kritikatuko dute
internet-i ematen zaion
garrantzia, beste batzuek gorroto diote;
beste batzuek, berriz, izugarrizko garran-
tzia ematen diote. Iritziak iritzi, halaber,
inork ezin du ukatu gure jendartean dau-
dela eta euskaldunok bertan ere parte
hartzen ari garela. Baina, zein hizkuntzetan
parte hartzen ari gara? Zertarako parte

hartzen ari gara? Hizkuntza normalizazioan
zer eragina dute?

Galdera asko egin daitezke. Dena den, gal-
derak egiten ditugun eta erantzunak bila-
tzen ditugun bitartean mundua ez da geldi-

tzen, aurrera doa eta galde-
retan soilik gelditzen dena
ikusle baino ez da. Lizarra-
ko euskaldunok ere prota-
gonista izan nahi dugu,
parte hartu nahi dugu. Eus-
kararen normalizazioaren
motorra baikara. Guk geuk
egiten ez duguna beste

inork ez duela eginen konbentzituta gaude
eta horregatik teknologia berriek eskain-
tzen dizkiguten aukerez ere baliatu behar
dugu.

Garean Euskaldunon Elkartetik hasieratik
garbi ikusi da jendartearen eremu guztie-

Garean-jarduerak

Lizarra 2.0:
euskaldunon erronka

www.blogari.net/garean
helbidean Garean
elkartearen bloga
aurkituko duzue.

Garean Elkartetik hasieratik garbi ikusi da eremu guztietan
euskara erabili behar dela eta honenngatik bere ekarpen xumea

egin nahi izan du bere bloga irekitzen.

3.
zbk.

2008ko martxoa debaldeko alea

3. zenbakia



Estudio de Gramática, 2
31200 Lizarra- Nafarroa

Tel. 948 550 010

Garean Euskaldunon elkartea sortu zenetik
urte bete egin da. Elkartzen hasi ginen 10 lagu-
neko talde hura 35 laguneko talde bilakatu da.
Honek indarrak ematen dizkigu aitzina segi-
tzeko. Batez ere ikusten dugulako elkartearen
mezua ulertu dela. Baita ere somatzen dugula-
ko gure gibelean badirela euskaldunak anima-
tzen eta laguntzeko prest.

Bertzalde, edozein elkartek behar ditu bere
finantziazio iturri propioak eta bazkideek
horretan ere laguntzen dute. Diru ekarpen
txikia da norberarendako baina garrantzi eta
sinbolismo handikoa Lizarrako eta Estellerriko
euskaldunon komunitaterako.

Handitzen segitu behar dugu: euskaldunon
kopurua goraka doa eta hori sumatu behar da
karrikan. Gure nahia guztiengana ailegatzea da.
Baita zuei guregana jotzeko aukera ematea
ere. Elkarren berri izatea, elkarren harremane-
tan egotea ezinbertzekoa da. Elkarren beharra
dugu.

Garean-ekimenak

Bazkide izan nahi dut:
72 euro urtean (6 euro hileko)        2 epetan (ekaina eta abendua)         epe batean (ekainean)           .............. euro (borondatea)

Banketxeko datuak:

abizena ................................................................. izena ................................................... helbidea ............................................................

posta kodea ............................ herria ................................................................ herrialdea ........................................................................

telefonoa .......................................................... posta elektronikoa .............................................................................................................

Oinez hasi gara, pausu arina dugula; gorputz
sendoa lortzeko zure laguntza behar dugu.
50 bazkide baietz lortu! Bazkide egin zaitez:

• Euskalduna zarelako.
• Zure lanarekin ezin baituzu lagundu, ekarpen 

bat egin nahi duzulako.
• Seme-alabak euskaldunak dituzulako.
• Eskolatik kanpo ere euskaraz egin nahi duzulako.
• Euskaltegitik ateratzean mintzatzeko lagunak 

behar dituzulako.
• Gaztea zarelako eta gazteok zer erranik badu

zuela uste duzulako.
• Estellerriko herrietan eta Lizarrako karriketan 

euskara aditu nahi duzulako.
• Elkarturik indar gehiago izanen dugula uste 

duzulako.
• Euskara gure hizkuntza delako.

Zein da zure arrazoia?

50 baietz!

Txartel hau helbide honetara bidali: Navarro Villoslada, 1 ·   4  •31200Lizarra - Nafarroa



Garean Elkartetik hasieratik garbi ikusi da eremu guztietan
euskara erabili behar dela eta honengatik bere ekarpen xumea

egin nahi izan du bere bloga irekitzen.

Foto-inkesta

Edurne Villegas,
41 urte, etxeko andrea

1.- Nire aita Galdakaokoa zen eta euskaraz hitz
egiten zuen. Gainera niri beti gustatu izan zait.

2.- Basaurin Habe euskaltegian egon nintzen
urtebete. Gero utzi nion, orain dela hamar urte
bigarren aldiz saiatu nintzen eta oaringo hau
hirugarren aldia da. Oraingoan umeak haziak

direnez ea ikasten dudan.

3.- Txarrena hizkuntza zaila eta desberdina dela, eta aldi berean
hoberena ere horixe da. Bestalde hitz egiteko erraztasunik ez dago
euskaldun gutxi dagoelako eta horietako batzuek euskaraz hitz egi-
ten ez dutelako, baina egia esan ni gustura ari naiz, hizkuntza polita
delako eta euskaltegian oso giro ona dagoelako.

Marisol Los Huertos,
46 urte, postaria

1.- Alaba D ereduan ikasten ari zenez, hasieran
hari laguntzeko baina orain gustatzen zaidalako.

2.- Orain dela hiru urte etorri ginen Lizarrara.
Lizarratik 18 urte nituela joan nintzen
Catalunyara . Nire senarra eta alaba katalanak
dira. Eta orain alabari ezin diot lagundu asko

baina hala ere euskaltegira gustura etortzen naiz, oso jende jatorra
ezagutu dut.

3.- Euskara ikastearen alderik txarrena jende gutxik hitz egiten
duela eta ezin daitekeela jende askorekin praktikatu. Eta hoberena
hiztun gutxi izan arren oso kontzientziatuak direla, euskara hutsean
hitz egiten didate eta hori laguntza handia da.

Rosa Mari Ortigosa,
43 urte, langabezian

1.- Nire semea ikastolan dabilelako eta gainera
denbora librea dudalako.

2.- Orain dela urte asko hasi nintzen ikasten,
baina utzi nion, aurten berriro hasi naiz esan
dudanagatik eta oso pozik nabil.

3.- Zailena hitz egitea da, hasieran lotsa ematen du eta ia jende eus-
kaldunik ez dut ezagutzen klasekoak izan ezik. Hoberena dagoen
giroa da, oso ona, ederki  moldatzen gara. Gainera aurrerapenak
egiten ari naizela ikusten dut.

Txus Lizasoain, 
52 urte, irakaslea

1.- Gure hizkuntza delako, behar bada beti esan
ohi dena da baina halaxe da.

2.- Orain dela bost urte hasi nintzen eta gero
bi urtez utzi nion.Aurten berriro hasi naiz.
Lehen gobernuak eszedentzia eskaintzen zidan
klase emateko konpromisoa hartuz gero. Orain

ordea, Lodosan A ereduan ari naiz lanean.

3.- Niri zailena egunero etortzea eta gramatika egiten zaizkit.
Hoberena berriz, jendearekin dudan harremana.

Beñat Etxepare euskaltegira joan gara gure galderak egitera, Koldok oso jator hartu gaitu bere klasean
eta ikasleak prest agertu dira erantzuteko. Hiru galdera egin dizkiegu:

1- Zergatik hasi zinen euskara ikasten?
2- Zenbat denbora daramazu ikasten?
3- Zer da zailena edo gogorrena? Eta zer errazena edota politena?

3. zenbakia

Publizitatea alokatzeko:

679 468 664



72 euro urtean 

tan euskara erabili behar dela eta honen-
gatik bere ekarpen xumea egin nahi izan
du bere bloga irekitzen.

www.blogari.net/garean helbidean Garean
elkartearen bloga aurkituko duzue. Bertan
elkartearen egitasmoak
eta beste gauza batzuk
aurki ditzakezue. Hala ere,
neurri handi batean, blog
hau ere gonbite bat da; hau
da, Lizarrako eta bere
eskualdeko euskaldunok
gure komunitatea osa
dezagun Interneten bidez. Gai asko, zaleta-
suna asko, interes asko eta desberdinak
ditugu euskaldunok; Inter-netek aukera
eskaintzen digu honetaz eta horretaz ari-
tzeko. Natura, mendia, literatura, futbola,
komikiak, autoak, igeriketa, ikasketak, lana,
sukaldaritza… Mila gai dugu euskaraz ari-
tzeko. Gainera, apur dezagun beste horma
bat; izan ere, badirudi euskaldunok gure
artean bakarrik euskarari buruz hitz egin
baino ez dugula egiten; edo behintzat hau
topikoa baino ez dela agerian utzi. Erakuts

dezagun, euskaraz edozein gaietan aritzen
garela ere.

Internet ez da soilik erakusleihoa. Egun,
tresna ugari, eta erabiltzeko errazak dire-
nak daude: Youtube, Euskaltube, flickr…

euskaldunok ere tresna
hauekin lan egiteko ohitu-
ra hartzen ari gara eta
Lizarran ere erabilpen
hauetan sakondu behar
dugu.Denon parte hartzea
beharrezkoa da, Interne-
ten ere euskararen pre-

sentzia eta erabilpena areagotzeko.

Garean Euskaldunon Elkarteak bere web
orria abian jartzeko asmoa du. Web orri
honek Elkartearen erakusleihoa baino
gehiago izan nahi du. Lizarrako eta bere
eskualdeko euskaldunon beste elkargune
bat izatea espero dugu. Gainera, teknolo-
gia berriei esker guk bezala euskararen
normalizazioan aritzen diren beste elkarte
eta erakunde batzuekin batera aritzeko
aukerak daude.

Oraindik Garean Euskaldunon Elkartearen
bloga dago. Beste euskaldun askoren blo-
gak eta orriak daude sarean. Garean web
orria asmoa izatetik errealitate bilakatze-
ko prozesua abian badago ere, ezin da
estrenezko data jarri.

Hala ere, denon artean egin behar diogu
aurre erronka honi. Lizarra 2.0. ez da hel-
burua, euskararen normalizazioan urrats
eraginkorrak emateko beste tresna bat
baizik. Beraz, esan duguna, parte hartzea
ezinbestekoa da eta denon artean komuni-
tatea osa dezagun

Garean Euskaldunon
Elkarteak bere web
orria abian jartzeko

asmoa du.

Koldo Kastañeda, Garean elkarteko kidea



Félix Huarte plaza, 7
31007 IRUÑA
Tel. 948 264 576

72 euro urtean 

SEI, EZ
HAINBESTE
KEXATU!

BADAKIZU
FORU ENPARANTZA
ZEHARKATZEKO
KASKOA JARTZEA
BEHARREZKOA DELA...

ANDER SOLANO

HARA
ZERGATIK!

2x -ez-i Bizkaiko herrian

Euskal glifoa
Atsotitza

denborapasak

Ezker eskuin

Goitik-behera

Soluzioak hurrengo zenbakian

Gurutzegramak
Lizarrako kaleak



Garean Elkartetik hasieratik garbi ikusi da eremu guztietan
euskara erabili behar dela eta honengatik bere ekarpen xumea

egin nahi izan du bere bloga irekitzen.

Montejurrako txoriak,
Montejurra laket

Kontatzen hasten bazarete, Estellerriko zenbat
herrik konpartitzen duten -tza bukaera, gutxie-
nez zazpi aterako zaizkizue:AbarzuZA,ArbeiZA,
ArtaZA,GanuZA, IguzkiZA,Men-daZA,OteiZA
eta BerrueZA.

Gaurkoan bukaera hori konpartitzen duten
herrietatik paseo bat emateari ekingo diogu…
eta bat-batean etorriko zaigun galdera zera da,
zer arraio ote da bukaerako -tza errepikakor
hori? Eta horrelako galderak erantzuteko hobe-
rena dakitenengana joatea izaten da edo gutxie-
nez idatzi duten liburura kontsulta egitera.TZA!
Ugaritasun atzizkia, asko dagoela alegia!

Lehenbiziko galdera erantzun dugu eta esan
daiteke gure gaurko mixterioa argitzetik hurbi-
lago gaudela. Segi dezagun aurrera gure ikerke-
tan. Zer dago asko, halabaina, herri horietan?
Goazen bat banaka erantzunak argitzera:

Abarzuzan ABARRAK (erdaraz las abarras
ere esaten da).
Arbeizan ARBI asko? Zerbait asko bai baina
filologoak ez daude hain ziur arbia izan dai-
tekeenik.
Artazan ARTEA ugari.
Ganuzan ez dakigu zer dagoen asko. Ea zue-
tako norbaitek ikerketa bat egiten duen.
Iguzkizan EGUZKIA jaun eta jabe, horregatik
erdaraz gero la Solana.
Mendazan MENDI asko? Hemen ere filolo-
goek ez dute azken hitza ematen.
Oteizan, OTEA nonahi. Kontuz ibil zaitezte,
beraz, arantzekin ziztatu gabe.
Berruezan, BERRO aunitz. Baina badakizue
zer den berro bat? Aintzinean, behinola neka-
zaritza osasun bizkorragoan zegoen garaietan,
laborariek urratzen zituzten lur berriei
berroa deitzen zioten, Berroeta eta Berrueta
izenetan agertzen den bezalaxe.

Badakizue lagunak: ugari? asko? aunitz?
pilaka? TZA!

Ugari? TZA!
Luisfer

Maite A. S.

Argitaratzen du:
Lizarrako GAREAN Euskaldunon Elkarteak

Diseinua eta maketazioa:
Chapitel Komunikazioa

Lege gordailua: NA. 1986-2007
Ale kopurua:1000

33. zenbakia

Navarro Villoslada, 1 - 4.E
31200 Lizarra - Nafarroa

Tel. 615 752 842

Ohikoa denez, edonoren, edozeinen
berrogeita hamargarren urteurrena
ospatu egiten dugu. Ahaleginak egiten
ditugu ahalik eta oihartzun handiena
izan dezan. Aurten adibidez, jabetu naiz
bi gutxienez direla euren ospakizunak
prestatzen ari direnak. Bi ospakizun era-
bat desberdinak diren bi esparrutan,
elkarte bat alde batetik eta erlijioarekin
zerikusia duena bestetik.

Bioi, nola ez, ongi ospatzea opa diet.

Baina oraingoan duela urte pare bat
berrogeita hamar urte bete zituen beste
zera batean erreparatu nahi dut.

Askotan gertatzen den bezala, badira
ahaztuak direnak, batez ere berrogeita-
mar urte horiek sasoi betean betetzen
ez dituztenean.

Hori gertatu zitzaion Lizarrako auzo
zahar, txiki eta historiko bati,Curtidores
auzoari hain zuzen ere.

Garai batean sasoi betean zegoena,
Lizarrako eta Lizarraldeko jende askok
bertan lan egin zuen, bertan esplotatua
izan zen, bertan bizi eta bertan hil zen.
Langile auzoa bere garaian, umez beteri-
ko kalea, alaitasun inozoaren islada, izer-

dia eta inpotentziaren elkargunea,
borrokaren adibidea.

Duela urte batzuk lantegia bota zuten,
eta utzitako hutsunean belardia dago.
Orain auzoa erabat aldatu da, lehengo
gazteak zahartu dira, ume alai horiek
aspalditik joan ziren eta bizilagun
berriak egon arren ez da gauza bera.

Berrogeita hamar urte beranduago ibaia-
ren ondoan paseatzen naizen bitartean,
nire omenaldi berezia egin nahi diet
auzo horri eta bertan bizi, lan egin eta
duintasunaren ikasgaian maisuak izan
ziren horiei. Izan ere, ahaztu horiek ezin-
bestekoak dira Lizarrako benetako his-
toria txikia idazteko garaian.

Beraiek, ahaztu horiek utzi zigutena oso
serio hartu behar baitugu berdegune
handi horretan, hipoteka, ETT edota
globalizazioaren garai berri honetan, lan-
tegiarekin batera lurperatu nahi izan
zituzten duintasun lore koloretsuak
berriro hazten ikusteko.

Beraz, herri txiki honetako zati handi
eta garrantzitsua izanda ere, Lizarrako
kronista ospetsuen burutik eta artikulo-
etatik at gelditu edo gelditzen zareten
guztioi hona hemen nire onespena.

Ospakizun ahaztuak


