
JULIO SOTO 
Azaroak 15, «Bertsolariaren ahotik»
20:00etan Maria Vicuñan

LIZARRAN KANTUZ
Azaroak 25 eta urtarrilak 27
19:30ean Baxe Nabarra kaletik abiatuta

TXOKOLIPUINAK
Azaroak 29 eta urtarrilak 31
18:00etan La Bota elkartean

IRAKURLE KLUBA
Azaroak 30 eta urtarrilak 25
19:30ean Liburutegian

BERTSO-AFARIA
Abenduak 1, Lizarran

PIRRITX, PORROTX,  
MARIMOTOTS
Otsaila hasieran
17:00etan Lizarrako kiroldegian

EUSKARAREN MARATOIA
Azaroak 17, 18 eta 19
Ikusi Kotarroren kontrazala

BESTELAKOAK
Azaroak 22, PORROTX Aioraren alde
17.00etan Maria Vicuñan, 5€

Azaroak 25, haur  tailerra
Koloretako ponpak eta zirrindolak
11:30 Muetz (Gesalatz, izena eman behar)

Abenduak 8, bisita gidatua
11:30 Karlismoaren museoan

Lasarteko 9. Euskararen Maratoian Ttakun 
elkarteko Naiara Mujikak azaldu bezala: 
«“Armairutik irtetea” homosexualitatearen 
aitortza publiko eta borondatezkoari 
erreferentzia egiteko erabiltzen den bezala, 
euskal hiztunok ere ahalduntze hori arlo 
linguistikora ekartzeko garaia da». 

Gainera, euskahalduntze-a «konplexurik 
gabe, harrokeriarik gabe, geure buruaz 

eta geure hizkuntzaz harro» egin behar 
dugu. Gipuzkoako hiri horretan bezala, 
Lizarrerrian ere «egunerokotasunean lortu 
beharreko erronka» da euskara ezagutzetik 
erabiltzera jauzi egitea.

Beraz, 2017 honetan, Maratoiaren opil goxoa 
egiteko legamiaren osagai guztiak bildu 
dira Ega ondoko hirian: Mintzatalde batek 
E.H.ko V. ginkana irabazita, finantzaketa; «24 

Garean-Jarduerak

40.
zbk.

2017ko azaroa debaldeko alea

«Irten armairutik» 

Azaroaren 17, 18 eta 19ko asteburuan agertoki aparta  
bilakatuko da Lizarra: euskaldunok eta euskaltzaleok  

armairutik ateratzea erraztu nahi dugu.



Lorategi mantentze-lanak
LOREZAINTZA

orduen» eta «Euskaraz Bizi Nahi Dut» lasterketen aurrekariekin, 
eskarmentua; eta Lasartek utzitako irudi, testu eta ideiekin, 
oinarri sendoa. Honela, Lizarran Euskararen Maratoi xumeagoa 
antolatuko dute. Hori bai, gurera Bihotzgoxoren rola gehituz.

Proposamen hau herri-erronka dugu, Estellerrian euskara 
gehiago hitz egitea nahi duten guztiei zuzendua. Batzuei, 
hizkuntzaren armairutik ateratzea proposatzen zaizue, eta 
besteei, armairutik atera diren horiek animatzea eta laguntzea. 
Euskararen Maratoiarekin batera gauzatuko da erronka: 
azaroak 17, 18 eta 19.

Festa egitarau aberatsarekin (ikusi kontrazala) jai giro aparta 
sortu nahi dute antolatzaileek eta, honekin,  euskaldun eta 
euskaltzalea hizkuntzaren armairutik ateratzeko baldintza 
erosoak sortu. Ez baita ahaztu behar festa agertokia dela, 
baina protagonistak konpromisoak bere gain hartuko dituzten 
pertsonak direla: Ahobiziak, Belarriprestak eta Bihotzgoxoak.

Asmoa ez da hizkuntzarekiko jarrera hauek Euskararen 
Maratoiko asteburura mugatzea, ez horixe, xede dute 
ahorik aho, belarriz belarri eta bihotzetik bihotzera hedatzea 
Lizarrerriko jendarte osoan eta urteko egun guztietan.

Euskara gehiago erabiltzeko gakoak jorratuko dira beraz 
azaroaren 17, 18 eta 19ko asteburuan. Batetik, jarrera 
egokiak sustatu (Ahobizi, Belarriprest eta Bihotzgoxo) eta 
bestetik, ingurune erraztailea sortu, festa, giroa, norberaren 
jarrerak ikusarazi (identifikatzeko txapak). Honekin guztiarekin 
euskaldun eta euskaltzale gehiago armairu linguistikotik aterako 
dituztelakoan daude antolatzaileak.

Ahobizi / Belarriprest / Bihotzgoxo 
ekuazioa:

1 / 2 = %50

Lizarra ala Lizarrerria? 1991n Lizarrerriko 
euskaldunen %69 Lizarran bizi zen, 2011n %48. 
Lizarra eskualdeko euskaldunen erdia izatera pasa 
da. Atzerapausoa?

x 2 

Euskaldunak bikoiztu dira Lizarran. 1991n 
hamabost urtetik gorako 884 euskaldun ziren 
Lizarran, 2011n 1.822. Eskualdea ez da Ega ondoko 
hiriaren kaltetan euskaldundu, guztiz kontrara 
baizik. Biderketa!

1 + 1 = 11 aukera

Euskaldunek ulertzen dutenei eginez gero? 
Ulertzeko gai diren pertsonak ongi hitz egiteko gai 
direnak adina dira. Lizarrerrian 3.830ek hitz egin 
eta ulertzen duten beste 4.031 batuko bagenitu? 
Ele-biko elkarrizketak. Batuketa.



Zer da hizkuntzaren armairutik ateratzea?

Euskara gehiago erabiltzea, eta horretarako 
egunerokotasunean hizkuntza ohitura berriak eskuratzea. 
Honela, hiru rol behar ditugu:

Baietz 150 Ahobizi!

Euskarazko jokaera aktiboa hartuz, armairutik aterako 
diren herritarrak dira. Asteburuan euskaraz egingo diote 
ulertzen duenari. Lehen hitza beti euskaraz.

Baietz 200 Bihotzgoxo!

Ahobizien euskarazko 
aktibotasuna ondo hartzen 
dutela adierazi duten herritarrak 
dira, ia ulertu ez arren euskara 
hitz egitea erraztuko dute haien 
jarrera positiboarekin. 

Nola izan erronkaren partaide?

Ahobizi, Belarriprest edo Bihotzgoxo izateko izena eman beharra dago: eskuorriak (Ino, AEK, 
Udala) edo maratoializarra@gmail.com. 16 urtetik gorakoa izan behar. Bestalde, Maratoiaren 
asteburuan «BiziPrestGoxo» postua jarriko dugu karpan: azken orduko izen ematea,  
identifikatze-txapa eta argibideak emateko. 

Baietz 300 Belarriprest!

Ahobizien euskarazko aktibotasuna ondo hartzen dutela 
adierazi duten herritarrak dira, hau da, ongi  ulertzen dute 

dakienari haiekin euskaraz aritzeko gonbita egingo diote.

Sorkunde Garbia pasealekua, 33
31200 Estella-Lizarra



Edurne: «Erdarara jotzeko joera dugu, 
Maratoiak txipa aldatzea ekarriko du»
A ereduan ikasi eta C1 titulua lortzeko gai izan da Edurne. Euskalduntze 
prozesuan hitz egitea ezinbestekoa dela azaldu digu eta, zentzu horretan,  
bizitzan Ahobizi izatearen garrantzia azpimarratu du.

Nola ulertzen duzu Euskararen Maratoia?

Nik uste oso aukera ona dela euskara plazaratzeko eta kalean 
ikustarazteko. Hainbat arlotan lan egiten dute euskararen 
alde, baina hutsune handia dago kalean. Horrekin batera 
gure egunerokotasunean erabili behar dugu, konpromisoak 
hartu behar ditugu, eta horretarako tresna ere izango da.

Egunerokotasunarekin alderatuta, ezberdintasun 
handia Euskararen Maratoian edukiko duzun 
jarrerarekin?

Bai, azkenean errazagoa delako, ohiturarengatik-edo, beti 
jotzen dugu erdarara, ez dugu ahalegin hori egiten. Maratoian 
zehar saiatuko naiz eta egingo dut aldaketa hori eta ziur aski, 
ekimena igarota jarraituko dut jarrera horrekin.

Nola iritsi da Edurne Ahobizi izatera? Zein izan da 
zure euskalduntze prozesua?

Oso luzea izan da [barreak] eta oso luzea izango da. 
Remontibalen ikasi nuen, A ereduan, garai hartan Lizarran ez 
baitzegoen aukerarik eskola publikoan D ereduan ikasteko, 
eta oinarria lortu nuen.

Ondoren, Andaluziara joan nintzen unibertsitatera eta 
itzultzean, orain 5 urte, konturatu nintzen ez nuela nire 
bizitza hemen ikusten euskararik gabe. Euskaltegian izena 
eman nuenean deskubritu nuen mundu ikaragarria eta 
oso lagun onak egin nituen, oso esperientzia polita. Gero, 
langabezian geratu eta 8 hilabete eman nituen Lazkaon 
barnetegian. Gogorra izan arren, astean zehar Lazkaon eta 
asteburuetan okindegian lanean, merezi izan zuen, pilo bat 
ikasi nuen eta gainera Hizkuntza-agiria lortu. Horri esker 
irakaskuntzan aritzen naiz gaur egun.

Dena den, agiriarekin ez da bukatzen, hizkuntza ez baduzu 
erabiltzen galtzen duzu, oso argi daukat: erabiltzen dut edo 
akabo.

Bidea oso polita izan da, gora beherak izan ditut, batzuetan 
lur jota eta besteetan kristoren subidoia. Adibidez irratia 
entzuten nuenean bajoia sentitzen nuen eta beste batzuetan 
subidoia, bertso saio batean bertsoak ulertzean adibidez, 
buah! Ikaragarria.  Bai, oso prozesu polita izan da.

Zer suposatzen du zuretzat euskarak?

Bizitzeko modu bat. Zure bizi filosofiarekin, identitatearekin 
erabat lotuta dagoen elementua da hizkuntza. Esan gabe 
doa, gainera, Euskal Herrian duen garrantzia. Altxorra da 
eta bizirik behar du.



Susana: 
Bihotzgoxoa, 
jendeak euskaraz 
hitz egitearen 
maitaleak
Valentziarra jatorriz, biokosmetika 
denda du ogibide Susanak eta oso 
pozik hartu du Bihotzgoxoren ordezkari 
izatea. Bere buruarekin bat datorrela 
aitortu digu, Maratoiak beldurrak 
kenduko dituela uste du eta Ahobizi 
izatearekin amesten du. 

Nola ulertzen duzu Euskararen Maratoia?

Euskara ikusgarriago egingo da, nolabait guztiok armairutik 
atera eta rol ezberdinak ikustaraziko dira. Egia da badagoela 
jende asko hitz egiteko eta ulertzeko gaitasuna duena, baina 
bagaude beste asko ere euskara asko maite eta pixka bat 
ulertzen dugunak. Zentzu horretan lan polita izango da, 
beldurrak galduko dira, presenteago egongo da.

Zer inplikatzen du Bihotzgoxo izatea?

Jarrera positiboa dugu euskara entzuten dugunean nahiz eta 
batzuetan haria galdu edota ez ulertu. Izan ere, hizkuntzak 
erabiltzen ikasten dira, modu horretan beldurrak galdu eta 
pixkanaka-pixkanaka ausartzen gara, eta hitzen bat gaizki 
ateratzen zaigunean, barre egin eta listo.

Egunerokotasunarekin alderatuta, asko aldatzen 
da Maratoian zehar edukiko duzun euskararekiko 
jarrera?

Senarra euskalduna dut, alaba ere, dagoeneko 6 urtetxo 
ditu eta ikastolara doa. Txikitxoak urte eta erdi besterik ez 

du eta berarekin euskaraz aritzen gara, abestiak, pailazoak… 
Orduan, egun osoan euskaraz aritu ez arren, baditugu tarteak. 
Iruditzen zait polita dela, aberasten nauela eta nolabait honek 
guztiak animatzen nau aurrera egiteko, ikasten jarraitzeko. 
Denbora faltagatik eta hainbat egoerarengatik ezin izan naiz 
euskaltegira joan, baina denbora edukitzean bai gustatuko 
litzaidakeela gehiago inplikatzea eta serioago ekitea ikasteari. 

Nola ikusten duzu euskararen egoera Lizarrako 
merkataritzan?

Nire kasuan, adibidez, euskaldun asko dator dendara 
eta dakidan euskararekin egiten diet arreta, gero moztu 
arren ahal dudan heinean erabiltzen dut. Politena litzateke 
merkatari guztiok saiatzea eta neurriak hartzea: Bezeroari 
arreta bere hizkuntzan egitea geniala da, eta euskaraz egin 
nahi duenari aukera ematea? Aparta litzateke.

Zure inguruko jendeak nola hartu du erronka, 
parte hartuko dute?

Bai, bai, parte hartuko dute, gainera grazia handia egin die 
ni Bihotzgoxo izatea, nirekin erabat bat egiten duen rola 
dela baitiote. 

Noizbait Susana Ahobizi izatera iritsiko da?

Bai, hori espero dut. Euskara deskubritu nuenetik euskaltzale 
amorratua izan naiz eta betiko ametsa dut noizbait hitz egitea, 
seguru nago lortuko dudala.

Jatetxea

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



Estudio de Gramática, 2
31200 Lizarra- Nafarroa

Tel. 948 550 010

Jorge: «Belarriprest izatea gure  
euskalduntze prozesuaren ispilua da»
Errioxarra jaiotzez, aragoiarra izatez eta euskalduna hitzez. 10 urte baino  
gehiago daramatza Jorge gure artean eta Maratoiari begira Belarriprest  
rola hartu du bere gain.

Nola eduki zenuen Euskararen Maratoiaren berri?

Euskaren Ginkanan parte hartu nuen eta lehen unetik 
taldekide batek, Alfredok, bazuen ideia buruan. Berez, 
mintzakide talde bat gara, ostegunero elkartzen gara 
euskaraz mintzatzeko. Ginkanan parte hartzeko ideia Ametsa 
tabernan sortu zen, ideia on guztiak bezala, pote batzuen 
bueltan. Hortaz, ginkana irabazi genuenean martxan jarri zen 
Maratoiaren ideia.

Belarriprest izateak zer konpromiso ekartzen du?

Euskaraz egin nahi duen edozein pertsona babestu behar 
duzu arazo eta deserosotasunak ekidinez. Maratoiaren 
lemak esaten duen bezala, «irten armairutik!», praktikara 
eramateko gonbita luzatzea. Belarriprest ez da oso hizlari 
ona nahiz eta euskaraz ulertzen duen. Gure prozesuaren 
ispilu da, euskalduntzearen ispilu da.

Nola iritsi da Jorge Belarriprest izatera? Zein izan 
da zure euskalduntze prozesua?

2005 inguruan Tuterara etorri nintzen lanera. Orduko 
anekdota bat datorkit burura:  Tuteran badago Gaztanbide 
antzerki taldea. Guk Gactanbide esaten genion eta horrek 
barreak eragiten zituen, oraindik ere badaukat ahoskeraren 
arazo hori…

Nire kontu hasi nintzen euskara ikasten, 2010ean oposizioak 
egin nituen, eta Lizarran hasi nintzen irakasten. Bertan 
euskal giro txikia ikusten zen. Imarkoainen lanean nenbilela 
«Bakarka» liburuaren pdf bat topatu nuen eta horrekin hasi 
nintzen, aspergarria bazen ere. Ondoren, berriro Lizarrara 
itzultzean, euskaltegian hasi eta 3 urte eman nituen bertan. 

Ondorioz, Belarriprest jarrera hartu dut ez dudalako oso 
ongi euskaraz egiten nahiz eta ongi ulertu. 

Eta Maratoia eta gero, zer?

Hori izango da bigarren pausoa. Azkenean denok pertsonak 
gara, gure bizitzak ditugu eta nola txertatuko dugu hau guztia 
bertan?. Astelehen horretan ez dut txapa soinetik kenduko, 
galtzen ez badut behintzat.

Zer suposatzen du zuretzako euskarak?

Oso ondare garrantzitsua. Euskaldun berria naiz eta hona 
bizitzera etorri naizenez gero, ikastea erabaki dut. Batez 
ere hitz egiteko, nire ikasleekin adibidez, ez baita gauza 
bera pertsona bati bere hizkuntzan egitea. Dena den, ez da 
bakarrik lanagatik, jada kontu pertsonala da.



denborapasak

Euskararen Maratoia

  Gurutzegramak

Ezker eskuin
4. Maratoia 40 km baino …….. da.
6. Irten ………, hitz egin euskaraz.
7. Ulertzen dutenekin beti euskaraz hitz egiten duena.

Goitik behera
1. Ongi jakin gabe ere prest entzuteko, …… prest.
2. Lehenbiziko maratoia egin zuen greziarra.
3. Ez al dakizu euskara dela ……… egiten gaituena.
5. Lehenbiziko maratoiaren herrialdea.
8. Ia ezer jakin gabe ere prest dagoena …… goxo.

Nora joan zen Filipides Maratoitik?

  Euskalglifoa



Argitaratzen du:
Lizarrako GAREAN Euskaldunon Elkarteak

Diseinua eta maketazioa:
Chapitel Komunikazioa

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

40. zenbakia

Zapateria, 4 - 4.
31200 Lizarra - Nafarroa

Tel. 615 752 842

Kotarro aldizkarian agertzen diren
artikuluen edukinaren ardurarik

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

autoreena baita.

Aldizkari honek Nafarroako Gobernuaren 
dirulaguntza bat izan du, Euskarabideak 

egiten duen idatzizko prentsarako, 
irratietarako eta on line hedabideetarako 

laguntzen deialdiaren bidez emana.

paper birziklatua

Azaroak 17, ostirala

16:30 Karpa ireki: 

«Euskaraz bizi nahi dut» denda, «BiziPrestGoxo» 
postua (argibideak, txapak, izena eman), lasterketetan 
izena emateko postua (izena ematen baduzu, zozketan 
parte hartzeko zenbakia emanen dizugu), informazio 
postuak, photocall-a...

17:30 Ekitaldia

18:00 «Euskaraz bizi nahi dut» lasterketak  
eta flash-moba

19:00 Dantza afrikarra eta zozketa mundiala

«Wontafare» dantza afrikar eta perkusio taldea; 
ondoren, zozketa mundiala korrikalarien artean  
(izen emate zenbakiarekin).

20:00 Pintxo-pote musikatua

00:30 Kontzertua: eZen balea (Katxetasen)

Azaroak 18, larunbata

11:30 Mintzodromoa (karpan)

11:30 «Andrina Basandrina» haur antzerkia 
eta Gurasoentzako euskara eskola  
(Maria Vicuñan biak)

11:30 Gazte ginkana (Foru plazan)

14:00 Herri bazkaria 
Haurrak 14:00etan (5€), helduak 14:30ean (10€). Bazkari 
txartelak salgai azaroaren 16ra arte: Ino, AEK, Ikastola, 
euskara zerbitzua. Haur-tallerrak, eta bazkalostean bertso 
eskolaren saioa. Hotz bada, kañoi-berogailua jarriko da.

18:00 Euskaraokea (Basaula elkartean)

21:30 Kontzertua: Kherau 

23:30 DJ Jota Txo.

Azaroak 19, igandea

11:00 Judutegira bisita gidatua (San Martin plazatik)

Euskararen Maratoiko egitaraua 
Jarduerak Foru plazako karpan, salbu berariaz zehaztutakoak.

KHERAU FOLK TALDEA
2007ko udaberrian abiatu zen boskote bizkaitarra. 
Tradizioak sorgindurik eta berrikuntzarekin uztartzeko 
asmotan, herri kantutegi eta propio sorturiko abestien 
arteko oreka mantendu dute. Betiere, lehenengoei 
interpretazio garaikidea emanik eta bigarrenetan 
pop edo rock estiloko egiturak jorratzen dituztelarik 
nazioarteko hainbat musika-tresna ibiliaz. Munduan 
Ortozik (2010) eta Aukhera (2014) diskoak ditugu 
mugarri haien ibilbidean. 

Ikuskizun bizi, indartsu bezain intimista 
Maratoia biribiltzeko.


