
LIZARRAN KANTUZ
Apirilak 27 eta maiatzak 25
20:00 - Baxenabarra kaletik abiatuta
Adi! Puy egunean ordu aldaketa

TXOKOLIPUINAK
Maiatzak 29
18:00 - Bota elkartean

BELDURREZKO IPUINAK
Apirilak 6 (adina: 9-12)
19:30 - Bota Peñan

IRAKURLE KLUBA
Maiatzak 2 
19:30 – liburutegian

LITERATURA SOLASALDIA
Ekainak 6 
«Sekula kontatu behar ez nizkizun gauzak»
19:30 – liburutegian Iban Zalduarekin

IRAKURRI, GOZATU, OPARITU
Maiatzak 31 arte

UMOREA BAKARRIZKETA
Maiatzak 14
Jose Cruz Gurrutxaga
20:00 - Gazteriaren Etxea

BESTELAKOAK
Apirilak 4
Korrika hasiera Garesen

Apirilak 14
Korrika amaiera Gasteizen

Apirilak 24
«In Concert» Trokolo teatrorekin
17:30 Oteitza (Kultur Etxea).

Apirilak 26
20:00 Lakarren Kantu-poteoa
Iturramako Kantuzekin

Apirilak 28
Ene Kantak: «Satorjator»
18:00 Los Llanos Kulturagunea.

Datorren apirilaren 4an ekingo dio 
Korrikak Euskal Herriko errepide eta 
kaleetan barrena ibiltzeari eta, horrekin 
batera, lekukoa eskuz esku ibiliko dugu 
irauten duen aste eta erdian.

Ohikoa den bezala, bertan gordetako 
mezua helmugara iritsi arte ez da 
ezagutuko, baina honen nondik norakoak 
aurretik jakinarazten dira, leloarekin 
batera.

«Klika» da aurtengo lema. Klika egitea 
aukera bat hartzea da, eta AEKren 
proposamena dugu «euskararen aukera 
hartzea, hautua egitea».

Mundu globalizatu honetan uneoro 
hartzen dugu erabakiren bat: zer erosi, 
autoa erabili edo garraio publikoa hartu, 

herriko dendan edo merkatalgunean egin 
erosketa, zer telesaio ikusi, zer egunkari 
irakurri, zer webgune bisitatu… Aukeren 
munduan bizi gara eta, euskaldunok 
eleanitzak izanik, aukerak biderkatzen 
zaizkigu.

Bada, Korrikaren proposamena dugu 
euskararen aldeko hautua egiteko: 
erabiltzea, inplikatzea, ahalduntzea, 
ikastea. Konpromisoak hartzeko garaia 
ere bada, Euskaraldiak herritarra euskara 
hautatzera lagundu zuen, klika egitea 
ere bada hautua bera norberaren 
borondatearen isla izatetik eskubide 
izatera pasatzea. Eta, horretarako, 
neurriak hartzea ere bada klika egitea.

Garean Agenda

45.
zbk.

2019ko martxoa debaldeko alea

Korrika 21: Klika
Mundu globalizatu honetan etengabe aukeratzen ari gara. 

Korrikak euskarari klika egitera animatzen gaitu



Lorategi mantentze-lanak
LOREZAINTZA

Korrikaren bilakaera

Korrikaren bilakaera ezagutzeko bada modu bat baino gehiago, 
eta bat aukeratzekotan, ziurrenik abestiek eta bideoklipek dirudite 
egokiena. Ezin baina paperera ekarri, hortaz hona Korrikaren bilakaera 
ezagutzeko bigarren proposamena: Korrika bakoitzaren leloa.

Jarraian dituzue urtez urte egindako lasterketen leloak. Baietz 
oroitzapen bat baino gehiago ekarri gogora!

1980an «Zuk ere esan bai euskarari»
1982an «AEK, euskararen alternatiba herritarra eta Korrika, herriaren 
erantzuna euskararen alde»
1983an «Euskaraz eta kitto!»
1985ean «Herri bat, hizkuntza bat!»
1987an «Euskara, zeurea»
1989an «Euskara Korrika eta kitto eta Euskal Herriak AEK»
1991n «Korrika euskara, euskaraz Euskal Herria»
1993an «Denok maite dugu gure herria euskaraz»
1995ean «Jalgi hadi euskaraz»
1997an «Euskal Herria Korrika!»
1999an «Zu eta ni euskaraz»
2001ean «Mundu bat euskarara bildu»
2003an «Herri bat geroa lantzen»
2005ean «Euskal Herria euskalduntzen. Ni ere bai!»
2007an «Heldu hitzari, lekukoari, elkarlanari, euskarari, herriari»
2009an «Ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunon herrira!»
2011n «Maitatu, ikasi, ari… Euskalakari»
2013an «Eman euskara elkarri»
2015ean «Euskahaldun»
2017an «Hizkuntza bat, Kultura, Mundu BATZUK»

Txillardegi da, askorentzat, gerra ondoko Euskal 
Herrian izan zen belaunaldien arteko etenaren 
protagonista nagusietakoa. Giro horretan –eta tra-
dizioaren aurka– ernatu zen pentsamendu berriak 
politika, kultura, filosofia eta erlijioa zituen berezko 
arlo.

Txillardegik utzitako ondarea, literaturan, ikerkun- 
tzan, irakaskuntzan, euskalgintzan, handia da. Besteak 
beste, hor dugu Leturiaren egunkari ezkutua elebe-
rria, euskal literatura modernoaren aitzindaritzat 
hartzen dena edo Soziolinguistika matematikoa Xa-

bier Isasirekin; bi mila idazlan inguru ditu digitalizatu-
ta www.jakin.eus/txillardegi webgunean.

Korrika 21 honetan eginiko ekarpenen artean bat 
aukeratu dute Txillardegi omentzeko: urte askoan 
irmotasunez agertu zuen goi-mailako erabilereta-
rako euskal hizkuntza bateratua sortzeko beharra. 
Agertu eta horren aldeko lana, bera izan baizen 
euskara estandarraren, hau da, Batuaren bultzatzaile 
nagusienetakoa. 2018an Batuak 50. urteurrena os-
patzen zuela probestuz, Korrikak Txillardegi eta bere 
lana omentzea erabaki du.

Jose Luis Alvarez, Txillardegi (Donostia, 1929 – 2012)

Apirilak 4, osteguna,  
Korrika ibilbidea
Lizarraldean

17:00 Gares
17:38 Mañeru
17:58 Zirauki
18:33 Lorka
18:59 Villatuerta
19:25 Lizarra
20:30 Muniain
20:40 Morentin
20:53 Deikaztelu
21:16 Allo
22:34 Sesma
23:26 Lodosa
01:04 Andosilla
01:22 San Adrian
01:52 Azagra



Asteburuko barnetegia, 
euskara emozio

Euskaltegiko ikasleek urtero asteburuko barnetegia dute. Bertan aukera aparta 
dute bi egunez euskaran murgiltzeko eta emozioz beteriko esperientziak izaten 

dira. Hemen aurtengo barnetegia ikasleek beraiek kontatuta.

Otsailean Lizarraldeko AEK-ko jendea Arantzara, 
barnetegi batera, joan ginen euskaraz mintzatzeko eta 
hainbat jarduera egin genituen euskara praktikatzeko. 
Irakasleek antolatu zuten eta bertan, ikasleok herri 
euskaldun bat ezagutzeaz gain, euskaraz bizitzeko 
aukera izan genuen.
Otsailaren 8an euskararen autobusera igo eta mundu 
magiko batean sartu ginen. Bat-batean gure mingainak 
euskaraz bakarrik hitz egiten zekien. Bidaia honek 
Arantzara eraman gintuen.
Han jarduera ezberdinak egin genituen: jolasak, 
tailerrak, kirola, klasea... ikasteko eta ongi pasatzeko 
baina helburua euskara erabiltzea zen.

Euskaltegiko ikastalde guztiak han nahastu ziren 
eta, horrela, elkar ezagutu genuen. Urtetik urtera 
harremanak sakontzen doaz gure artean eta euskararen 
familia hazten da.
Barnetegira joateko prest egon behar duzu gauza 
bereziak egiteko. Alde batetik, gauza dibertigarriak: 
showa, jolasak, tailerrak, parranda, parranda, parranda... 
bestetik euskal kultura ezagutzeko jarduerak: dantza, 
bisita gidatuak, talo tailerrak. Ziur gaude, lotsak kentzen 
badituzu, barnetegiko esperientzia itzela izango dela.

Zer izan zen zuretzat aurtengo barnetegia?

Garazi: esperientzia magikoa
Eva: euskara erabiltzeko garrantzitsuena da
Blanca: oso ondo pasatu nuen, esperientzia asko gustatzen zait
Tiko: lagun berriak, leku polita, artistak
Elena: dena ondo, esperientzia paregabea
Vero: jendea jatorra, esperientzia oso ona
Jero: izugarri ona
Maite: aurtengoa hunkigarria, sorpresagatik
Ziortza: zoragarria, omenaldia
Maialen: lagunak, parranda, euskara
Susana: giro onean, lanean pasatzeko asteburu euskalduna
Usua: opari bat

Jatetxea

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



Estudio de Gramática, 2
31200 Lizarra- Nafarroa

Tel. 948 550 010

Bi bide ezberdin, helmuga bera

Euskaltegiko ikasleek haien ikaskide diren Toñori eta Koldori elkarrizketa 
egin diete eta hauek haien esperientziaren berri eman.

Nolatan iritsi zinen euskarara?

Toño: Txikia nintzenean Lizarran ikastola bat egin nahi 
zuten eta nire gurasoek izena eman zuten. Garai hartan 
ez zegoen euskarazko libururik, ezta irakaslerik ere. Beraz, 
euskara, soilik ikasgai ematen zen, ez beste edukiak. 
Horrexegatik ez nuen hizkuntza gehiegi ikasi eta hortik 
aurrera gaztelaniaz jarraitu nuen. Geroago, 35 urterekin, 
euskara ikastera bueltatu nintzen.

Koldo: Nire aitaren familiak ez zekien gaztelaniaz.

Zergatik erabaki zenuen euskara ikastea?

T: Pentsatzen dut euskara gure hizkuntza dela eta 
berreskuratu behar dugula. Nire emazteak eta semeek 
badakite eta nik beraiekin hitz egin nahi dut.

K: Euskara ikastea erabaki nuen, Euskal Herrian bizi naizelako. 
Ingurukoekin eta familiarekin euskaraz hitz egin nahi nuen.

Nolakoa izan da zure prozesua?

T: Lehen aipatu dudan bezala, 35 urterekin hasi nintzen 
euskara ikasten baina momentu batzuetan utzi diot euskara 
ikasteari, horrela izan da, bueltaka ibili naiz.

K: 20 urterekin hasi nintzen euskara ikasten. Gogor hasi 
nintzen eta asko ikasi nuen baina utzi behar izan nuen. Orain 
hasi naiz berriro ikasten.

Zer da zailena zuretzat?

T: Hizkuntza guztiekin arazoak ditut, ideia orokorra ulertzen 
dut baina hitzak esaldietan ondo kokatzeko arazoak ditut.

K: Euskara eta gaztelania oso desberdinak dira eta beti 
itzultzen saiatzen naiz. Burua gogorra daukat.

Eta errazena?

T: Ulermena, gutxi gorabehera dena ulertzen dut.

K: Ulertzea, orokorrean nahiko ongi ulertzen ditut 
elkarrizketak, liburuak... baina orokorrean.

Erabiltzen al duzu?

T: Etxean emaztearekin eta semearekin batez ere, baina 
norbaitek euskaraz galdetzen badit, nik euskaraz erantzuten 
diot, noski!

K: Gutxi, batzuetan adiskideekin eta beti gauza errazak 
esateko erabiltzen dut.

Trikimailuren bat...

T: Autoan, bakarrik banago euskal irratia entzutea edo 
etxean euskarazko telebista ikustea.

K: Ez dago trikimailurik euskara ikasteko, erabiltzea da 
gakoa.

Euskaltegiko ikaslearen ikuspuntutik, hona hemen barnetegiko zodiAEKoa: 

ARIES
Inauterietan mozorrotzen 
bazara jantzi berezia 
beharko duzu, baina utz 
ezazu ama bakean.

TAURUS
Zeinen ondo pasatu duzu 
barnetegian. Bai mozkor 
ederra! Nolako gauzak 
egiten diren euskara 
ikasteko.

GEMINI
A ze gaua! Eskerrak tapoiak 
eraman zenituela! Hurrengo 
urtean tabernan geratzea 
hobe.

CANCER
Oso ondo ari zara NOR-
NORI-NORK ikasten, aupa 
txapeldun! Lortuko duzu!!!

LEO
Bizi izandako momentu 
onak inoiz ez dituzu 
ahaztuko, baina 
hurrengorako eraman 
argazki kamera!

VIRGO
Euskaraz hitz egiten baduzu 
asko hobetuko duzu, baina 
noizbehinka isiltzea ez dago 
gaizki!

LIBRA
Ona izango litzateke gauza 
berriak frogatzea, musika 
sinfonikoa gomendatzen 
dizugu.

SCORPIUS
Hobe duzu zure 
txakurrarekin egon, zure 
bizilaguna oso haserre 
baitago zurekin.

SAGITARIO
Maialenekin bertsotan 
aritu nahi baduzu, ez izan 
mokordo eta eman izena 
bertso eskolan pronto!

CAPRICORNIUS
Inguratzen zaituztenek 
familiaren alde egiten duzun 
sakrifizioa, egiten ari zaren 
lana, aitortzen dute. Behar 
baduzu, laguntza eman 
diezazukeenari eskatzeko 
unea da.

AQUARIUS
Hobe da barnetegira joatea 
ahateei janaria ematea 
baino. Hurrengo urtean 
beste pertsona bat bilatu 
ahateei janaria emateko.

PISCIS
Alkoholiko ezagunen 
bilerara gonbidatuta zaude. 
Nahiago nuke joango 
bazina!



Argitaratzen du:
Lizarrako GAREAN Euskaldunon Elkarteak

Diseinua eta maketazioa:
Chapitel Komunikazioa

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

45. zenbakia

Zapateria, 4 - 4.
31200 Lizarra - Nafarroa

Tel. 615 752 842
paper birziklatua

Apirilak 4, Korrika hasiera Garesen. 
Egitaraua.

8:30 - Dianak gaiteroekin herrian barrena

12:00 – Herriko plazan Folklorearen eztanda: laiariak, 
joaldunak, trikitilarien kalejira, dantza ikuskizuna.

14:00 - Bazkari herrikoia frontoian, 20 euro (tiketak 
euskaltegietan, Korrika Laguntzaileek 18 euro)

15:30 - Kale antzerkia

16:20 - Ekitaldia

17:00 - Hasiera

18:00 - Gaitzerdi txaranga eta kilikiak

19:30 - Kontzertuak: AFU eta EZURTE

22:00 - Larrain dantza

22:30 - DJ Map-H

Apirilak 6, beldurrezko ipuinak Lizarrako Bota 
peñan 19:30ean, 9-12 adin bitarteko haurrentzat.

Apirilak 6 eta 20, hurrenez hurren 16:30ean 
eta 17:30ean, bisita gidatuak Karlismoaren Museoko 
erakusketa iraunkorrera.

Apirilak 14, Korrika bukaera Gasteizen.  
Autobusa 10:00etan Lizarratik. Txartelak euskaltegian.

Apirilak 24, «In Concert» familia antzezlana 
17:30ean Oteitzako kultur etxean Trokolo Teatrorekin.

Apirilak 28, «Ene Kantak: SatorJator» 
musikala Lizarrako Los Llanos Kulturagunean 18:00etan.

Apirila: Korrika eta Aste Santua

Kotarro aldizkarian agertzen diren
artikuluen edukinaren ardurarik

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

autoreena baita.

Gareanek egoitza berria du: Udalak «Auzolan-gunea» ireki du bus geltokian,  
Lizarrako 9 elkartek egoitza izanen dute bertan.


