
KANTUZ TXIKI
Maiatzak 24
17:30 - Santiago plaza

LIZARRAN KANTUZ
Maiatzak 25
Ekainak 29

TXOKOLIPUINAK
Maiatzak 29
18:00 - Bota elkartean

IRAKURRI, GOZATU, OPARITU
Maiatzak 31 arte

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

EUSKARALDIA 2020 Aurkezpena
Ekainak 7
18:00 - Lizarra

BESTELAKOAK
Maiatzak 24-26 
Puy asteburua

Maiatzak 25
Sukaldaritza osasungarria familia tailerra
12:00 Zurukuain

Maiatzak 25 eta 26
“Pokemon, Pikachu detektibea” filma
17:00 (25ean) 17:15 (26an) Los Llanos

Ekainak 1
Bisita gidatua
16:30 - Karlismoaren museoa

Ekainak 8
Haurrentzako sormen tailerra.  
17:30 Abartzuza
Kontzertua: Ezpalak eta Polybius
22:00 - Bota Peña

Ekainak 22
Udafest Lizarran

Honako udaberri hau berezia izaten ari da, 
apirilaren 28an hauteskunde orokorrak 
izan genituen hego Euskal Herrian eta Puy 
asteburuko igande honetan, maiatzak 26, 
hiru hautestontzi berri (zenbait kasutan 
lau ere, kontzejuengatik) izanen ditugu 
parez pare.

Osasuna futbol taldeen, gizonezkoena 
eta emakumezkoena, denboraldi bikainei 
erreferentzia eginez, hiru ligatan jokatuko 
dute partida alderdiek: Europa, Nafarroa 
eta Udalak. Lehen bietan, neurri batean 
bederen, askorentzat ideologia edo 
alderdi zehatzen alde (edo kontra) 
egitea izaten da erabakiorra norberaren 

botoa emate aldera. Baina, eta udal 
hauteskundeetan? 

Tokiko hauteskundeetan hautagaiek, 
pertsonek, pisu nabarmena hartzen dute 
herritarren hautua gauzatzeko. Hori dela 
eta, Lizarrako udalera aurkeztuko diren 
zenbait hautagairi egin diegu galdetegia. 

Galdetegia alderdiei luzatu diegu eskatuz 
zerrendako hautagai euskaldun batek 
betetzeko, edozein delarik ere bere 
postua zerrenda horretan bertan. 
Halaber, erantzunak laburrak izatea 
eskatu dugu. Azkenik, galderak eta 
erantzunak ere posta elektroniko bidez 
bidali eta jaso ditugu.

Garean Agenda

46.
zbk.

2019ko maiatza debaldeko alea

Hauteskundeak:  
udal, Foru eta Europa
Hautagaiek hautua eskatzen dute, hautestontzian  

gauza dadin hautatua herritarraren hautuaren  
ordezkari egiteko: Hauteskundeak



1- Euskarak zer presentzia du zure bizitzan? 
Non ikasi duzu?

2- Apirileko Korrikan zenbat kilometro egin 
dituzu? Azaroko Euskaraldian Ahobizi edo 
Belarriprest izan zara?

3- Garean elkartea: ezagutzen duzu? Parte 
hartzen duzu honen kultur ekitaldietan? 
Zergatik?

4- Hizkuntza eskubideak: zer dira zuretzat?

5- Udala eta euskara: zer proposatuko duzu 
datorren legealdirako?

6- Abenduak 3 da, Euskararen Nazioarteko 
Eguna, Udalak bideo laburra grabatuko 
du motibo horrekin Lizarrako herritar as-
korekin. Esaldi bakar batean jendarteari 
mezu bat bidaltzeko eskatzen dizute... zer 
esango zenuke?

Koldo Leoz Garciandia
(EH Bildu)

1. Aiton-amonak unanuar euskaldunak nituen, 
gaztelania ikasi behar izan zuten garai ilunetan aurrera 
ateratzeko eta beraien 4 alabek ezin izan zuten euskara 
ikasi. Hauen seme-alaba guztiek D ereduan ikasi 
dugu, nik San Fermin ikastolan, Iturrama institutuan 
eta NUPen ikasi dut, dena euskaraz, azken honetan 
atxilotua izan nintzen euskarazko ikasketa gehiago 

eskatzeko itxialdia egiteagatik. Gure hizkuntzaren alde 
hamaika borroketan ibilia, horretan jarraituko dut 
betiko.

2. Aurten kilometro bakarra egin nuen, Udalarena, 
nahiz eta merkatari bezala beste baten erosketan ere 
parte hartu nuen. Euskaraldian Ahobizi izan nintzen 
eta familia guztiak hartu zuen parte, alaba ere Ahobizi, 
eta bikotekidea Belarriprest.

3. Bai noski, oso elkarte bizia da euskara eta euskal 
kulturaren garapen eta sustapenean. Lizarraldeko 
euskaldun orok ezagutu beharko luke. Kotarro 
aldizkarian nire jostailu denda iragartzen dut eta irrikitan 
nago nire alabak 5 urte betetzeko Txokolipuinetara 
eramateko. Irrintzi lehiaketa ikusi bai, baina probatu 
momentuz ez. Kar kar kar. 

4. Bizitzeko eta komunikatzeko aukeratu dudan 
hizkuntza erabiltzeko aukera izatea nire bizitzako 
esparru guztietan, batez ere Administrazioan, guztion 
diruarekin sostengatutako egitura baita, euskaldunena 
ere noski. “Euskaraz bizi nahi dut” leloa aurrera 
eramatea ahalbidetzea, hain zuzen ere. 

5. Udaletxean jendeari begira dauden lanpostuetan 
euskara eskatzen jarraitu; euskara ikasteko aukerak 
bermatu Udal langileriaren artean, baita sustatu ere; 
Lanbide Heziketako euskarazko lerroak eskatu; 
Ager Vasconum literatura lehiaketa indartu; euskara 
ikasteko dirulaguntzak mantendu.

6. “Izan ahoa bizi, belarria prest, burua argi eta bihotza 
bero, aritzeko euskaraz egunero”.

Galdetegia Lizarrako udalerako  
hainbat hautagairi:



Ibai Crespo Luna
(PSN)

1. Hiru urtetik 4. DBH arte Lizarra Ikastolan ikasi nuen 
eta jarraian batxilergoa egin nuen IES Tierra Estella - 
Lizarraldea BHIren D ereduan.

2. Ez nuen azaroko ekintzetan parte hartu. Baina, 
Korrikaren kasuan, Lizarrako sarreratik irteeraraino 
parte hartu nuen, tradizioz egiten dudan bezala.

3. Elkartearen berri badaukat, batez ere kulturaren 
arloan egiten diren ekintzen berri, hala nola Lizarran 
Kantuz edo Irakurri, Gozatu eta Oparitu proiektua.

4. Nire ustez, hizkuntza eskubideak, pertsonek 
askatasunez edozein hizkuntza hitz egin eta ikasteko 
aukerak izango lirateke.  

5. Euskararen udal-ordenantzaren garapenarekin jarraitu 
eta ahal diren baliabideak jarri, kontu ekonomikoak ez 
dezan mugatu ematen den zerbitzuaren kalitatea.

6. Honako hau izango litzateke nire esaldia: “Denon 
betebeharra euskara zaintzea da, ez dezagun inoren 
aurkako arma gisa erabili”.

Iñigo Pascual Lisarri
(Ahora-Orain)

1. Arlo guztietan tokatzen zait euskaraz bizitzea. Zorionez, 
frontoietan nabil oraindik eta gehienok euskaldunak 
gara. Ume txikiekin gainera, orain, marrazki bizidunetara 
bueltatzea tokatu zait. UPV/EHUn ikasi nuen Kirol 
Magisteritza euskaraz.

2. Ume txikiekin zaila da kilometro bat egitea. Egia esan, beti 
gustatu izan zait gehio jendea ikustea korrika egitea baino. 
Euskaraldian ere aurkezpenean parte hartu nuen, baina 
azaroan ospitalean egotea tokatu zitzaidan… hurrengoan.

3. Ezagutzen dut, bai, baina ez dut parte hartzen. Denbora 
faltagatik batez ere.

4. Gizarte elebidun baten bilakaeran, eskubideak berdintasun 
sozialarekin bat datoz. Administrazioaren papera 
ezinbestekoa da, hezkuntza publikoa izango delako horren 
babesle.

5. Argi daukat miraririk ez dagoela eta proposamenik 
onena azken lau urteetako bidea jarraitzea dela, atzera ez 
bueltatzea. Normalkuntza eta elebitasuna dira gure bidea, 
guztion eskubideak errespetatuz, noski.

6. “Gure hizkunta, denon eskura, inoren muga.”



Beñat Gurmendi Culla
(Podemos/Ahal Dugu)

1. Euskara izan zen ikasi nuen lehenengo hizkuntza, 
nire lehengusuek ez zekiten baina, hala ere, jolasteko 
konpontzen ginen.

Gaur egun lanean euskara erabiltzen dut maiz, lankideen 
trebetasunaren arabera. Lanean dugun irizpidea da 
gure artean uler dezakegun hizkuntza erabiltzeko, 

horrela bakoitzak eta testuinguruaren arabera nahi 
duen hizkuntza erabil dezake.

2. Aurtengo Korrikan ezin izan dut parte hartu, eta esan 
behar dut ez naizela oso kirolzalea eta kilometro bat 
baino gehiago egiteko zailtasunak edukiko nituzkeela.

Euskaraldia ekimenean Ahobizi bezala parte hartu 
nuen. Batez ere lantokian landu nuen, lankideen artean.

3. Garean elkartea entzunez ezagutzen dut, badakit 
euskararen inguruan jarduera ezberdinak antolatzen 
dituela baina ez dut orain arte parte hartu, beste 
zereginetan buru-belarri murgilduta nagoelako eta beti 
denbora faltan ibiltzen naizelako.

4. Bermatu behar den beste eskubideetako bat: 
euskaraz bizitzeko eskubidea eta hizkuntz honetan 
jarduera ezberdinak garatzeko eskubidea litzateke, 
baita ere euskarazko arreta udal zerbitzu guztietan. 
Horretarako ezinbestekoa litzateke euskara hizkuntz 
ofiziala izatea Nafarroan.

5. Euskara Teknikariari lagundu bere proposamenetan 
eta Euskara Zerbitzuaren finantziazioa ahalik eta 
handiena izatea defendatu, herrian euskararen 
normalkuntzaren alde egiten diren ekintzak eta 
erakundeak bultzatu. Euskal Komunitateari entzun eta 
ahal den neurrian Udaletik ekin euskararen erabilera 
sustatzeko.

6. Betidanik gustukoena izan dudana: “izan direlako 
gara eta garelako izango dira” eta esaldi edo ideia berri 
bat izan behar bada... “ozenki hitz egin, harro sentitu, 
barrua izan dantzatzen euskara ari da-eta zabaltzen”.

Estudio de Gramática, 2
31200 Lizarra- Nafarroa

Tel. 948 550 010



Pablo Ezkurra Fernández 
(Geroa Bai)

1. Txikitan ikastetxean ikasi nuen euskara, lau edo 
bost urte nituela uste dut. DBH-raino jarraitu nuen 
ikasten, gero Burgosera joan nintzen ikastera. Eta 
orain Lizarran berriro berrerabiltzen saiatzen ari 
naiz. Euskarazko liburu gehiago irakurtzen ditut, eta 
irrati eta telebistako euskarazko saioak ikusten ditut.

2. Aurten ez nuen korrikan parte hartu, oposizio 
azterketak izan nituen egun horietan. Baina 2017ko 
Korrikan Murietan bi kilometro egin nituen. Arrazoi 
beragatik ez nuen Euskaraldian parte hartu, baina oso 
proposamen ona iruditzen zait Ahobizien eta Bela-
rripresten inguruan antolatu ziren jarduera guztiak. 
Lizarraldeko euskaldun guztiek elkar ezagutzeko la-
gundu zuen eta euskara egunero erabiltzeko ere.

3. Bai, ezagutzen dut zuen elkartea. Etxean beti zuen 
aldizkaria dugu. Nire aita euskaldun berria zen bere 
gaztaroan, eta beti ekartzen du etxera Kotarro al-
dizkaria. Badakit Gareanek jarduera asko antolatzen 
dituela urte osoan zehar, baina momentuz eta oposi-
zioa bukatu arte, ez dut denborarik. Asko gustatzen 
zaizkit abuztuko jaien inguruan antolatzen dituzuen 
gauza guztiak, espero dut aurten denbora izatea jar-
duera horietan parte hartzeko.

4. Nire ustez bizitzaren arlo guztietan euskaraz hitz 
egin ahal izatea dira hizkuntza eskubideak. Hori ber-
matzeko sortu ziren hizkuntza eskubideak.

5. Bi proposamen garrantzitsu ditugu euskararen in-
guruan: euskararen ordenantza osoa garatuko dugu, 
eta helduen euskalduntzerako bekak bermatu eta 
sendotuko ditugu.

6. “Egunero euskararen etorkizuna idazteko aukera 
daukagu, erabil dezagun!” 

Zinegotzien euskara ezagutza Lizarrako udalean
Lizarrako udalean 17 zinegotzik ordezkatzen dituzte herritarrak. 1991ko legegintzalditik hona 
119 zinegotzi-aldi izan dira eta hamaika egoera. Artikulu honen alboan ikus daiteke azken zazpi 
legegintzaldietan izan den zinegotzi elebidunen ehunekoa.

Osotara 13,5 zinegotzi-aldi izan dira 
(kasu batzuetan legegintzaldi erdian 
ordezkatzen zen zinegotzia), hortaz 
ordezkarien % 11 izan da euskaldu-
na. Kontuan hartu behar da estatis-
tika honetan euskaraz ahoz komu-
nikatzeko nahikotasun maila zuten 
ordezkariak jaso direla, ez, ordea, 
euskara ezagutza izan arren euska-
raz normaltasunez komunikatzeko 
gai ez zirenak.



“Nafarroan gaindi”,  
Garazitik Lizarrara!

Duela bi urte, 2017an, Puy egunean, “Muga gainetik”  ikuskizuna izan genuen 
Lizarran. Aurten, Lizarra eta Donibane-Garaziren arteko senidetzea indartzeko 

asmoz, “Nafarroan gaindi” izanen dugu maiatzaren 24an. 
Baina, zer izanen da “Nafarroan gaindi”?

Ikuskizunaz, senidetzeaz eta Euskal Herriko herrien 
arteko elkar ezagutzari buruz mintzatu gara Denise 
Olhagarai, Donibane Garaziko Collège la Citadelleren 
irakaslea, Nafarroa Beherako kultur eragilea eta proiektu 
honen bultzatzailearekin.
KOTARRO: Hasteko, zer da “Nafarroan 
gaindi”? Zer ikusiko dugu Lizarran? Nork 
parte hartuko du?
DENISE OLHAGARAI: Lau ikastetxetako koruek 
eta sei musikarik parte hartuko dute. Kanbo, Lartzabale, 

Donibane Garazi eta Baigorriko ehun bat nerabek 
Nafarroari buruzko 12 kantu (Lertxundi, Lete, Valverde, 
Gozategi, Bedaxagar…) emanen dituzte maiatzaren 
24ko eta ekainaren 7ko ikuskizunetan, Lizarran eta 
Donibane Garazin. “Nafarroan gaindi” proiektua, gure 
ikasleek Nafarroa ezagutzeko aitzaki polita da.
K: Nola sortu zen ikuskizuna Lizarran 
aurkezteko ideia?
D.O: Duela bi urte Nikorekin eraikitako proiektua 
(“Muga gainetik I”) ontsa iragan zen eta honi segida 



bat eman nahi izan diogu. Hori 
baino gehiago, aurten proiektuari 
zentzu gehiago eman nahi izan 
diogu: apiril hasieran, 3 egunez, 
18 ikaslerekin egonaldi kultural 
bat antolatu dugu Nafarroan 
gaindi (Amaiur, Orreaga, Lekaroz, 
Iruña eta, nola ez, Lizarran) 
historia, geografia eta berezitasun 
kulturalak deskubritzeko. Biziki 
bidaia aberasgarria izan da ikasle 
hauentzat eta arrunt motibaturik 
itzuli dira Garazira. Hurrengo 
etapa dugu maiatzaren 24koa: gure 100 ikasleak 
Lizarrara etorriko dira. Ez da bidaia edo bisita sinple 
bat, kantuaren bidez gure ikasleak elkartrukearen aktore 
bilakatzen dira eta hortan da ene ustez, proiektuaren 
funtsa. Kontzertu hori Lizarran ematea sinbolikoa 
da, senidetze hori euskararen bitartez biziaraztea du 
helburu. 
K: Zure ustez, nahiz eta senidetuak egon, 
Garaziko jendeak Lizarra ezagutzen al du? 
Eta Lizarrako jendeak Garazi?
D.O: Ez… Ez dugu elkar ezagutzen, eta 
iruditzen zait ez dugula batak bestearenganako 
jakin minik senditzen. Senidetzea arrunt 
ahuldua da azken urteetan, edo hasteko, ez dira 
herritarrak inplikatzen. Herriko Etxeen artean 
harremanak baldin badira ere, uste dut herriak 
eta herritarrek senidetze hori berenganatzea 
polita litzatekeela. Musikaren bidezko trukaketa 
hau tresna interesgarria izaten ahal da elkar 
ezagutzeko, elkarri interesatzeko eta euskaraz 
gozatzeko. Egia da errealitate guztiz desberdinak 
bizi ditugula eta elkarrengandik urrun bizi garela, 
baina pundu amankomun aunitz baditugu ere eta 
kontzientzia hartze honen bidez elkar aberasten 
ahal genuke. 
K: Lau lerrotan laburtu, ezinbestez 
Lizarrako kume batek Garaziri buruz 
jakin beharko lukeena.
D.O: Familia berekoak garela, herri berekoak, 
euskaldunak eta nafartarrak. Historia amankomuna 
dugu. XVI. mendean berexi zituzten bi nafarroak, 
baina lehenago, Lizarra eta Garazi Nafarroako 
erresumaren parte ziren biak. Geografikoki, jakin 
behar da Donibane Garazi dela Garazi izena duen 
eskualdeko hiri nagusia. Garazi eskualde horretan 

19 herri ttipi bilduak dira. 6.500 
biztanle inguru kondatzen ditu 
gaur egun. Aktibitate nagusiena 
nekazaritza da. Gaur egun, zinez 
nahiko nuke Lizarrako kume 
batek berea sendi dezan Garazi. 
K: Eta bukatzeko, 
zer erranen zenioke 
Lizarrako jendeari mugak 
gainditzen hasteko eta 
maitzaren 24an Los 
Llanos Kulturagunera 

hurbiltzeko?
D.O: Gure ikasleak biziki harro sendituko dira Lizarrako 
jendea haien lana ikustera hurbiltzen bada. Maiatzaren 
24ko kontzertua aukera ederra izanen da elkarrekin 
momentu goxo bat pasatzeko. Ondotik, dantzatzeko 
eta festa egiteko parada ukanen dugu Baigorriko 
gaiteroekin. Biharamunean ere, espero dugu senidetze 
eguna kari, harremantzen segitzea. 
K: Hala bedi!



Kolegioetako koruak
Larzabaleko Manex Erdozainzi Etxart
Kanboko Xalbador ikastetxea
Baigorriko Jean Pujo
Donibane Garaziko Zitadela

Zuzendariak
Intza Daguerre
Denise Olhagaray

Musikariak
Laura Bide (akordeoia)
Intza Daguerre (pianoa, txistua, gaita)
Betti Bidart (gaita)
Benoît Cabanel (gitarra)
Allande Etxeberri (gitarra apala)
Jokin Irungaray (perkusioak)

Egitaraua
Ahezkoako mendietan (instrumentala)
Nafarroa Arragoa (Xabier Lete)

Jota (Jean Mixel Bedaxagar)
Nahas-Mahas (Benito Lertxundi) 
Nafarroa, Nafarroa (Gozategi)
Nafarra oi Nafarra (Michel Labèguerie)
Orreaga (Benito Lertxundi)
Nafarroako azken erreginak Donapaleun (Antton 
Valverde)
Antxo azkarra (Txakun)
Irradaka (Nafarroako dantza kantatuak)
Ez bedi gal gure euskera (Gontzal Mendibil)
Sautrela (Oskorri)

Laguntzaileak
Euskal Kultur Erakundea EKE
Euskararen Erakunde Publikoa EEP
Ikasbi Eskola publiko elebiduneko burasoen elkartea
Donibane Garaziko «Les amis de la vieille Navarre» 
elkartea
Donibane Garaziko Herriko Etxea
Baigorriko Herriko Etxea
Estella-Lizarrako Udala

NAFARROAN GAINDI
Los Llanos Kulturagunea

2019ko maiatzaren 24an. 19.00. 
Sarrera euro batean. 18 urtetik beheiti doan

Jatetxea

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



Garean proiektu berriak
2019arekin batera Gareanek proiektu berria abiatu du Botarekin elkarlanean, 

“Beldurrezko ipuinak”, eta “Kantuz Txiki” berreskuratu du formatu berria emanez

Honela dio “era.eus” webguneko pasarte batek: 
“Bizitzen eta sentitzen diren esperientziak hobeki 
barneratzen dira, emozioekin konektatzeak hori 
baitakar. Bestela esanda, ikasteko modurik hoberena da 
ikasiko duzun hori plazerarekin eta emozioekin lotzea.” 
Horretarako, haur eta gaztetxoendako euskarazko 
eskolaz kanpoko kultur jarduerak funtsezkoak dira eta, 
horregatik, Garean gure eskualdeko haur eta nerabeei 
emozio gogoangarriak eskaintzen saiatzen da.
Honela, hamabi urte dira Garean elkarteak Txokolipui-
nak antolatzen duela arrakasta handiz. Programa hone-
tara adin txikiko haurrak batzen dira, HH3, LH1-2, eta 
Elkartean kezkaz ikusten genuen adin horretatik aurrera 
ez genuela kultur eskaintza iraunkorrik. Adinean gora 
egin ahala, haurrak koxkortu ahala, gaztetxoek helduta-
sun handiagoa eskatzen dute, haien neurriko ipuinak eta 
giroa, haur txikiekin batera lortzen zaila dena.

Bada, 
apirilean, Bota Peñarekin batera 

9-12 urte inguruko gaztetxoendako Beldurrezko 
ipuinak saioa egin genuen Apaxi ipuin kontalariarekin... 
eta gure pozerako 27 gazte hurbildu ziren. Emaitza 

ikusita, datorren ikasturtean beste hiru saio 
egitea proposatuko dugu.
Bestalde, Kantuz Txiki egitasmoari for-
matu berria eman zaio eta bi saio arrakas-
tatsu izan ditugu jada: Santiago plazan, mu-
sikarien laguntzarekin eta haur zein helduei 
mugitzeko eta dantzatzeko gonbita eginez, 
dozenaka lagun hurbildu dira. Egitasmo hau 
indarberriturik bueltatu da eta Txokolipuinen 
antzeko adina duten haurrei eta familiei pro-
posatzen zaie, 3 eta 8 urte artean.



Ander Aranburu Arriola

1. Ez dut askotan parte  hartu hauteskun-
deetan, gehienetan abstentziora jo izan bai-
tut. Aurreko udal hauteskundetan eman 
nuen boza azkenekoz, eta itxuraz mantendu 
egingo dut. 

2. Kaleko ekintzei eta herri mailan kaleko 
giroa sustatzeari ematen diot garrantzia. Jen-
dea kalera ateratzen duen oro sustatzea 

garrantzitsua iruditzen zait. Bestalde, energia berriztagarrien eta 
mugikortasun elektrikoaren aldeko apustu sendo bat egitea ede-
rra litzateke.

3. Noski! Hainbestetan aipatu dugun euskaraz bizi nahi hori 
praktikan jarri nahi dugun denek kontutan hartzen dugula esango 
nuke. Hala behar genuke behintzat!

Maialen Kamino Elizagoien

1. Parte hartu dudan hauteskunde guztietan 
alderdi berdinari eman diot bozka, eta aur-
ten ere mantendu eginen dut. 

2. Ez dut nire burua alkate ikusten, baina 
horrela izatekotan herriari erantzuten saia-
tuko nintzateke, beti ere nire printzipioak 
urratu gabe.

3. Bai, noski. Euskara babesten ez duen alderdi bati ez nioke 
sekula botorik emanen.

Foto-inkesta

Xabier Aspurz

1. 18 urte nituenetik gaur egun arte, beti 
alderdi politiko berari eman diot botoa. Eta 
mantendu egingo dut.

2. Bada, bi gauza egingo nituzke. Batetik fur-
goneta, autokarabana, e.a.entzako aparkaleku 
aproposa; ur garbia, ur zikinak botatzeko 
lekua, eta elektrizitatea hartzeko posibilitatea-
rekin. Bestetik erabateko kirol instalazioa Liza-

rra bezalako hiri batentzat.

3. Garrantzitsua da euskara ez galtzea gure kultura delako eta 
noski aztertzen ditudala alderdien jarrerak eta, hortaz, horrek 
eragina duela nire botoan.

Cristina Vergara

1. Bi alderdi ezberdini eman diet bozka. Hu-
rrengo hauteskundeetan, azken aldian boz-
katu nuena mantenduko dut segur aski. 

2. Ekologia eta izaki ahulenen bizitza erres-
petatzea ardatz duten politikak egingo ni-
tuzke. Animaliekin egin ohi diren ikuskizunen 
ordez, mende honetarako egokiagoak diren 
ospakizunak antolatuko nituzke; eta hiriaren 

barruko mugikortasun iraunkorrari lehentasuna emango nioke, 
besteak beste.

3. Bai noski! Garrantzitsua iruditzen zait euskal kultura bultzatzen 
duten alderdien alde agertzea.

Heldu den maiatzaren 26an udal hauteskundeak direla 
eta, gai horretaz galdetzea erabaki dugu. Nori bozka 
emanen dioten galdetzen ez gara ausartu, isilpekoa eta 
norberaren baitan geratzen den kontua delako, baina 
bururatu zaigu zenbait galdera interesgarri:

1. Parte hartu duzun hauteskundeetan zenbat 
alderdi ezberdini eman diozu bozka? Aurreko 

hauteskundeetatik zure aukera (alderdi jakin bat, 
abstentzioa, besterik...) aldatu ala mantendu egingo 
duzu?

2. Zer egingo zenuke alkate bazina?

3. Euskarari dagokionez, alderdien jarrerak, praktika eta 
proposamenak aztertu(ko) dituzu? ba al du eraginik 
zure bozkan?

Lorategi mantentze-lanak
LOREZAINTZA

Hauteskundeak



denborapasak

Goitik behera
1- Clodovicus-etik ...-bika.
2- Mutilzahar eta neskazaharren ezkontzagin dohatsu portugaldarra.
4- Jainkoaren semea.
6- Konstantinoplako enperatriz erromatarra.

Ezker eskuin
3- Pedro eta …
5- Herensugea hil zuena.
7- Ama Birjina.
8- Hauteskundeetako ohiko irabazlea.

Lizarrako udal hauteskundeetako zerrendaburuen santuak

2019ko hauteskundeak

  Euskalglifoa



Argitaratzen du:
Lizarrako GAREAN Euskaldunon Elkarteak

Diseinua eta maketazioa:
Chapitel Komunikazioa

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

46. 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.

MAIATZAK 24, OSTIRALA

17:30. Kantuz Txiki Santiago plazan
19:00. Los Llanos Kulturagunea.  
 Senidetze kontzertua:  
 “Nafarroan gaindi…  
 notas que nos unen II”
20:30. Txosna txikien irekiera ekitaldia
22:00. Foruen plaza, zezensuzkoa
22:30. Kontzertuak txosna txikietan:  
 “Moises no duerme”, “Reimy” eta “The Ladj’s”

MAIATZAK 25, LARUNBATA
08:00. Dianak gaitero eta txistulariekin.  
 Ondoren Musika Bandak eskainita
Goizez eta arratsaldez.  
 Kalejira “Alkaburua” txarangak girotua
10:30. Irteera Udaletxetik, Lizarrako Udal-korporazioa,  
 Segizio Ofizialarekin lagunduta, Puy basilikara  
 eta bertan meza
12:00. Koroatze plaza. suziria «XI. Lizarrako  
 Gazteriaren Festa» iragartzeko. 
12:30. Bermuta Jurramendi txarangarekin”
12:30. Txosna txikiak, bermut kontzertua  
 eta fritopotea: “El Viejo Peter”.  
 Ondoren bazkari autogestionatua
12.45. Foru Plaza: “Larrain Dantzaren XIX Eguna”
14:30. Santiago plaza. Herri Bazkaria:  
 “XI. Txerrikume-gorespen Eguna”
15:00. Foru plaza. Herri Bazkaria:  
 “XI Lizarrako Gazteria Eguna”
16:30. Los Llanos Kulturaguneko lorategietan:  
  Kulki jolasak
16:30. Foru Plaza: Bingo berezia  
  Sergius speakerrarekin
17:00. Santiago plaza. Kontzertua: “Chuchín Ibáñez”
17:00. Los Llanos zinemetan:  
 “Pokemon, Pikachu detektibea”  
 filma euskaraz
18:00. Txosna txikietatik kalejira girotua
18:30. Kopa erronda Jurramendi txarangarekin

20:00. Txosna txikiak: musika
22:00. Foruen plaza, zezensuzkoa
22:15. Foru plaza: Gazteriaren afaria eta DJ Txemi
22:30. Txosna txikiak, kontzertua:  
 “Sutan” eta “el Diluvi”

MAIATZAK 26, IGANDEA

11:00. Erraldoiak: konpartsa bakoitza Hiriko  
 leku ezberdin batetik abiatuko da.
12:00. San Martin plaza: Erraldoiak elkarretaratzea.
12:30. San Martin plaza: Erraldoiak Foru plazara 
  abiatuko dira.
13:00. Foru plaza: erraldoien ikuskizuna Musika 
  Bandaren laguntzarekin.
17:15. Los Llanos zinemetan:  
 “Pokemon, Pikachu detektibea”  
 filma euskaraz

Puy eguna 2019 Gazteriaren festak


