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TXOKOLIPUINAK
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AGENDA

Urriaren 23tik azaroaren 11ra
Errigora saskia eskatzeko aukera

Azaroak 6, 17:30
APP inventor ikastaroa
Gazteriaren Etxea

Azaroak 11, 17:30
Txotxongilo eta itzalen tailerra
Villatuerta (kiroldegia)

Azaroak 13, 11:30
Sormen tailerra: “Euskara maitatzen 
hasteko hitzak”

Azaroaren 15etik aurrera erakusketa
“Euskara maitatzen hasteko hitzak”
Villatuerta (kiroldegia)
Azaroak 20 bisita gidatua 
erakusketara
 
Azaroak 13-14
Zutik! filma
Los Llanos Kulturagunea

Azaroak 28, 17:30
Diaporama:  
“Pou: bizitzari sokaz lotua”
Los Llanos Kulturagunea

Abenduak 3, 
Bisita gidatua. 12:30 Karlismoaren 
museoa
Ipuin kontaketa. 17:30. Lezaun
Bertso afaria. Lizarra

Ikastolen mugimendua Euskal 
Herriko garai historikoen uretan na-
bigatzen jakin izan duen itsason- 
tzia da. Haizea erabat alde izan gabe 
ere abiatu dira itsasora, eta Lizarra 
ez da salbuespena izan. Espainiako 
Errepublikaren aro laburrak, aukera 
eman zion Ikastolaren haziari landa-
tua izateko Ega ondoko hirian. Azkar 
gorpuztu zen ideia hura, eta gorpuz-
tu bezala, bizkor ere hondatu zuen 
1936an piztutako ekaitz bortitzak.

Hondatu bai, baina ez hondoratu, 
eta hamarkada ilunetan ezkutuan eta 
herritarren gogoetan sigi-saga ibili 
zen ideia hura, berriro ere atera zen 
ozeano zabalera. 1970eko haizeek 
oraindik ere ez zuten guztiz lagun- 
tzen, baina bideari ekin zion eta be-
launaldiz belaunaldi marinelez ongi 
hornitu ziren ikasturterik ikasturte-
ko itsasaldi haiek. Hainbertzean, non 
mende erdiz etenik gabe nabigatze-
ko aukera izan baitzuen.

Urte luze hauetan Lizarraldean 
ereiten aritu den hazia, hain zuzen ere 
euskarekiko atxikimendutik mint-
zatzerako jauzi luze hori, apurka- 
apurka sendotzen ari da geure es-
kualdeko herri, plaza eta karriketan. 
Ikastola sortzearekin salto erraldoia 
egin zen, eta hamarkadotan topatu 
dituen bidaide, laguntzaile eta ar-

loko aliatuekin, ontzidi oso bat ari da 
euskararen sustraiak gero eta sako-
nago, orain bai, hondoratzen Este-
llerriko lur emankorrean.

Garai batean goldatu eta erein ze-
na, orain lizar hostotsu, sendo eta 
osasuntsua da. Beraz, zorionak Li-
zarra Ikastola, urte askotarako eta 
bizkor segi urte askoan!

Garean-Jarduerak

55.
zenbakia

2021eko azaroa
debaldeko alea

Urte askoan,  
Lizarra Ikastola!

Ikastola bere mende erdiurreneko eta Nafarroa Oinezeko  
ospakizunetan murgilduta dabil



Erein:
Sustapen sozio-komunitarioko  

taldea Lizarraldean

Lizarraldea Erein elkartea 2021eko ekainean sortu 
zuten hiru gaztek (Mikel Zalduendo, Ainhoa Remirez 
eta Arrate Luzuriaga), irabazi asmorik gabekoa eta 
sustapen sozio-komunitariorako. Lizarraldea Erein 
proiektuak haur eta nerabeen sektorean partaidetza 
eta kohesio komunitarioa sustatu nahi du. Haien 
eskubide sozialak bultzatzeko gaitasun parte-
hartzaileak garatu nahi dituzte sozializazio-espazioen 
bidez. Aisialdian eta denbora librean eta haur eta 
nerabeen ekimenen garapenean lan egiten dute. Erein 
institututik, komunitate-bizitzarako, partaidetzarako, 
aisiarako eta gizarte-elkarreraginerako espazio 
unibertsaletarako sarbidearen alde egiten dute, 
desabantaila sozialeko egoeran dauden pertsonak 
bereziki kontuan hartuta.

Zergatik sortu zen Erein proiektua?

Lizarraldea Erein proiektua Gizarte Langintzako 
graduko hiru ikaskideren ekimenetik sortu zen. Iruñeko 
auzoetako Eraitegi kooperatibako eta Prebentzio 
Ekintza Komunitarioko Zerbitzuetako irakasle-kideek 
proposatu ziguten Lizarran haurtzaroa eta nerabezaroa 
ardatz dituen gizarte-ekintza komunitarioko eredu 
berri bat mugitzen hastea. Gutako bik hirugarren 

baten praktikak egin genituen “Yoar” elkarte 
komunitarioetan, Arrosadian eta Etxabakoitz Bizirik 
elkarteetan, Etxabakoitz auzoan. Beraz, gizarte-lan 
komunitarioaren eredu mota horren funtzionamendua 
ikusi eta hartan inplikatu ahal izan ginen. Gradua 
amaitu eta martxan jarri ginen, Lizarran horrelako 
ekimenak garatzeko dagoen beharra ikusita, adin 
goiztiar hauetan komunitatea eta kohesio soziala 
indartzeko helburuarekin.

Zein balorerekin lan egiten duzue? 

Lizarraldea Ereinek komunitarismoaren balorearen 
bidez garatzen du bere jarduna, hori da elkarte gisa lortu 
nahi duguna. Gure proiektu estrategikoan, espazioak 
landu behar ditugu haur eta nerabeek gizartean parte 
hartzeko prozesuak errazteko, eta, horretarako, talde-
jarduerak egiten ditugu, prozesu sozioedukatiboak eta 
eskubideak baliatzen laguntzeko. Hori guztia ondo 
finkatuta dugun genero-ikuspegiaren barruan sartzen 
da, eta gure etorkizuneko dinamika eta proiektu 
guztietan estrapolatu eta agerian jarri nahi dugu. 

Esku hartzeko modu hori, berdinen arteko ikaskuntza 
eta harreman komunitario mota desberdinak sustatuz 



garatzen da. Hala, berdintasuna, elkartasuna, 
errespetua eta bizikidetza bezalako balioak lantzera 
bideratutako jarduerak gauzatzen ditugu. Horrela, 
gure helburua da topaguneak sortzea, non haurrak 
eta nerabeak beren prozesu sozialen subjektu aktiboak 
izango diren eta parte hartzeko eskubidea baliatu 
ahal izango duten, beren eskubideen sustapenean lan 
eginez, haiek espazio horien jabe izango direla ulertuta.

Komunitatetik lan egiteak esan nahi du 
komunitateak berak erabakitzen eta eraikitzen duela, 
eta, kasu honetan, haur eta nerabeen sektoretik 
egingo dugu lan; izan ere, elkartea saiatuko da 
elkartearen gizarte-protagonismoa eta parte hartzeko 
eskubidea errazten.

Haur eta gazteekin garatu nahi dugun lana izango 
da komunitate-kohesioa eta -nortasuna bultzatzea, 
aniztasun kultural eta sozialetik abiatuta.

Gure helburu nagusietako bat izango da Lizarrako 
aukera-berdintasuna eta bizitza soziokomunitariorako 
sarbide unibertsala sustatzea, eta elkarrekintzaren eta 
integrazioaren alde lan egingo dugu, gizarte-sektore 
desberdinen arteko noranzko biko ikuspegi batetik.

Elkartetik, proiektua herriko bizitza asoziatiboan 
integratzen saiatuko gara, elkargo, beste eragile sozial 
eta kolektiboekin sare komunitarioak ehunduz.

Zeintzuk dira zuen erronka nagusiak? 

Elkartea Lizarrako haur eta nerabeek osa dezaten 
nahi dugu, horizontaltasunetik eta hezitzaile 

komunitarioekiko adiskidetasun pedagogikotik. 
Etorkizunerako gure helburua zirkuitu sozio-
komunitario bat sortzea da, hainbat gunetan 
banatuta, parte-hartzaileen adin-tartearen arabera. 
Hau da, parte-hartze sozialerako guneak sortu 
nahi ditugu, txikienetatik hasi eta nerabeetaraino. 
Neska-mutilen adinaren arabera, parte hartzeko 
gaitasunak beste modu batera landuko dira, baina 
beti kolektibitatetik. Espazioak batzar batekin hasiko 
dira, beraiek garatu nahi dituzten saio eta dinamika 
ludikoak definitzeko, baita kezkak, esperientziak 
partekatzeko edo, besterik gabe, hitz egiteko eta 
elkarrekintza sortzeko ere.

Gure helburua da, hazten doazen heinean, espazio 
desberdinetatik igarotzea, nagusien espazioetara iritsi 
arte, non erreferente gisa jarduteko aukera izango 
duten, gainerako espazioetako txikien espazioetara, 
baterako dinamiken bidez; beraz, belaunaldien 
arteko harremana bultzatzen saiatuko gara Lizarrako 
komunitatearen esparruan.

Zein behar identifikatzen dituzue zuen esparruan 
Lizarraldean? 

Gure ustez, gizarte-sektoreen eta jatorri eta 
kultura desberdinetako pertsonen arteko kohesio 
komunitarioaren alde egin liteke. Era berean, uste 
dugu gizartean eta kulturan gizarte-bizitzarako 
sarbidea mugatuta dagoela gizarte-desabantailako 
egoeran dauden pertsonentzat (haurrak, nerabeak eta 
helduak). Horrek bazterkeria-egoeran jartzen ditu.



Zein da orain arte egin duzuen lana?

Oraingoz, hainbat dinamika garatu ditugu beste 
herri batzuetako ludoteketan, hala nola Legarian, 
“EGA Bizi” ludotekarekin eta Aritzalan, Montalban 
Gizarte Etxearekin. Horietan, batzarrean eta 
modu parte-hartzailean lan egin dugu haurrekin, 
genero-ikuspegiarekin, ibarrarekiko kidetasun-
sentimenduarekin eta talde-pintura eta -jolaseko 
jarduerekin lotutako dinamikak gauzatu ditugu.

Hainbat proiektu ditugu martxan Lizarran, 
eta ikasturtean zehar ikusi ahal izango dituzue. 
Ikastetxeekin mugikortasun jasangarriaren astean, 
Udalarekin elkarlanean,  beste eragile eta gizarte-
talde batzuekin definitzear dauden ekimenak, etab.

Nolako harrera izan du zuen proiektuak?

Egia esan, proiektuaren harrera nahiko ona izan da, 
bai ingurune hurbileko lagunek, bai Lizarraldeko 
jende askok proiektuaren alde egin du, sare sozialetan 
babesa erakutsiz, bai eta material ludikoa eta 
didaktikoa emanez ere, gure proiektua gauzatu 
ahal izateko. Hainbat gizarte-eragilek, elkartek eta 
taldek interesez hartu dute proiektua, eta gurekin 

harremanetan jarri dira. Eraitegi kooperatibak, 
Nafarroan gizarte langintza komunitarioa lantzen 
duenak, laguntza teknikoa eta formakuntza ematen 
ari zaigu, eta beharrezkoa denean aholkuak ematen 
dizkigu. 

Nolako etorkizuna uste duzue izango duela Erein 
proiektuak?

Espero dezagun EREIN denbora aurrera egin ahala 
gora egingo duen proiektua izatea, Lizarran eta 
Lizarraldean gero eta erreferentzia handiagoa 
izatea eta babes soziala irabaztea. Gizarte-ekintza 
komunitarioaren eredu hori herriaren bizitzan 
txertatu nahi genuke, asmo handiko proiektuak 
garatuz eta jende gehiagorengana iritsiz. Gure 
helburua da etorkizunean herriak bere egitea proiektu 
hori, forma emanez beren interesen arabera, eta 
harremanetan egotea beste dinamika komunitario, 
gizarte-eragile, elkarte eta kolektibo batzuekin.

GMAIL: asociacionerein@gmail.com

Facebook: Lizarraldea EREIN 

Instagram: asociacion_erein



Lizarrako euskararen
bisita gidatua

2021eko udan Lizarrako euskararen eta euskal 
kulturaren bisita gidatuak antolatu dituzte 
Begoñak, Alfredok eta Pellok. Ibilaldi hauetan, 
Lizarrako karriketan zehar, toki esanguratsuak 
euskararen historiarekin lotu eta hiriko 
pertsona eta erakunde euskaltzaleei buruzko 
aipamenak ematen dituzte.

Dagoeneko, zenbait itzuli egin dute, bai 
euskaraz bai gazteleraz, partaidetza zabala 
izanik. Gainera, dohainik egiten dituzte, 
Lizarrako euskarari buruz dagoen informazioa 
herritarren eskura jartzea baitute helburu.

Egiteko era dela eta, bisita gidatu klasikoen 
formatua hautatu dute, hirian zehar itzulia 
eman, zortzi gunetan geldialdiak egin eta 
bertako zenbait elementu, ezaugarri edo 

gertaeren berri zabaltzeko asmoz. Batzuk 
aipatzeko, Done Jakue Bidean hasten da bisita, 
bide horretan jasotako euskarari buruzko 
testigantzak eskainiz eta jarraian, Kultur 
Etxea, Elgazena juduen auzoa, Udal liburutegia, 
Lizarra frontoia, Foru Enparantza…

Bisiten maiztasunari dagokionez, 
euskararekin edo kulturarekin loturaren 
bat duten datetan nahiz talderen batek 
eskatutakoan egiteko prest daude.

Azkenik, adierazi dutenez, bildutako 
materiala eta informazioa bisita gidatuak 
egiten dituzten pertsona, talde edota enpresei 
eskaintzeko asmoa dute, horrela ahalik eta 
hedapen handiena ematearren.



Zergatik sortu zen Atarian.eus proiektua?

Honen abiapuntua kokatzen da azken bi urte luzeotan 
pairatu dugun salbuespen egoeran. Atarian.eus 
Kulturaren langileok sortu dugu. Bat-batean gure 
jarduna eta ogibidea guztiz etenda ikusi genuen, 
egun batetik bestera lanik gabe geratu ginen, horrek 
dakarren guztiarekin. Baina, esperoan geratu gabe, 
egoera iraultzeari ekin genion. Soinu- eta argi-
teknikariak gara, bideo-musikalen ekoizleak, DJak 
eta artistak, eta baita informatikariak ere, sustapen- 
eta antolaketa-enpresen sektoreko profesionalak, 
kultura-kazetariak… gaitasunak eta baliabideak 

gure esku genituenez, berez egiten genuen hori 
guztia egiteari ekin genion. Hortxe abiatu zen azken 
hilabeteetan gure bizitzak eta lan indarra bete dituen 
proiektu berri hau.

Gaur egun musikara heltzeko hainbat baliabide 
digital existitzen dira. Zertan desberdintzen 
da zuen proiektua gaur egungo eredu 
hegemonikoarekin?

Abiapuntua aipatutako hori izan bada ere, beste 
hausnarketa batek bultzatu zuen egitasmoa. Izan 

Atarian proiektua 2021eko abuztuan aurkeztu zen, Kultura Aurrera! dinamikaren baitan, 
Lizarran. Ideia pandemiaren eraginez esparru artistikoak jasandako egoera latzari 
aterabidea ematetik jaio zen. Dena den, badu proiekzioa pandemiaz haratago ere.  

Izan ere, ekimenaren helburua da musika taldeek beraien produkzioak modu jasangarri 
batean eta baldintza duinetan garatzeko tresna izatea.  

Plataforma digital baten bitartez eduki musikalak kontsumitzeko aukera ematen du, 
artisten eta teknikarien lanari garrantzia emanez.

Atarian:  
musika entzuteko  
eredu alternatiboa



ere, zein da egun indarrean dagoen eta modu 
hegemonikoan zabaltzen den kultura kontsumitzeko 
eredua? Multinazional handi eta arrotzek dena 
zanpatzen dute esparru digitalean. Dena diegu 
oparitu... gure sorkuntza, gure lana, gure kontsumoa, 
dena.

Horrek hamaika ondorio eragin ditu. Hasi sorkuntzaren 
eskuratzetik, pasa langile eta ekoizleen ezereztetik, 
eta kontsumitzaileen merkantilizazio ankerreneraino 
iritsi arte. Publizitate erabat inbasiboa, edukiek sortzen 
duten diruaren eta aberastasunaren birbanaketa eza, 
jabetzaren zentralizazioa eta metaketa… Atarian.eus 
tresna bat da horrekin guztiarekin apurtzeko, gurea 
beste balore eta modu batzuetan funtzionatzen duen 
ekoiztetxe eta banatzaile handi bat izango da. Gure 
baloreen artean ditugu gardentasuna, aberastasunaren 
banaketa justua, sorkuntzaren zaintza, eta musikari 
zein teknikari guztiek lan baldintza duinak lortzea. Ez 
da gutxi, baina konbentzimendu osoa dugu posible 
dela, eta, gainera, gozatuz eta disfrutatuz eginen 
dugula.

Gu, jada, horretan ari gara. Txarrenari onena 
ateraz, bat-batean eta gu kontuan hartu gabe etorri 
zaigun geldialdi honek guzti honetaz hausnartzera 
eraman gaitu eta aukera berriak ireki dizkigu. Eredu 
digitala bertan geratzeko etorri da, ez da COVID-19 
salbuespenaren ez ondorio eta ezta ezaugarri ere, eta 
indarrez eragitera gatoz. Guk geuk gure esku dugu 
historia iraultzeko ahalmena, eta horretan gabiltza.

Zeintzuk dira zuen erronka nagusiak?

Hemendik eta plataforma publikoari ireki bitarte 
ditugun lan guztiak aurrera eraman ahal izatea. Beti 
ere, helburu dugu Atarian.eus plataforma errealitate 
bat bilakatzea, baina horren aurretik, lan mordoa 
dugu egiteko. Esate baterako: Kontzertuak grabatzen 
jarraitzea, gure entitate honi forma juridikoa ematea, 
artistekin harremanak sendotzea, publizitate 

kanpaina sendo bat sortzea eta, garrantzitsuena, 
informatikaren arloan, plataforma bera sortzea eta 
horren kalitatezko funtzionamendua bermatzeko 
eskura ditugun tresna guztiak baliatzea.

Zein da orain arte egin duzuen lana?

Denbora gehien ikusentzunezko edukiak sortzen 
inbertitu dugu, hau da kontzertuak lotzen eta 
grabatzen. Izan ere, momentu honetan 50 musika 

Lorategi mantentze-lanak
LOREZAINTZA



taldek baino gehiagok parte hartu dute Atarian.eus 
proiektuan. Dena den, ez da lan bakarra izan. Bilera 
luzeak egin ditugu gai guztiak xehe-xehe jorratzeko. 
Aurrean dugun erronka oso handia da eta gauza 
txikiek ere bere denbora behar izaten dute. Besteak 
beste, proiektuaren izena aukeratzea edo informatika 
euskarria erabat programatzea. Edota plataformaren 
enpresa-eredua zein izango zen aukeratzea, irudi 
marka berri bat sortzea, esate baterako.

Nolako harrera izan du zuen proiektuak?

Oso erantzun ona jasotzen ari gara, kontuan hartuta 
oraindik ez dugula plataforma estreinatu. Momentuz, 
proiekzioak egin ditugu Herriko Tabernan eta oso 
ongi funtzionatu dute. Asteazkenero taberna beteta 
egon da eta Iruñerriko jendeak hurbileko taldeak ikusi 
ahal izan ditu gure grabazio formatuan. Bestalde, 
gure estudioetatik pasa diren musikarien eta lagunen 
iritziak jaso ditugu, eta gehien-gehienak harrituta 
geratu dira bertan ikusitakoarekin: badago maila 
teknikoa eta profesionala, baina gustatuko litzaiguke 
azpimarratzea maila pertsonalean jasotakoa. Musikari 

gehienek bertan gauden langile ia guztiak ezagutzen 
gaituzte, eta pozten dira hamaika leku eta istoriotan 
ikusitako lagunak orain elkarlanean ikustea…

Nolako etorkizuna uste duzue izango duela 
Atarian.eus proiektuak?

Guk geuk ere egunero geure buruari egiten diogun 
galdera da eta, egia esan, erantzun ahal dizugun 
gauza bakarra hau da: nork daki! Kar-kar. Espero 
dugu lankidetzaren eta indarrak batzearen ondorioz 
sortzen den hori beti positiboa izango dela… Inork 
ez daki etorkizuna nolakoa izango den, baina ziur 
gaude bide honetan asko ikasiko dugula eta gure 
ogibidean eta bizitzan erabili ahalko dugula. Filosofia 
alde batera utzita, espero dugu jendeak estimatzea 
eta balorean jartzea langileok gure tresna propioak 
izatea, gure plataformak, gure hedabideak… Badakigu 
mundu digitalean dagoen borroka handia dela, eta 
jendeak ikusi behar du hau ez dela soilik etorkizuneko 
apustu bat, une honetan bertan egin beharreko hautu 
bat dela.



Hazia lur idorrean

Pasa den hilabetean, irailaren 19an hain zuzen, 
bertso saio apartaz gozatzeko aukera izan zen 
Muetzen. Maialen Lujanbio, Amets Arzallus eta Julio 
Soto bertsolariek hartu zuten parte, Maite Berriozabal 
gai-jartzailearen gidaritzapean.

Hilabete pasa bada ere, merezi du aipamenik bertso 
saioak, izan ere Gesalatz ibarrean ez da ohikoena 
mota honetako ekimenak antolatzea. Ekimenean 
zehar, beste zenbait gai jorratzeaz gain, pisu berezia 
izan zuten euskarari eta bere erabilerari lotutako 
gaiek. Gai zailak bertsolarien hitzez busti ziren, 
entzuleen belarriak euskarak blaitu zituen bezala. 

Julio Sotok Gesalatzen hazitxo bat landatzera etorri 
zirela aipatu zuen, euskarari erreferentzia eginez, 
emankorra da lur idorra ere.

Bertso saioak arrakasta handia izan zuen jendearen 
parte hartzeari dagokionez ere. Adin askotariko jendea 
bertaratu zen, eta Lizarraldako txoko ugaritatik 
etorriak. Gainera, eta arrakastaren seinale izan zena, 
bertso saioa bukatutakoan bertsolariek jaso zuten 
txalo zaparrada luzea, ikus-entzuleak zutik zirela.

Gure eskualdean hazia ereinda dago eta horrelako 
bustitzeak eskertzen ditu jendarteak. Hazia hor dago, 
jarrai dezagun lur idorra ureztatzen.



Haurren ipuin saiorik kuttunenaren denboraldi berriak aldaketa ugari  
dakar berekin. Dena aldatu dela dirudi, baina bada gauza bat ezetz, 

deskubritu nahi? segi irakurtzen...

Txokolipuinak  
eta Lizarran  
Kantuz bueltan dira!

Urte eta erdiko etenaldiaren ondoren, osasun 
arrazoiak direla medio, itzuli dira Gareanen proiektu 
kuttunenetako bi: Lizarran Kantuz eta Txokolipuinak.

Heldu kantuzaleen gozagarrirako, irailean lehen 
proba bat egin eta gero, eta Nafarroa Oinezen saio 
berezia egin ostean, urriko azken larunbatean izan 
dugu lehen Kantuz deialdi formala, eta badirudi 
denboraldia sendo datorrela.

Txokolipuinak saioa ere berriki berreskuratu da, 
urrian lehen saioa egin dugu eta aldaketa ugari dakar 
berekin. Aurreko arduradunek bezala, azken urteotan 
Mikel Diazek ederki gidatu du Haur Hezkuntza 3 eta 
Lehen Hezkuntza 1 eta 2. mailetako haurrentzako 
ipuin kontaketa “txokolateztatuak”. Baina gauza 
guztietan bezala, nozpait lekukoa hurrengo gidariari 
eman behar, eta nor hobe Ines Bengoa baino. Eskerrik 
asko eta zorionak bioi.

Lekuko aldaketa bakarrik ez, lekualdaketa ere 
egin du proiektuak: hastapenetik La Bota elkartean 
zoragarri lagundu dute eta erraztasun guztiak eman 
dituzte bertan egin ahal izateko. Esker ona besterik 
haientzat.

Los Llanos Kulturagunea hainbat eremuk osatzen 
dute, ezagunenak hiru antzokiak eta Gavia bezala 
ezagutzen dira; azken bi covid-udatan atzeko 
“lorategiak” ere ezagun egin dira udako programazioa 
bertan egin baita; baina Kulturagunearen parte ere 
badira musika eskola, bertso eskola, almudi pintura 
eskola… eta Alfonso Ugarte erabilera anitzeko aretoa 
(Kulturaguneko patiotik sartzen). Bada, hain zuzen 
ere horra mugitu dira Txokolipuinak.

Azken bi aldaketak ordua, 17:30ean orain, eta 
asteko eguna dira, asteartea.

Hori bai, bada gauza bat aldatu ez dena, bakarra 
agian, proiektu honetan: neska-mutikoen begiek 
dir-dir egiten dute saiotik irtetean, irribarreak ahoa 
betetzen die, eta eremu akademikotik kanpo, beste 
giro batean eta beste hizkuntza-erregistro batean 
aritzen dira euskaraz: solasean edo, eta ez da gutxi, 
begiak zabalik ametsean ipuin kontalariak ezartzen 
dien bideari segika, Oz-eko Aztia deika dute eta 
harlauza horiek bidea erakusten diete… etorri ametsen 
hitzordura!



denborapasak

Gurutzegrama

Euskal glifoa 

Ezker eskubi
1- Udal liburutegia, José María …..
5- Ikastolaren sortzailea, Josetxo ….
6- Debekatu zuten musika tresna.
7- Euskaldunen elkartea.
8- Debekatu zuten hitza.

Goitik behera
2- Erregadio alorra, alka-...
3- Ega eta Urederraren ur bien elkargunea.
4- Jaun Done ……. Bidea.

Non debekatu zuten “agur” hitza?
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Denbora gehiegi joan zaigu 
aldaketaren zain; guk geuk 
alda dezagun bestela izatea nahi 
genukeen hori. Herriak egiten du herria. 
Urriaren 23tik azaroaren 11ra, eskatu Nafarroako 
hegoalde eta erdialdeko produktuz osatutako 
saskiak. Bildutakoaren %25 bertako euskalgintzara 
bideratuko da.

Euskara ikasteko bekak. Nafarroa erdialde eta 
hegoalde osoan helduek euskara ikasteko bekak 
izanen dituzte. Agerraldia ekimenak: txikiendako 
ludotekak, bertso eskolak, eta tokian tokiko bestelako 
ekimenak euskara sustatzeko, hala nola futbol taldea 
Tuteran, mendi lasterketa Bardeetan, bertso saioa 
Tafallan, Euskara plana Arroizko Iturri kontserbetan. 
Hegoaldeko murgiltze ereduei babesa Ikastolen 

eta Sortzen elkartearen 
bitartez.

Eta nola egiten da hau dena? 
Euskaltzaleek auzolanaren bitartez 

merkatzen dute elikagaien ekoizpen katea; 
Ekoizleek jatorrian prezio duinak kobratzen 

dituzte; eta Nafarroa hegoaldeko kalitatezko 
produktuak Euskal Herriko plazan kokatzen, dira 
pixkanaka elikadura-sistemaren gaineko erabakiak 
gure esku izan daitezen pausu txikiak emanez.

Zure aletxoa jarri nahi? Erraza da, urriaren 23tik 
aurrera enkargatu zure Errigora saskia errigora.
eus-en, eta kanpaina amaitutakoan gertuen duzuen 
banaketa-gunean jasoko duzu (AEK euskaltegiak, 
ikastolak…).

Errigora bueltan da:
“Herriak egiten du herria”


