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Sarrera:
Nork esan behar zigun iazko inauterien ondoren mozorroz edo hobeto esanda,
zomorroz betetako garai xelebrea etorriko zenik! Maskarak jantzi egin genituen baina
erantzi, eranzteko aukera handirik ez dugu izan... 

Hori bai, argi utzi dugu Lizartzan maskara azpian ere badakigula barre eragiten eta
unerik latzenei aurre egiteko arma ederrak ditugula: umore ona eta komunitate izaera.
Itxialdian norbere etxetik grabaturiko bideo, balkoietako festa eta irrintzi saioek piztu
zuten herria. Ondoren, aulkitik eta eskuak ondo garbituta bada ere, herriko txoko
ezberdinetan izan dugu kultur eta kirol ikuskizun ezberdinez gozatzeko aukera. Neguko
solstizioaren ilusio eta magiaz koloreztatu da herria urteari amaiera emateko eta bide
beretik helduko diegu aurtengo inauteri berezi hauei: Elkar zainduz, egun pare batez
urtean zehar ez garen hori izanez, umore onez eta balkoiak apainduz! 

Gora bizitza eta Lizartzako inauteriak!
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Lizartzako inauteriak 2021

ESKOLAKO 
INAUTERIAK
Ba al zenekiten iaz eskolan denboraren makina bat eraiki zutela? Hauek bai artistak! Eta eraiki
bakarrik ez, laster jarri zuten martxan!  Inauterietako ostiral arratsaldean izan zen guraso eta
lagunak herriko plazan bildu ginen. Hantxe begiak zabal zabalik geundela, elizako ordularia
atzera eta atzera mugitzen hasi zen. Hasieran zorabio moduko bat sentitu genuen, beldur pixka
bat ere bai, baina, UAU! A ze bidaia dotorea egiteko aukera izan genuen. Historiaurrean ekin
genion bidaiari,  bertan, lehen gizakiekin egin genuen topo. Ondoren, Egiptiarren garaira salto
eta handik,  Erdi Aroraino joan ginen gurutzadak ikustera. Bat batean, etorkizuneko robotak
agertu ziren eta hauek ere Lizartzako plazan ibili ziren, irrintzi eta dantza. 

Hura bai izan zela abentura,! ikusi- ikusi!

EGIPTO - 3.ZIKLOA

LE
H

EN
 G

IZ
AK

IA
K 

3.
 Z

IK
LO

A

4-5 URTE ROBOTAK
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2-3 URTE ROBOTAK

NEKAZARIAK ETA
GURUTZATUAK

DENBORAREN MAKINA ETA ROBOTAK
(1. ZIKLOA)
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2020ko inauteriak 
IRUDIZ IRUDI
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Lizartzako inauteriak 2021

2018. urtean hasi ziren Astigarragako Astigar
dantza taldeko kideak Lizartzako Inauteri Dantzak
ikasten. Eta iazko inauterietan, herriko dantzarie-
kin batera, ikasitakoa erakutsi ziguten igandeko
puska biltzean zein plazako emanaldian. Baina,
ba al dakizu ondoren Lizartzako dantzariak
Astigarragan izan zirela Inauteri Dantzak dantza-
tzen? 

Gure inauterien inguruan duten iritzia jakin
nahian, eta egun haiek nola bizi izan zituzten eza-
gutzeko asmoz, hauek elkarrizketatu ditugu eta
pozez gogoratzen dituzte egun haiek. 

Nolako taldea da Astigar Dantza Taldea? 

1976ean Astigarraga Donostiako auzo bat zen eta
gazte talde batek  kultur ekintzarik eta mugimendurik
ez zegoela ikusita, Astigar Euskal Ohiturazaleen
Elkartea sortu zuen. Antolatzen zituzten ekintzak uga-
riak ziren: musika klaseak, euskara klaseak, mendi irte-
erak, herriko jaiak, herriko aldizkaria eta nola ez, dan-
tza. Urte horretan, herriko plazan Santio Egunean
lehendabiziko aldiz herriko 30 gaztek soka dantza egin
zuten. Eta ordu ezkero, hutsik egin gabe, uztailak
25ean dantzatu du taldeak. Taldeak bere sorreratik
galdu ez duen beste hitzordua, abuztuaren 16an
Santiagomendiko ermita aurrean, meza ondoren, soka
dantza egitea da. 

Hasieran, gaur egun herriko eskolako patioa den
eremuan ikasten zuten gaztetxoek. Gero, Astigarraga
herri bihurtu zenean, kultur etxera pasa ginen. Kopurua
aldakorra da urtero. Partaide kopururik handiena 120
lagunena izan da, eta txikiena 60 ingurukoa. 

Dantzen errepertorioari buruz, taldeak 45 urte haue-
tan Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa, Lapurdi,
Baxenafarroa eta Zuberoako dantzak plazaratu ditu. 

Gure dantzari gaztetxo eta helduek Juan Antonio
Urbeltzek sortutako hainbat espektakuloetan ere parte
hartu dute.  

Ezagutzen al zenituzten 2018a baino lehen

Lizartzako inauteriak eta bertako dantzak? Nola otu

zitzaizuen hauek ikastea? 

Bai, Lizartzako Inauteri Dantzak 2018a baino lehen
ere plazaratu zituen taldeak, hain zuzen ere, 1995ean.
Taldean dantza maisua zen Martin Ormazabalen gaz-
tetxoen taldeak dantzatu zituen. Martin Ormazabal
Donostiako Argia dantza taldeko dantzaria zen,  talde
honetako kideak Juan Antonio Urbeltz buru zutelarik
Lizartzara dantzak ikastera joan zirenean. 

2018an Jexux Larrea dantza maisua Josunerekin
jarri zen harremanetan berriro ere, Lizartzako dantzak
gure errepertorioan sartzeko eta behar bezala dantzan
erakusteko. Ezin izango diogu Josuneri nahikoa esker-
tu beregatik jaso duguna.

2020ko inauterietan Lizartzara etorri zineten

Inauteri Dantzak dantzatzera. Gustuko esperientzia

izan al zen? Nola baloratuko zenukete egun hura?

Gehien eta gutxien gustatutakorik? 

Taldearentzat izugarrizko ohorea izan zen Lizartzan
dantzatzea. Badakigu herritarrentzat zein garrantzitsua
den eta gonbidapena jaso genuenean, lehen esan beza-
la, ohorea eta era berean ardura sentitu genituen, ez bai-
kenuen lizartzarren aurrean huts egin nahi. Esperientzia
ezin hobea izan zen. Eguna borobila. Goizetik hasi eta
bukaerara. Bertakoekin batera jantzi, puska biltzearen
aurreko salda, puska biltzea herrian zehar dantzatuz, eta
momenturik garrantzitsuena, plazan herrikoekin batera
dantza guztiak egitea. Eta azkenik, herritarrekin batera
bazkaltzea. Ezin gehiago eskatu. 

LIZARTZAKO INAUTERI
DANTZAK ASTIGARRAGAN

elkarrizketa
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Ezagutzeko aukera izan zenuten neurrian, zer

iruditu zitzaizuen Lizartzako inauteria? Zerk harritu

zintuzten gehien?

Izugarrizko balorea ematen diegu beraien ohiturak
eta erroak mantentzen dituzten herriei.

Lizartzako Inauteri Dantzak herrian zein garrantzi-
tsuak diren ikusi genuen. Lizartzako Inauteri Dantzak
bereziak dira, jestualitate, keinu eta urratsak bakarrak
bihurtzen dituzte.  Eta janzkera aldetik ere, alkandora
petxera bereziarekin, zintak, mantoiak. Dantzakera
aldetik, Berastegiko San Juan dantzak dira antzeko
ezaugarriak jasotzen dituztenak.  

Harritu, gaur egun ere baserrietatik egiten duzuen
puska biltzea. Ohitura hori herri askotan galduta baita-
go.

Ondoren, lizartzarren txanda izan zen

Astigarragan. Nolako esperientzia izan zen? Nola

bizitu zenuten lizartzarren bisita? 

Lizartzarrak gurekin batera izatea guretzat ohore
bat izan zen. Eta Lizartzan bizitu genuenari eskerrak
emateko modu bat. Santio Eguneko emanaldia taldea-
rentzat urteko jaialdirik garrantzitsuena da. Aurtengo
jaialdian, koronabirusak eragindako murrizketengatik,
ez zuten parte hartu taldean dauden haur guztiek.
Baina oso argi genuena zen lizartzarrak gurekin izan
behar genituela. Guretzat oso esperientzia polita izan
zen beraiek gurekin batera egotea. Ilusio handiz bizitu
genuen eta beraiek guk han disfrutatu haina disfruta-
tzea nahi genuen. 

Zein izan zen egunaren nondik norakoa?

Guk gure emanaldia herriko pilotalekuan egiten
dugu Santio Egunean arratsaldez. Goizean, beti beza-
la geratu ginen eszenatokia prestatzeko eta aulkiak jar-
tzeko. Gero, arratsaldean jaialdia hasi baino ordu bete
lehenago bildu ginen Astigarrek duen egoitzan emanal-
dirako janzteko. Guretzat ere berezia izan zen, gure
kide guztiak ez baitzeuden urtero bezala. Eta ikusleen
aldetik ere, beste urteetan, jendez lepo egoten da eta
aurten berriz, jaialdia ikustera hurbildu zitekeen pertso-
na kopurua ere mugatua zen. 

Lehen esan bezala, guretzat jaialdi garrantzitsuena
denez, emozioz eta arduraz bizi dugu. Eta dantzen

kopurua txikiagoa izan arren, dantzari guztiak bere
onena eman zuten eta gure ustetan jaialdi bikaina
atera zen. 

Afari ederra egin omen zuten lizartzarrek, eta

koronabirusak eragindako egoeragatik hartutako

neurri murriztailerik izan ez balitz, bat edo bestek

bertan parranda ederra egingo zuten… 

Lizartzarrek bakarrik ez, baita Astigartarrek ere!
Lanak bukatuta denak elkarrekin ospatzera joan ginen.
Giroa aparta izan zen bi taldetako kideen artean. Eta
afari ondorengo  kontuei buruz, “Astigarragan gerta-
tzen dena Astigarragan geratzen da”.

Eskerrik asko guztiagatik eta jarraitu

gerria astintzen!!! 
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IBILBIDEA:

Ihauteria berreskuratu eta ospatzen hasi eta

berehala, festa griña suspertu nahian hasi zen

antolakuntza taldea sariak ematen gurdi, konpartsa eta

mozorro onenei. Sariak ezberdiñak ziren eta talde

ezberdiñei ematen zitzaizkien balkoi apaintzaileei, parte

hartzaile zaharrenari,gaztetxo taldeei etb. Denborarekin

batzuk jarraitzen dute ,besteak ez, urtez urte aldatzen

joan dira irizpideak taldean sariak emateko orduan.

Hala ere badugu sari bat 2003.urtea ezkeroz ematen

duguna eta sendo jarraitzen duena “LUZEA SARIA”.

Inaxio Olaetxea “Luzea “ ezizenez ezagutzen

genuen gure artean, eta 2002ko urtarrilaren 4ean hil

zen gaxotasun larri baten ondorioz. Lagun eta kide

maitatua genuen herritar askok .Herriko talde eragiletan

parte hartzaile zuzena, dantzaria, musikaria, polítika,

kultura, kirola eta ihauteri zalea. Edozeinetan zela ere

Luzearen izena hor topatzen genuen beti.

Ihauteriak eta Otsolar dantza taldearen laguntzaile

zuzena izan genuen bai musikoen taldean eta ihauteri

dantzak dantzatzen nola gurdi eta mozorro bikainak

antolatzen ere. Bat batean iritxi zitzaion gaxotasunak

oso azkar eraman zigun gure ondotik eta izugarrizko

galera  suposatu zuen herriarentzat eta baita Otsolar

taldearentzat ere. Urte hartan bertan erabaki genuen

gure artean geratuko zela betiko bere oroimena eta

urtero Ihauterietan  bere izenean sari berezi bat ematea

erabaki genuen.

“Luzea saria” izenarekin sortu zen saria, hasieran

gurdi mozorro xelebreenari ematen zitzaion, gero

banakoari ere eman zitzaion eta saria oso

arrakastatsua izan da, saria eskuratzeko saiakera asko

egin dira.

Azken urteetan eta 2014 ezkeroz, saria  Ihauterietan

partaidetza nolanahikoa dela ere, berezia, izan dela

ikusten denari ematen hasi giñan.

2014 ean Xoaneri eman zitzaion, hasiera hasieratik

nabarmena izan delako bere lana, musikalki  jantzi egin

du gure Ihauteria, sortzailea izan da, grabaketa

estudiotik pasa dittu gure abestiak, kaleak animatzen

dittu etenik gabe etb, etb… lan handia egiten du, ongi

merezia zeukan.

2015ean Manolo Ibarguren. Manolok ere,anaia

Kaxianorekin batera, haseratik parte hartu zuten gure

“LUZEA SARIA”



Ihauteria alaitzen, kantuak sortzen, urte asko festari

bizia ematen. Biek akordeoia eskuetan, etenik gabe

ingurua kantuan eta dantzan jartzen, aspertu

ezinezkoak izan ziren, ongi merezia zuten beraiek ere

baño Kaxianok aurretik utzi gintuen eta Manolo heriotza

aurretik Luzea sariarekin omentzeko aukera zan

genuen.

2016ean bazkariko txekor Erretzaileei eman

zitzaien. Ihauteri hastapenetan kanpotik etorritako

txekor erretzaileak izan genituen Ibarra eta Leitzatik

etorri ziren eta hauei begira ikasita herrian bertan sortu

zen talde ausarta, beren ardurapean lana hartu eta

modu horretan Ihauteriekin konprometittu zirenak eta

gaur eun ere gehienak hor jarraitzen dute Ihauterietako

bazkaria prestatzen. Aupa zuek!!

2017an Etxezar baserrikoei.  Etxezar baserria

ezaguna egiten zaie gure herriko gazte dantzari eta

txantxoei. Hasieran Ureta baserrian egiten ziren puske

biltzeko gosariak baina ezbeharren ondoren

Etxezarren egin ziguten abegi eta azken urte mordoan

bertako bezero izaten jarraitzen dugu. Harrera ona eta

laguntzeko prest aurkitzen ditugu urtero eta eskerrak

eman nahiean eskeni genien gure sari berezia.

2018an Malentxori tokatu zitzaion. Honek ere zerbait

egingo zuen noski. Ihauteriak berreskuratzeko festa

afari hartako saltsan kasualitatez bertan egokittu eta

zeharo engantxatzea izango da arrazoi nagusia saria

jasotzeko.

2019an Euxebio. Bera ere  gure herriko musikarien

taldean izan da beti Ihauterietan, kalejira, bazkari eta

afari ondorenak soinu eta kantuz alaitzen. Doiñu berriak

sortu eta beste askoren ondoan CD grabatzen. Eusebio

beti prest dago soinuari eragiteko eta hori eskertu nahi

zan genion. Animoak Euxebiori orrialde hauetatik

hurrengo Ihauterietan ere gurekin nahi zaitugu eta.

2020ean Joxe Mari jatetxea.2019ko amaierarekin

batera itxi zituen ateak. Ihauterietako beste talde

garrantzitsu bat tabernari eta jatetxeena izan da. Gure

bazkariko garbantzu gozoak izaten dira urtero eta

horren arduradunak gure jatetxeak izan dira Leku

alai,Larrenea, Laxaronea, Joxe Mari eta Ostatua.

Batzuek erretiroa hartu eta utzi zuten eta urte askoren

ondoren Joxe Mari jatetxekoak iraun dute gehien. 2019

arte, 18 kilo garbantzu gure bazkarirako prestatzea ez

da nolanahiko lana egin dutena,  denok festan

murgilduta gauden bitartean.  Horregatk hauei ere

eskerrak ematea tokatzen zitzaigun eta orain

Ihauterietaz gozatzeko esatea. Mila esker guztiagatik

Sariak jaso ondoren zer nolako iritzia zuten jaso nahi

izan dugu beraien hitzetan eta hauek izan dira

erantzunak:

1.-Ihauteriak berreskuratu zirenetik gure herriko

festa polit honen laguntzaile izan zaituztegu, zerk

bultzatu  zaituzte horretara?

Xoane: Herrikoa eta musikaria izanik, neretzat

aukera paregabea izan da  nire lagun taldekideekin

gure herriko kaleetan jendea alaituz ibiltzea.
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Lontxo Zubeldia (Erretzailea): Hasierako urte

haietan Leitza ingurutik etortzen zen taldetxo bat

igande eguerdiko bazkarirako haragia erretzera. Haiei

lagunduz hasi ginen erretzaile lanetan. Lizartzako

inauterietan ekintza gehienak auzolanean herritarron

artean egiten direnez, hau ere gure artean egiten dugu

2004 urtez geroztik.

Etxezar baserria: Gu bultzatu gaitu herrian parte

hartzeak eta horrela lehengo ohitura zaharrak

mantendu ahal izateak.

Malentxo: Kultura eta dantza ere ,  betidanik nere

bizitzako zaletasun handiak  dira. Gure herria  txikien

artean kokatu arren, kulturalki aberatsa dela  uste

dut.Baditugu  geure Ihauteri dantzak eta galtzen utzi

gabe mantendu dittugu gaur arte, badittugu Ihauteriak

eta  urte askotan galduta egon arren berreskuratu eta

mantentzeko  lanean ari gara. Izan dittugu eta baditugu

musikari handiak. Aberastasun honi nere aldetik

bultzadatxoa ematea herritar bezela barrendik

ateratzen zait.

Joxe Mari jatetxea: Guretzat betidanik garrantzitsua

izan da Lizartzako giroa,eta Ihauteriak herri guztiak

parte hartzeko jai batzuk dira, eta orduan beti prest

egon gara laguntzeko.

2.-Gure “Luzea ” sariak ez dittu zuen lanaren

merittuak asko ordainduko baiño, gu oso eskertuta

gaude zuek Ihauteriari egindako aportazio bikaiñaz,

zuek nola baloratzen duzue sari hori jaso izana?

Xoane:”Luzea” sariarekin ,betidanik dudan nire

herritarren estima eta esker ona areagotu dit.

Lontxo Zubeldia: Egiten den lanaren aipamen edo

aitortza bat bezela. Jendearen aurrean lan hori

ikusgarriago egiten duena.Lana esaten da baina, ez da

ordainsaria jasotzeko egiten den lana.Inauterietan

parte hartzeko beste modu bat da.

Etxezar baserria: Guretzat sorpresa izandu zen, ez

da izan lana, oso pozik sentitu giñen.

Malentxo:”Luzea” sariak balio handia dauka

neretzako, familiko izateaz gain lagunik onenetakoa

galdu nuen garai hartan, beraz saria galdutako nere

zati bat berreskuratzea bezala izan zen.Nere

Ihauterietako  aportazioa, hasieran hartutako

konpromezuaren jarraipena bezala ikusten dut.

Joxe Mari jatetxea: “Luzea” saria jasotzea, guretzat

arro sentiarazi gintuen sari bat izan zen, inoiz ez

genuen pentsatu horrelakorik merezí genuenik. Oso

eskertuta gaude. 



Lizartzako inauteriak 2021

BRYAN SILVA PEREIRA
Otsailak 6

2020an 
gure artera etorritakoak...

2020an gure 

artetik

joandakoak:

JUANITA GARAIKOETXEA GIBELALDE
2020-01-14an hil zen 86 urterekin.

MERTXE KEREJETA ARREGI2020-03-30 hil zen 89 urterekin.

SAGRARIO URDANPILLETA GOGORTZA
2020-05-08 hil zen 87 urterekin.

JOXE SOROA IBARLUZEA2020-05-09 hil zen 54 urterekin.

ANGEL MENDIGAIN BENGOETXEA 2020-05-11 hil zen 51 urterekin.

JOXE BITTOR BENGOETXEA BALERDI2020-05-28 hil zen 88 urterekin.

JUAN BAUTISTA BARRIOLA ARRATE2020-11-22 hil zen 90 urterekin.

AITANE MENDIGAIN
MORENO 
Apirilak 16

MARTIN YOLDI AGIRRE 
Irailak 1

AITOR ALTUNA LOPEZ
Irailak 23

MADDI ARZADUN VICENTE 
Abenduak 23

NAIARA MONTEIRO DOS
ANJOS

Ekainak 12
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Hona hemen 1960 urte inguruko argazkia. Bertan
Lizartzako emakume taldea ageri da Arantzabene atze-
kaldean. Adin ezberdinetako gazteak dira, 15 urtetik
hasi eta 30 urte inguru artekoak gutxi gorabehera. Jos-
ten ikasteko aitzakiarekin, udara partean egunero el-
kartzen omen ziren Arantzabenen, Kontxi Etxeberria
Luloaga irakasle zutela. 

1.- MADALENA LULUAGA MARITXALAR

2.- MARIA ROSARIO KARRERA MINTEGI

3.- IÑAXI URDANPILLETA ITURRIOZ

4.- KONTXI ETXEBERRIA LULUAGA

5.- JOXEPI BELDARRAIN ZUBILLAGA

6.- JUANITA OLAETXEA GARAIKOETXEA

7.- MARIA NIEVES ARTOLA GIBELALDE

8.- SAGRARIO AROZENA ETXEBERRIA

9.- PILAR GARAIKOETXEA ESNAOLA

10.- MILAGROS AIZPURUA ALKORTA

11.- KONTXITA AROZENA PEÑAGARIKANO

12.- JENARI ZUBILLAGA ZUBILLAGA

13.- JENARI BELDARRAIN ZUBILLAGA

14.- ANA MARIA ARTOLA IRAETA

15.- JUANITA IZAGIRRE TREKU

16.- IZASKUN ALTUNA ARRUABARRENA

17.- BENITA URDANPILLETA ITURRIOZ

18.- MARIA DOLORES LASA ETXEBERRIA

ATZERA BEGIRA
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2020-12-19 Kontzentrazioa - Demokrazia

2020-12-24 Olentzaro bidea

2020-12-29 Gabonetako ekintza
egun berezia

2020-12-24 Erakusketa - Zer da
zuretzat eguberria

2020-11-19tik 28ra KULTURALDIA
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LIZARTZAN....Zer Berri...?
Irati Zabala Laboral Kutxa Emakume

Master Cup Binakako Txapelketan

Irati Zabalak urtarrileko hirugarren asteburuan hasi

zen Laboral Kutxa Emakume Master Cup Binakako

Txapelketan hartu zuen parte beste 94 pilotarirekin

batera.  Lizartzarra pilota goxoarekin aritu zen eta

Udane Bergara bikotearekin batera 18-15 irabazi zien

Nerea Sagarna eta Haizea Marijuani Villabonako Behar

Zana pilotalekuan. Aldiz, Leire eta Nagore Galeano

ahizpak gailendu zitzaizkien Antzuolako pilotalekuan.

Haimar Altunaren atxiloketa

Beste hiru kiderekin batera, Sortuko Kontseilu

Nazionaleko kidea den Haimar Altuna herrikidea atxilotu

zuen guardia zibilak Amarotzen espresuki jarritako

kontrol batean. Intxaurrondoko kuartelean guardia

zibilaren aurrean deklaratzeari uko egin ondoren aske

utzi zuten, azken hilabeteetan Euskal presoei eginiko

95 harrera ekitaldi «antolatzea eta koordinatzea»  eta

«terrorismoa goratu eta biktimak umiliatzearen»

akusazioarekin. Otsailean Madrilgo Audientzia

Nazionalean deklaratu ostean, beste kide batzuekin

batera aske utzi zuten. Gaur da eguna kasua irekita

mantentzen dela eta epaiketa batean amaitzeko

arriskua dagoela.

Naparraren kasua

Eneko Etxeberria Genevan izan zen azken sei

urteetan bere anaia Jose Miguel Etxeberriaren

(Naparra) kasuak izan duen bilakaeraren berri ematen.

Nazio Batuen Erakundeko desagertze behartuen

taldeko buruak “kasu paradigmatikotzat” jo zuen. Lehen

aldiz 2014an bildu zen batzorde horrekin eta 2020ko

otsailean bigarren aldiz. Etxeberriak oso positibotzat jo

zuen bilera eta itxaropenak gainditu zituela azaldu

zuen.

Honez gain, 2020 urtean 40 urte igaro dira Naparra

azkenekoz ikusi zutenetik eta Iñaki Alforja eta Iban

Toledo Naparraen auziari buruzko dokumental bat

grabatzen ari dira familiaren laguntzarekin. “Bolante

baten historia” izeneko dokumentalean familiak 40 urte

hauetan traba guztiei aurre nola egin dien jasoko dute.

Koronabirusa

Lizartzako Udalak, Kalamatrike

taldearen laguntzarekin hainbat

ekitaldi antolatu zituen koronabirusak

ekarritako pandemiaren eraginez

izan genuen konfinamendu egoera

arintzeko. Hauen artean, zaintza

sarea antolatu zuen, adinagatik edo

gaixotasunen batengatik etxetik

atera ezin zutenei erosketak edo



?
sendagaiak etxera eramateko. Gainera, hainbat ekitaldi

burutu ziren. Hala nola, festarik festa 2020, laburmetrai

jaialdi birtuala, larunbatetako disko festak…

Garazi Esnaola musikarien elkarteko
zuzendaritzako kide

Euskal Herriko musikariak ordezkatuz musikarien

jarduna duintzea da elkarte honen helburua eta

lizartzarra, Izaro Andres, Eneritz Dueso, Idoia

Hernandez, Lide Hernando, Miren Narbaiza eta Olatz

Salvadorrekin batera horretan arituko da zuzendaritza

talde berrian.

Lizartzan ekoitziko den gazta urdinaren
aurkezpena

Agour gaztandegiak Alkizan aurkeztu zuen Lizartzan

soilik ekoitziko den gazta urdina, horrela, hegoaldera

gazta egiteko modu berri bat ekarriz. Iñaki Azpirozen

esanetan, horrelako proiektuak lehen sektoreari

bultzada emateko baliagarriak dira, beraz, oso

garrantzitsutzat jo zuen berri hau.

Erik Jaka buruz buruko txapelduna eta
lau eta erdiko txapeldun ordea

Final zortzirenetan hasi zuen buruz buruko

txapelketaren ibilbidea Tolosan Bakaikoaren aurka 22-

20 gailenduz. Ondoren, Urrutikoetxeari egin zion aurre

Bilbon azaroaren 14ean, 22-13 irabaziz. Finalerdietan,

berriz, Elezkano izan zuen aurkari eta erraz gailendu

zitzaion, 22-06 gelditu baitzen markagailua. Azkenik,

final handian Altuna III.ari aurre eginda (22-20) 2020ko

buruz buruko txapela eskuratu zuen. Pandemiak

eragindako neurri murriztaileak zirela eta, herritarrok ez

genuen Bilbora gerturatzeko aukerarik izan, baina

Lizartzako Aztinondo pilotalekuan izan genuen pantaila

handian partida jarraitzeko beta. Astelehenean izan zen

Erik zoriontzeko aukera herriko plazan egindako ekitaldi

jendetsuan.

Lau eta erdiko txapelketa, berriz, final laurdenetan

hasi zuen, abenduaren 11an Peio Etxeberriari 22-21

gailenduz. Ondoren, finalerdietan, 16 tantotan utzi zuen

Ezkurdia Eibarren. Buruz buruko finaletik hemeretzi

egunetara bigarren finala jokatu zuen, abenduaren 27an

hain zuzen ere. Hau ere Bilbon jokatu zuen eta aurkari

beraren aurka gainera, Altuna III.aren aurka. Baina ezin

izan zuen bigarren txapela eskuratu, 22-9 galdu

baitzuen. Bigarren final honetan ere herritarrok partida

pantaila handian ikusteko aukera izan genuen Aztinondo

pilotalekuan, horrela, Eriki babesa emanez.

Lizartzako inauteriak 2021
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Eriken azken urtea izugarria izan da. Azken urteetako
bilakaerari jarraituz pausuz pausu goi mailako pilotari
eta kirolari izatera iritsi da, historian ere bere lekua
eginez lehenengo mailako buruz buruko txapeldun
izatea lortu ondoren.
2020 urte berezia izan zen zentzu guztietan eta eus-
kal pilotarentzat ere ez da urte erraza izan. Covid 19-
aren ondorioez gain, Baiko enpresako pilotarien gre-
bak asko zaildu zuen hilabete batzuetan pilota profe-
sionalaren jarduna, zuzenean eraginez denboraldiari
eta txapelketei.  
2020 urtea ondo hasi zen Erikentzat. Binakako txa-
pelketan, Zabaletarekin batera, finalerdiak jokatzen
ari zen lehenengo aldiz, izugarrizko lana eginez txa-
pelketan zehar. Baina zorigaiztoko Covid-19aren ha-
sierak, martxoan guztia geratu zuen eta txapelketak
geldialdi luzea egin zuen azarora arte. Ondoren ezin
izan zuen finalerako jauzia egin binakakoan.
Ez zuen etsiak hartu Erik, eta pronostikoak guztiak
hausiz 2020 azaroan hasi zen banakakoan historia
egitea lortu zuen Erikek. Buruz buruko txapela jantzi
zuen Jokin Altunaren aurka final ikaragarri batean 22-
20ko emaitzaz irabazi ondoren, pilotari handienen ze-
rrendan bere tokia eginez Lizartzarrak. 
Horrekin nahiko ez eta jarraian etorri zen 4 t´erdiko
txapelketan finalean sartu zen berriro Erik, oraingoan
ezin izan zuen txapela jantzi baina berriro erakutsi
zuen pilotari handienen artean dagoela Lizartzarra.
Egun, binakako txapelketa jokatzen ari da Erik, Lizar-
tzaren izena lau haizetara eramanez pilotari handie-
nen artean. 
Lizartzako frontoian, ostatuan, elkartean edo plazan
egunerokoan ikusten dugun arren ezagutu dezagun
pixka bat gehiago gure mutila.

Erik ezagutzen…

Zeintzuk dira zure afizioak? 

Kirola, animaliak eta janaria. Libre ditudan egunetan
mendira joaten naiz txakurrarekin edo jatetxeren batera.

Lo hartzea edo esnatzea kostatzen zaizu gehiago? 

Esnatzea, askoz gehiago.

Irakurzalea zara. Zer irakurtzen duzu? 

Gustukoen ditudan liburuak biografiak dira, orain
Ibrahimovicena irakurtzen ari naiz.

Azkena ikusi duzun filma edo seriea? 

The Last Dance (Jordan saskibaloi jokalariaren ingu-
ruko serie biografia).
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Animalia zalea zarea. Ehiztaria ere bai? 

Animalia zalea bai, ehiztaria ez.

Neguan eskiatu edo udan mendira joan? 

Ezin dudanez eskiatu udan mendira joatearekin geratu
behar! 

Ardoa edo sagardoa? Haragia edo arraia? 

Ez dut preferentziarik, gorputzak momentuan eskatzen
didana! Haragia.

Baserria bazenu, baratza edo animalia zaintza

nahiago. 

Animalia zaintzarekin geratzen naiz.

Eguneko parranda edo gaueko parranda? 

Egunekoa.

Bihar bertan nora bidaiatuko zenuke? 

Filipinetara, pendiente daukat 2020n dena antolatuta
eduki ondoren.

Zer du txarra kirolari profesional izateak. 

Opor gutxi eta planak egiteko zailtasunak.

Pilotaria ez bazina, zein kirol egitea gustatuko li-

tzaizuke? 

Ez dut nire burua beste kirol bat profesional bat egiten
ikusten. Baina denbora librean kirol asko eta desberdi-
nak egingo nituzkeela uste dut. 

Lasaitze zaituen Lizartzako txoko bat. 

Narbaitzuko gaina.

Izango zinateke Lizartzako alkate? 

Ez dut nire burua alkate ikusten.

Lizartzara berriro etorri eta txapeldun. Kasualita-

tea? 

Ez da kasualitatea, txapel bat lortzeko gauza askok
egin behar dute bat, eta hemen lasai eta eroso nago,
seguru lagundu didala.

Zerbait esateko… 

Berriro eskertu Lizartzarroi betidanik eman didazuen
babesa eta urte hauetan jaso ditudan animo guztiak. 

ERIK 

JAKA 

SOROA
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Aurten, Joste tailerreko partaide diren Ismene Urkitza
Urain, Eneritz Iturbe Urdalleta, Aitziber Abasolo ,
Alazne Beristain eta Ana Perez Sanchez ekin elkartu
gara, baita Joste taldearen gidari den Leire Gordo
Castrorekin ere, tailerraren eta taldearen nondik nora-
koak jakiteko asmotan. Elkarrizketa egiteaz gainera,
josten ere jarri gaituzte Otsolar dantza taldeko kideok.
Nondik nora sortu zen talde hau? 

Hasiera batean, plazan elkartzen ginenean gure arte-
an jostearen inguruko gaia ateratzen zen eta ohartu
ginen ikastea gustatuko litzaigukela. Horrela, udeletxe-
tik bidali zuten galdetegi batean proposamena bota
genuen eta 2019ko azaroan, ikastaroarekin hasi ginen.
Lehen aldia da joste tailer batean parte hartu

duzuela? 

Gehienentzat bai, batzuek aspaldi ikastaroren bat edo
egin zuten baina gehienentzat lehenengo aldia izan
da. Guztiak hasi dira maila baxuenetik, aurretik taile-
rrak eginak zituztenek ere ahaztuta zutelako ikasita-
koa. 
Ze espektatiba zenituzten eta nola izan da proze-

sua?

Ikastaroaren planteamendua eta helburu nagusia, jos-
ten ikasteaz gain, zerbait sortzen ikastea zen. Horrela,
botoiak josten hasi ginen eta ondoren makinarekin lan
egiten ikasteko, paperaz baliatu ginen. Zerbait sortu
egiten dugu eta horrela, modu zeharkako batean, jos-
ten ikasten dugu. Hasieran, proiektu txikiak ziren,
klase bateko iraupena zutenak baina orain, proiektu
luzeagoak egiten ditugu.
Lehenengo urtetik bigarrenera aldea dago? 

Bai alde handia nabaritu dugu. Pazientzia asko lan-
tzen dela ohartu gara. Askotan, azkar egin eta bukatu
nahi izaten dugu baina hobeto da lasai hartzea, gau-
zak hobeto ateratzen baitira. Pazientzia lantzeaz gain,
matematika ere lantzen dugu, telari ahalik eta etekin
haindiena ateratzeko. Nola moztu, marrazia duten
telak horizontalean edo bertikalean geratu daitezen

begiratu, kosturak kontuan izan… gauza asko dira
kontuan hartu beharrekoak eta nahiz eta erraza diru-
dien arren ez da horrela.
Materiala nondik lortzen duzue? 

Tailerrarekin hasi ginenean, telekin hasteko aukera
izan genuen eta Leirek ekartzen zituen telak. Ondoren,
gure gustoko telak erosten hasi ginen eta konfinamen-
duaren aurretik, denak batera Frantziara egin genuen
irteera, telak erosteko asmoz. Bertan bakoitzak bere
gustuko telak erosi genituen eta ondoren konfinamen-
duan online erosketak ere egin genituen. Telaz gain,
bestelako materiala erosten dugunean, gure artean
erakusten joaten gara eta horrela bakoitza bere joste-
ko materiala osatzen ari gara.
Nola eman zenituzten klaseak ikastaroan? 

Online klaseak egin genituen eta jitsi meet bidez aste-
artero elkartzen ginen. Nahiko zaila izan zen, etxean
genuen materialarekin moldatu behar izan genuen eta
hasi berrientzako proiektu errazak izan arren, azalpe-
na behar zuten eta beraz, azaltzeko modua aurkitu
behar izan genuen. Komunikazioa eta elkar ulertzea
zaila izaten zen askotan, baita irakaslearentzat ere.
Denbora asko igarotzen genuen klase hauetan eta
konfinamendua arintzen lagundu digula esango genu-
ke.
Zein da proiekturik gustukoena: 

Proiektu asko egin ditugu eta zaila egiten zaigu auke-
ratzea, gainera, gehienetan egindako gauzak oparitu
egiten ditugu. Guri, eta orokorrean jendeari gehien
gustatu zaion proiektua Totea (poltsa antzekoa) izan
da, baina Musukoak jasotzeko poltsatxoa ere oso era-
bilgarria izan da eta asko gustatu zaigu. Koleteroak
ere oso gustokoak izan ditugu bai guk, eta bai erabil-
tzen dituen jendeak ere. Orokorrean, proiekturen bat
hasi aurretik Leirek lortu behar dugun emaitza erakus-
ten digunean ezinezkotzat hartzen dugu, baina behin
hasita animatu egiten gara, eta proiektu gehienak
burutzea lortu dugu azkenean. 

JOSTE
TAILERRA
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Orain besteek egindako akatsetaz ohartzen zare-

te?

Bai horixe! Orain jositakoa baloratzen ikasi dugu, eta
erosketetara joandakoan asko begiratzen diogu josita
dagoenaren kalitateari, akatsak ateratzen hasi gara.
Aipatu behar da baita ere, josteak duen lana balora-
tzen ere ikasi dugula. Lehen galtza batzuei “bajuak”
hartzea erraza zela uste genuen, eta jostunek hori
egiteagatik eskatzen zuten dirua gehiegi iruditzen
zitzaigun, orain badakigu bai ze lana duen!
Zer iruditzen zaizue taldearen tamaina? 

Taldearen tamaina asko gustatzen zaigu, giro oso
ona dugulako gure artean eta oso ondo moldatzen
garelako. Gainera, guztiok maila antzekoa dugu, eta
zaila izango litzateke zerotik hasi behar duen pertso-
na bat taldean sartzea eta erritmoa jarraitzea. Talde
txikia izateak bere abantailak ditu, esaterako Leirek
bakoitzari arreta gehiago eman diezaguke gutxi baga-
ra, eta bakoitzaren erritmo zein beharretara egokitu
daiteke. Orain dugun lanerako gelak ere ez du talde
handiago bat izateko aukerarik ematen, makinekin eta
materialarekin ez garelako ondo sartzen.
Datorren urterako asmoak?

“Engantxatuta” gaude. Oraindik gauza asko dugu
ikasteko, proiektu ugari gauzatzeko eta material asko
probatzeko. Gu oso gogotsu gaude, eta datorren urte-
an ikasten eta joste tailerraz gozatzen jarraitzea espe-
ro dugu. 
Hobby bat bihurtu da jostea? 

Tailerretik kanpo etxean ere josten hasi gara.
Batzuontzat “hobby” bihurtu da, eta denbora librean

sare sozialetan ideiak hartzen aritzen gara, pinteres-
ten adibidez. Etxean josteko tokia falta zaigu, hor ari-
tzen gara sukaldeko mahaia garbitzen dugunean
makina jarri eta ahal den moduan lanean. Parkean
ere hitzetik hortzera ibiltzen ditugu egunerokotasune-
an ikusitako tela, material eta josteko tresnak, elkarre-
kin partekatzen dugu ikusten dugun guztia.
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KALAMATRIKE
Pasa den urtea, urte arraroa eta zaila bilakatu da

askorentzat. Hala ere, herri eta  herritar talde batzuek

indarrak bildu eta  gogotsu,  ekintza interesgarri eta

baliotsuak eskaini dizkigute. 

Talde horietako bat KALAMATRIKE taldea da.

Kalamatrike, pertsona helduek saltsan ibili, ideia

nahasketa edota kulturak biltzen dituen alderdi

desberdinak adierazteko erabili ohi zuten Lizartzako

hitza da. Esan dezakegu ondo aukeratutako izen bat

jarri ziotela taldeari, herrian saltsa jarri eta kultura

ekintza desberdinak eskaini dizkigutelako. 

Kalamatrike herritarren kultura beharrak asetzeko

eta kultura sustatzeko eta koordinatzeko asmoz sortu

zen. Hau lortzeko, Udalak ideia Euskara taldeari

proposatu eta urtarrilean, lehenengoz bildu ziren

helburuez eta  proposamen desberdinez hitz egiteko.

Orduz geroztik, astean behin elkartzen dira ekintza

kulturalak proposatu, prestatu eta hauek koordinatzeko.

Gaur egun , adin eta gustu desberdinetako  zazpi

partaidek osatzen dute taldea. Dena den,  talde irekia

da eta parte hartu  nahi duen edonori luzatzen diote

gonbidapena.  Partaideen aniztasuna oinarri dutela,

herritarren behar desberdinetara iritsi eta ekintza

interesgarriak eskaintzea lortu dute.

Urtarrilaz geroztik  ekitaldi ugari antolatu dituzte:

Emakumearen eguna, Festerik Festa, Laburmetrai

jaialdia, Alaialdia, Euskaraldia, Gau Beltza, Kulturaldia,

Emakumeemganako Indarkeriaren Aurkako

Nazioarteko Eguna eta  Olantzaroren Ibilaldia.

Konfinamendu eta "normalitate berriak" ez dira

oztopo izan eta formatu eta modu desberdinak bilatuz

kultura eskaintza politaz gozatzeko aukera izan dugu.

Egoera honi alderdi positiboa ere bilatu diote: herri eta

komunitate sentimenduak sendotzea. Egindako

balorazioetan hau sentitu dute eta jendearen iritzi, parte

hartze eta balorazioak gogotsu aurrera jarraitzeko

indarrak eman dizkiete.

Lan bikaina egiten ari zarete!! Mila esker  "Herri

bizia, bizi herria" praktikan jarri eta sentimendu hori

zabaldu eta sentiarazteagatik!!
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HITZAK 
JOSTEN

Bizi garen mundu honetan, urtaroek urtea lau

zatitan banatzen dute eta gutxi erreparatzen badiegu

ere hauek baldintzatzen dute zer jantzi eta, ahaztu

badugu ere, zer jan. Urtaroak kolore ezberdinez

apaintzen dira, batzuk gogorrak dira, beste batzuk

ordea xamurragoak, hala, urtaroek ere badituzte

aldekoak eta aurkakoak, politikak eta bestelako auziek

bezala.

Iñauteriak, historian zehar, urtaro aldaketaz ohartu

eta bizitzako auzi eta debeku guztien antzezleku izan

dira, aurkakoak eta aldekoak protagonista, kolorez

jantzitako egunak,   bekatuzko politikek atseden hartu

eta neurrigabe ibiltzeko beta, aske izan eta aske

jokatzeko egunak. 

Egun ordea, ez dugu ezagutzen urtaro bakoitzari

dagokion barazki edo jakia, urteko sasoiak dagoeneko

ez baitu baldintzatzen merkatu globaleko aukera. Eta,

aurtengoan, Iñauteriek ez dute emango askatasun eta

neurririk gabe ibiltzeko aukera, eta hala, udaberriak

bere kasa etorri beharko du gurera klima aldaketak

eragozten ez badio behintzat. 

Iñauterien faltan, aurtengoan, askatasunik gozoena

hitzez jositako ametsena besterik ez da izango.

Ametsak oraindik askeak dira, eta norbanakoaren bidea

erabakitzeko ahalmena dute beraiekiko leialak izanez

gero. Hala egin du herriko pilotariak; ametsa irudikatu

eta, lan askoren iturri, txapela buruan jantzi du, edozein

pilotariren irudirik gorena. Berarekin batera, Lizartzako

herriak ere, Udal zein herriko elkarteen (Kalamatrike ,

Otsabio, Otsolar, Isk&bila, Gurasoak, Gazteak…)

leialtasun eta lanari esker, bere ametsa lortu du; herri

bizia izatea, edozein herriren irudirik gorena eta orain

arte gertatu ez den bezala, edozein hiri handiren inbidia.

Eta gaurkoan, nork ez du amesten musukorik eta

etxeratze ordurik gabeko iñauteriez? Oraingoan ordea,

naiz eta ametsak idatzi, debekuzko giroan murgiltzea

besterik ez zaigu geratzen. 

Bestalde, kritika askerako egunak ere izan dira

iñauteriak eta hauen zeresanaiari leial, aurtengoan

aberez jantziko ez banaiz ere, neurririk gabeko hitz

askeez epaituko dut giza-kontsumoaren norabidea,

kritikatuko dut onartezina den Caparrosoko makro-behi-

haztegia eta aldarrikatuko dut beldurrik gabeko

gizartea. Maila apalagoan, neure buruari ere egingo diot

merezi duen kritika, besteak beste, beti gauza beraren

bueltan aritzeagatik irakurlea aspertuz. Baina, ezer ez

da kasualitatea, eta agroekologiaren aldarriak dioen

moduan, gaur da eguna lurrak laguntza behar duena

eta hargatik dago lurra herriari deika. Gure

konpromezua da esku bat botatzea  deika dugun horri. 

Besterik gabe, ahalik eta iñauteri egun

koloretsuenak izan ditzan bakoitzak!

Izaro Zubiria Ibarguren.



Iazko, ALDAKETAK,  izeneko lerroetan, gure herriko

nekazal munduan emandako aldaketa batzuk aipatzen

genituen, eta danak, gizartearen bizi baldintzak, urtetik

urtera, aldatzen joan direlako eta dijoaztelako izan zela,

eta, dela.

Baita ere, esaten zen, nekazaritzarekin batera,

abeltzaintzak, zerikusi handia zuela, herriko ekonomian,

eta biak, elkarrekin, oso loturik zeudela, herriko bizitzan.

Garaiko abeltzaintza aldiz, ezin da ulertu, entenditu,

mendiko larreekin, estuki, lotuta ez bada.  Baserrien

inguruko lur gehienak, guztiak ez esatearren,

laborantzarako erabiltzen ziren, Garia, Artoa, Arbia,

Patata, Babarruna etabar ereiteko. Gelditzen ziren

Sorobaztar, Muinots, Txandaka, Harrigain eta Malkarrak

izaten ziren belarretarako Nondik atera orduan, abereek

behar zuten  janari guztia!?

Komunalak deitzen zaien, Larre/Mendi ederrak

zituen, eta, ditu, JABETZAN, Lizartzako herriak:

Otsabio, Narbaitzu, Narbaitzuarte, Oilarregi,

Azkondegieta, Uli,

Goltzurko zelai,  Garozelai, Anakar, Atxulegi, etabar,

etabar.Oroitezin den garaitik,  herritar guzti guztiek eduki

zuten eta dute, beren ganadua komunaletako larreetan

ibiltzeko eskubidea.  Beraz,  komunaletako larrea eta

bertako belarra izan ziren, gizaldiz gizaldi, baserrien bizi-

iraupena.

Baserritarrentzat, komunaletako mendiko larreak eta

belarrak zuen garrantziaz konturatzeko, eta, baieztapen

gisa, 1.906ko Otsailean, Gazteluko alkateak

proposatuta, Areso, Berastegi, Orexa, Gaztelu eta

Lizartzaren arteko bilera bat dago, eta, mugakideak

direnez, gaia, komunaletako larreetaz hitzegin, eta,

akordio batera iristeko, saiakera bat egitea. Akordiorik

egon etzenez, bakoitzak bere konbenientzira jokatzeko

askatasunarekin, bukatu omen zen bilera. Ondorioz,

Lizartzako Udalak, Areso, Gaztelu, Berastegi eta

Orexako udalei, idatziz jakinarazi zien, hilabeteko

epean, Lizartzako mendi komunaletatik, mota guztietako

ganadua erretiratzeko, eta, hortik aurrera baiketak

egingo zirela.  Hori gertatuz gero, alkateak nola jokatu

behar zuen garbi uzteko, ganadu klase bakoitzari

dagokion prezioa ere, erabakitzen du Lizatzako udalak:

Ardi bakoitza, edozein lekutan baitzen dela ere: 0,50

pezeta, Behi bakoitza: 4 pezeta Beho bakoitza: 8

pezeta, Astoak 2 pezeta, eta Txerriak 2 pezeta.

Handik zortzi hilabetera, Urrian hain zuzen,

Berastegiko Udal batzordekide  batek, Lizartzako

alkateari, hitzez proposatzen omen dio, Berastegi,

Gaztelu, Orexa eta Areso, prest daudela, urteko 300

pezeta ordaintzeko, ULI, ANAKAR, eta, ATXULEGIKO

herri lurretan larrea libre uzteagaitik,

hitzezko eskeintza onartzen bada.

Lizartzako udalak, 1.000 pezeta behar

dituela esaten du. Horrela gelditu zen kontu hau.

Baita ere, lehenbaitlehen egin beharreko obra eta

konponketak direla eta, aurrekontu berezi bat egiteko

asmoarekin, ohiko sarrerekin ezin direlako egin, dirurik

ez dagolako, eta, edukitzeko itxaropenik ere ez, herriko

mendi komunaletan larrean dabilen ganaduari, zerga bat

jartzea proposatzen da udalean: Ardiei 0,50 pezeta

urteko buruko, Behorrai 15 pezeta buruko urteko, eta

behiei, urte guztian ibiltzen ez direnez, Pezeta BAT

hileko buruko. Bi kontzajalek diote, oroitezin den garaitik,

herriko ganadua, askatasun osoarekin ibili dela larrean,

herriko mendi komunaletan, eta ez daudela ados herriko

ganaduari, zerga berri bat ezartzearekin, eta,

Probintziako kontribuzioan sartuta dagola, hori nahikoa

dala.  Gehiengoak erantzuten du, konponketa batzuk

egiteko, ezinbestekoa dala, aurrekontu berezi bat egitea,

eta, horretarako, beharrezkoa dala, mendi komunaletan

bazkatzen duen ganaduari, zerga bat jartzea.  Eta

horrela, onartuta gelditzen da proposamena.

Garolekuei dagokienez,  garoaren eskubidea,

baserriak du, eta baserriak bakarrik. Baserriari dago

lotuta garolekua, ez baserriaren jabeari edo maizterrari,

eta hori, garoaren banaketa egin zenean, horrela egin

zelako omen da. Bertako larrea berriz, herritar guztiena

zan eta da. 1.908 ko Martxoaren 8an, Juan Bautista

Arantzabe, baserri askoren jabeak egindako aitormena

da hau.

1.924an, Juan Bautista Barriolak, etxehaundiko

garaiko nagusiak, hau ere, baserri, askoren jabea,

Lizartzako udalari zuzendutako dokumentu batean,

Espreski  errekonozitzen du,  garo eskubidea bakarrik

dela berea, lurra eta belarra herriarenak direla, beraz,

herritar guztiena. Garolekuk eskrituratuta zituen

ordurako.

Goian aipatutako adibideak, guztiz adierazgarriak

dira, komunaletako larreak eduki zuten garrantzia

ikusteko, nola herriko, hala, auzo herriko baserritarren

bizi baldintzetan, baina hauek, etenik gabeko borrokaren

islada, ttiki-ttiki bat besterik ez dira.

Egungo egoera guztiz bestelakoa dala, argi dago,

baina, komunalak herriarenak izaten jarraitzen dute,

eztabaida guztien gainetik, preskribaezinak direlako.

Sakontzen jarraitu beharra dago.

1.907 garren urtean, Juan Bautista Arantzabe eta

Juan Bautista Barriola izan ziran zergarik haundienak

ordaindu zituzten Lizatzatarrak 
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BEHARREZKO 
TXERTOA

2020 urteari begiratu eta fikzio hitza datorkit burura.

2021ari begiratu eta fikzio horrek sorturiko aldaketei begira

jarraitu beharko dugula esaten dit barrenak,  egunean

egunekoari begiratuz, unean unekoa biziz. 

Haur jaio berria inguratzen duen mundura egokitzen

den bezala, guk ere egunerokoari aurre egiteko egokitu

egin behar izan dugu bai norbanako bai herri bezala. Eta

egin dugu. Gogoratu besterik ez dago orain arte antolatu

eta aurrera eraman diren ekintza guztiak.

Zenbait ospakizun, inauteriak esaterako, askatasun

osoan ospatzeko aukera izan genuen iaz. Urte bete pasa

eta 7 diferentzien jolasean aritzeko aukera eskainiko

dizkigute iazko eta aurtengo inauterietako irudiek.

Garrantzitsuena ordea, ez dira diferentziak; denbora

gutxian egoerara moldatzeko eta irudimena martxan jarriz,

ekintzak aurrera eramateko izan dugun gaitasuna baizik. 

Zoritxarrez, gizartean bada arazo bat -bat esateagatik-

, aurre egiten jakin izan ez duguna; Bestela ez genukeen

Azaroaren 25eko Emakumeen Indarkeriaren Nazioarteko

Eguna gogoratu nahian eginiko bideoa egin beharrik

izango, ezta hain gertu dugun martxoaren 8a,

erreibindikazio egun bezala hartuko

Aipaturiko bideoan, herriko adin guztietako

emakumeok parte hartu genuen:  heldu, haur nahiz gazte.

Hausnarketa eginez, pozgarria iruditu zitzaidan bertako

parte hartzea. Bideoa ikusten hasi ahala, konplizitatea,

gogoa, ilusioa, nahia, erreibindikazioa bezalako hitzez bete

nintzen. Emozioz puztua sentitu nintzen, ahaltsu. Baina

bestelade, sinesgaitza egin zitzaidan eta zait, hainbeste

pertsonen testigantzetatik hain gertu sentitzea. Orduan,

bigarrenez, fikzio hitzarekin egin nuen topo; Nola liteke

gure amek, amonek, guk bizitako zenbait jazoera egungo

gazteen ispilu izatea? Hau da, antzeko arazo eta beldurrei

aurre egiten jarraitu behar izatea? Erraza, birusa gizartean

zabaldua dagoelako eta ez zaiolako oraindik eraginkorra

den txertorik bilatu. 

Baina zein osagai behar lituzke balizko txerto honek? 

Niri, KONSZIENTZIA, FRUSTRAZIOAREN

KUDEAKETA, NORBERE BURUAREN ZAINTZA,

BERDINTASUNA eta ERRESPETUA hitzak datozkit. Eta

hauek ez dira fikziozkoak. Norbanakoak, bere eginak

behar lituzke gizarte aurrerakoi batean. Baina, zertarako?

Alde batetik, KONSZIENTZIA, indarkeria zer den

bereizten laguntzeko. Apustu egingo nuke persona hainbat

ikuspegi daudela honen inguruan.  Helduok ez badugu

honen inguruko ikuspegi garbi bat, nola irakatsi haurrei

bereizten? Eta ez naiz helduon indarkeriaz soilik ari. Nola

bereizi eta irakatsi zeintzuk diren “haurren gauzak” eta

zeintzuk eskuhartu beharreko jarrerak? Hau dela

aldaketarako lehen gakoa esango nuke. 

Bestetik, “ez” hitza esatearen eta onartzearen

zailtasuna gainditzen laguntzeko.  Lehenengoaren

kasuan, NORBERE BURUAREN ZAINTZA horretatik

hasten da, hain erraza dirudien”ez” hori esatetik. Zer diogu

ezezkoak onartzeaz? Esan eta onartu, onartu eta esan,

bagabiltza hari fin baten gainean dantzan, eta behin baino

gehiagotan erortzen gara hari horretatik ezekoa ezin

onartzean, eta ezin onartu honetan, frustrazioa agertzean.

Ez duzu uste?

Jarraian, BERDINTASUNA; Berdintasunaren

betaurrekoak jantziko bagenitu, kolpe batez alboratuko

genituzke egunerokoan ematen diren hainbat arazo.

Azkenik ERRESPETUA. Azken finean, goian

aipaturiko osagai guztien lotura eta batura litzatekeena.

Ez dakit osagai hauek nahikoa lirateken gaitzari aurre

egiteko, baina etorkizunean gizarte “osasuntsu” bat nahi

bada, belaunaldi gazteak izan behar dute txertoa jasotzen

lehenak, eta ez, hau ez da fikzioa.

Baina txertoa, kutsaturik ez daudenentzat bada

baliagarria, orduan, zer egin kutsatutakoekin? Eta

asintomatikoekin?

Beste baterako utziko dugu…

Maialen Zazpe Ezeiza
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JERUSALEMGO
SINDROMEA

Diote batzuk Jerusalema iritsi bezain pronto delirio

moduko batean sartzen direla. Hirira datozen bisitari eta

turista batzuk psikosi antzeko bat jasan eta Bibliako

pertsonaia ezberdinekin identifikatuko dira, hauen azalean

jarriz janzkera zein portaeran. Izan Jesus Nazaratekoa,

edo Joan Bataiatzailea, izan Abraham, Moises, Rebeka

edo beste karaktereren bat. Jerusalemgo sindromea izena

du. Umorez zipriztindutako istorio bat dirudi, baina ez, egia

biribila da. Eta gainera, diagnosiek baieztatzen dute.

Jerusalem bertan dagoen psikiatriko batean tratatzen dira

gaixo hauek. Gehienak osatzen omen dira egun/aste

gutxiren buruan.

Jerusalem entzun eta berehala datozkigu bi gauza

burura. Batetik, gatazka, gatazka politikoa. Palestinarren

eta Israeldarren arteko amaigabeko liskar armatua.

Bestetik, erlijioa. Pluralean esango dugu, erlijioak,

mendebaldeko hiru erlijio nagusienen hiri sakratua baita

Jerusalem, hots, juduena, kristauena eta musulmanena.

Eta beraz, orain ere, gatazka hitza erabil dezakegu,

gatazka erlijiosoa, konponbidea bilatzen lagundu ordez,

aipatutako liskar politiko-armatua areagotzen duena.

Jerusalem politikoa eta Jerusalem erlijiosoa, biak ala biak

izango ditut jomuga idatzi honetan.

33



34

Lizartzako inauteriak 2021

Ez dakit Palestinak bizi duen

okupazio eta kolonialismo sionista inoiz

amaituko ote den. Ziur naiz guk ez dugula

halakorik ezagutuko. Arazo honen sorrera ez

dago hain urrun historian. Nazio Batuen

Erakundeak erabaki zuen 1947an Palestina

bitan zatitzea estatu judu-sionista bat sortzeko,

Israel, juduek mendeetan munduan barrena errari ibili

ostean bizitzeko lur bat izan zezaten. Eta Nazien eskutik

Bigarren Mundu Gerran pairatutako sufrimenduen

ordainean, baita ere (ez da justifikatzeko nahia, baina ezin

da ahaztu Hitler eta NSDAP alderdiko bere lagunek

6.000.000 judu erail zituztela, munduko juduen heren bat).

Banaketa eta gero, Jerusalem hiria Palestinaren lurretan

geratuko zen, baina Nazio Batuen administraziopean,

corpus separatum moduan, “Nazioarteko Hiria”

estatusarekin. Orduz geroztik gatazkak ez du etenik izan.

20 urtera, 1967an, Israelgo armadak Jerusalem okupatu

zuen eta gaur Israelek du hiriaren kontrol osoa, nahiz eta

bere populazioaren herena palestinar-arabeak izan. Bi

zatitan banatuta dago: Ekialdeko Jerusalem (Hiri Zaharra

barne), gehiengo arabea eta palestinarrek euren

hiriburutzat dutena; eta Mendebaldeko Jerusalem,

juduena, Israelek hiriburu izendatu zuena -munduko estatu

gehienentzat Tel Aviv da hiriburua-. Dena den, eta esan

bezala, kontrol politiko eta ekonomiko osoa -kontrol

militarraren laguntzarekin, duda gabe- Israelgo estatu

sionistak du. Palestinarrak dira eguneroko umiliazio,

sufrimendu eta jazarpenak jasaten ari direnak polizia eta

militarren eskutik. Gaur bai eta bihar ere bai. Naziengandik

ederki ikasi eta orain juduek eurek aplikatzen dute

zapalkuntza sistematikoaren politika berbera

palestinarrekin. Jerusalemgo Hiri Zaharrean osteratxo bat

nahikoa da horren lekuko izateko. 

Bada beste Jerusalem bat. Al Quds deitzen diote

arabiar musulmanek. Yerushalayim hebraitarrek. Fede

erlijiosoak muina dituen hiria. Juduen, kristauen eta

musulmanen hiri sakratua. Zerua lurrean. Toki sakratu-ez

sakratuez josia. Bazter interesgarri bat beste baten alboan.

Tea hartzera gonbidatzen duena. Humusez igurtzitako pita

jatera gonbidatzen duena. Edo, kasuak kasu, Taypeh

markako zerbeza bat edatera. Salam eta shalom hitzez

ongietorria ematen duena. Meskitetako muezinaren

kantuek, elizetako kanpaiek edo ortodoxoen zurrumurruek

bisitaria mundu izpiritual batean barneratzen duena.

Umbilicus mundi, munduaren zilbor edo zentroa

batzuentzat. Hiri fotogenikoa argazkizaleontzat. Benetan

merezi duen tokia. 

Merezi, Hiri Zaharra edo alde historikoaren ikuspegi

orokor bat izateko, merezi du bisita Olibondoen menditik

hastea, ilunsenti batean. Han non duela bi mila urte,

legendaren arabera -edo ebanjelioen arabera, behintzat-,

Jesus Nazaretekoa atxilotu zuten, txanpon batzuen

trukean. Egia izan ala ez, han dauden olibondoek bi mila

urte dituzte, eta hori bai da egia. Menditik ikus daitekeen

irudia zoragarria da arrastirian, eguzkia joatearekin batera

bere azken izpien koloreek Harkaitzaren Kupulari, urre-

koloreko sabaiari, sekulako distira nola ematen dioten.

Mendira igo aurretik Deitoreen Harresia gozatzeko parada.

Juduen tokirik sakratuena. Garai bibliko haietan, gotorleku

batek Salomonen tenplua babesten zuen, Titoren

agindupean erromatarrek 70. urtean suntsitu zuten arte.

Orduan, hiri osoa erre eta gero, pareta bat bakarrik geratu

zen zutik, gaur Deitoreen Harresia deitzen duguna.

Munduko judu guztiak etortzen dira bertara errezatzera,

negar egitera, kexu eta aieneak egitera, eta harri-arteko

zirrikituetan Yavheh jainkoari mezutxoak uztera; Jasidiko

integristak bere mugimenduez su sakratua imitatzera. Zain
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daude, egunen batean Mesias bat etorriko delako gu

guztiok epaitzera. Gizateria salbatzera. Zain egon gaitezke,

beraz. 

Duela bi mila urte tenplua kokatzen zen tokian, aurretik

aipatutako Harkaitzaren Kupula dago orain, omeiarrek

eraikia gure aroko 690 inguruan, lurraldea islamizatu

baitzen arabiarrak iristean VII. mendean. Bertatik igo omen

zen zerura Mahoma azken profeta Buraq bere zaldi

hegaldunaren gainean, Medinan hil eta gero. Gaur

musulmanen hirugarren tokirik sakratuena da. Arkitektura

islamikoaren paradigma. Zoragarria benetan.

Bietatik gertu kristauen -eta kristuez hitz egitean

denetaz ari naiz, kalbinista, katoliko, erreformazale,

luterano, kopto-siriar edo ortodoxo etiopiar- lekurik

garrantzitsuena aurkitzen da: Hilobi Santuaren eliza.

Berpizkundeko basilika ere deitua. Ustez, Jesukristo

gurutzean hil zuten tokian IV. mendean eraikitako eliza.

Elizaren jabe nor izateak -zein sekta edo orden esan nahi

dut- liskar asko probokatu du mendeetan barrena. Hain

izan da gatazkatsua toki hau ezen bertan kristau talde

ezberdinen arteko ezpatazko borrokaldiak ere eman direla.

Fraide, monje eta apaizak elkarren kontra guduan. Txistea

dirudien arren egia osoa hau ere. Odol asko isuritako toki

santua. Gaur egun, kristauen arteko liskar horiek

ekiditearren, familia musulman batek du egunero goizeko

5etan elizako ateak irekitzearen ardura. 

Hiru eraikin edo toki sakratu horiez gain, hala ere, badira

beste ehun txoko eta bazter interesgarri Jerusalemen. Eta

bilatzen segiz gero zer esanik ez. Inor

animatuko balitz hiria bisitatzera,

guztiz aholkatuko nioke Mea Shearim auzoa

bisitatzea, haredi edo judu ultraortodoxoen

bizilekua. Fundamentalismoaren adibide

garbia, Torah liburu sakratua bizitzaren

eskuliburutzat dutenak baitira. Argazki-

kamerarik ez dezala eraman bertara harri pusken

biktima izan nahi ez duenak. Eta ez naiz ari harri

koxkorretaz.

Hitzotan kontatutako gatazkez harago hiria oso

interesgarria da. Ederra eta polita. Munduko Gizateriaren

ondare izendatu zuen UNESCOk 1981. urtean, historiaz,

sinboloz eta kulturaz blai eta jende jatorraz beteta. Zalantza

daukat, niri neuri ere, hirira bisitan joaten naizen aldiro,

Jerusalemgo sindromeak ez ote nauen kolpatzen. Iristen

naizen bakoitzean dardara berezia sentitzen dudala ezin

baitut ukatu. Oso berezia zait hiri hau. Hori bai, lur hauek

zapaltzen ditudan une beretik, nire baitan, Palestinaren

askapenaren aldeko sentimenduak (ber)pizten zaizkit.

Filastin huratan!

Fernando Rojo.
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Eskerrikasko, aurtengoan ere, preso

dauden herriko semeren senide zein lagunei,

urtero egiten duzuen aldizkarian parte

hartzeko gonbitea egiteagatik. Aurtengo urtea,

denok dakigun moduan, oso berezi joan da eta ez zentzu

onean, inok espero ez zuen moduan baizik. Gure

etxekoentzat ere, egoera honen eraginez, aurrez espetxea

gogorra bada, benetan ez da batere xamurra izan. 

Martxotik Uztailera bitarte, bost hilabetez aurrez

aurrekoak kendu zituzten eta ondorioz, barruko gure

senideekin, bestetan hilean izaten genituen aurrez

aurrekoak egiteko aukerarik gabe geratu ginen. Abuztu,

Iraila eta Urrian egiteko aukerak izan genituen baino urte

bukaera arte, ez dugu eurek besarkatzeko aukerarik izan.

Pandemia hasieran kanpoan geundenok

egunerokotasunean gure beldurrak bagenitun, eurek ze

esanik ez, gurekiko eta eurekiko, askotan gertatzen den

bezala, barruan informazio falta handia izaten dute, eta

zoritxarrez, espetxean gertatzen ziren birusarekiko

kutsaduraren berri kanpotik enteratzen ziren gure bitartez,

eurei ez zien inongo azalpenarik ematen .

Herritar askok, konfinamentu garaiean barrukoekin

asko gogoratu zaretela esan diguzue,  barruan daudenak

ez dituzte gure erosotasunak, egunero daude euren

ziegan 20 orduz sartuak, lau pareten artean, esku tartean

ezer gutxirekin, hala ere, zailtasun zailtasun, gizakia

bizirauteko egoera zailenetara ere jarri egiten da, eta gure

senide zein lagunen,  egunerokotasunaren islada da hori,

baina jasotzen dituzten elkartasun zein babesak, espetxe

suntsitzailearen kaiola baino indar handiagoa izan  dute.

Aurrez aurrekoak kenduta, hilean 10 minutuko bideo

deiak egiteko aukera eman zien, eta besarkada eder bat

ezin emanagatik ere, presoek zein senideok ondo

aprobetxatu genituen dei horiek, preso dauden gure

senideei arnas bidea emanez, Lizartza eta inguruko mendi

zein parajeak erakutsiaz.

Herrian ere antolatu dira zenbait ekintza eta eskertuak

gaude. Ekainean, izan bidea lelopean, Goltzur zelaira igo

ginen, Irailean berriz, aurten ere VI.en aldiz MENDIZ

MENDI ETXERA, mendi ibilaldia tokatzen zen, baino

egoera dela eta izena eman bai, baino elkarrekin ezin izan

genuen mendi ibilaldia egin, hala ere MENDIZ MENDI

ETXERAko zapiak EUSKAL HERRIKO MENDI eta

TXOKO ezberdinetan astindu ziren, herriko presoen

elkartasunez eta hori guretzat sekulakoa izan zen. Hileko

azken ostiraletan ere, biltzeko aukera izan dugu gure

senide eta lagunen etxeratzea eskatuaz, eta azaroan ere

ehun bat pertsona bildu ginen presoen etxeratzea

eskatuaz, beraz gure aldetik, herritarrei eskerrak eman

nahi dizkiegu, erakutsi dezuten elkartasun uholde

horregatik.

Dispertsioarekin bukatzeko garaia da, inoiz ez du

zentzurik izan eta orain gutxiago. Noiz arte jarraitu behar

dugu?, asteburu kilometro horiek danak egiten?,

suposatzen dizkigun gastuak egiten?, bidaia dela eta

sortzen zaizkigun buruhauste, neke, frustrazio… gainean

eramaten?, bidaia bakoitzean sekulako gastuak egiten?….

NAHIKOA DA!!!! 

LIZARTZATIK ERE EUSKAL PRESO ETA

IHESLARIAK ETXERA!!!

Lizartzako preso eta  

iheslarien lagun eta senideak.

!!!ESKERRIKASKO
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GURE ESKU...
Kaixo, lizartzar:

Birus batek gure bizitza hankaz gora jarri du eta hori

izan da, ezbairik gabe, 2020. urtea markatu duen ardatz

nagusia. Osasun krisiak gelditzera eraman gaitu, eta hark

azaleratutako krisi sozialak eta ekonomikoak zer

hausnartua eman digute. Denon ardura eta kezka nagusi

bilakatu diren zenbait gairi jarriki —osasuna, langabezia,

zaintza edota hezkuntza, besteak beste— herri

mugimendua ere gogor kolpatu du Covid-19ak, mugez

josiz eta herritarron aktibazioa oztopatuz. Horregatik,

gainerako herri dinamikentzat bezala, Gure Eskurentzat

ere urte zaila izan da. Baina ez gara geldirik egon, ondorio

argi bat atera dugu, gainera: bizi dugun egoeraren aurrean

hamaika arrazoi gehiago pilatu ditugula burujabetzan

sakontzeko bidea egiteko, eta aurrean ditugun erronkei

guztion artean erantzun behar diegula, herritarron

erabakitzeko ahalmena areagotu eta praktikara eramanez. 

Honenbestez, martxoaren hasieran aurkeztu

genuenean baino are premiazkoagoa da orain Hamaika

Gara ekimena, eta Gure Eskuk zein egitasmoaren

sustatzaile diren gainerako eragileek erreferendumaren

aldeko sinadura bilketari berrekin diogu joan den urrian.

Alor anitzetako 24 eragile gara Hamaika Gara ekimenaren

sustatzaile; tokian-tokiko talde eta herritarrak ere gurekin

bat egiten ari dira, eta elkarlanerako atea zabal-zabalik

dugu bidea gurekin egin nahi duen ororentzat. Datorren

urtean zeregin horretan jarraituko dugu sutsu eta sinestuta,

erabakitzeko eskubidearen aldekoak asko eta anitzak

garela irudikatu asmoz. 

Ikusarazi nahi dugu herritarron gehiengoa

erreferendumak legeztatzearen aldekoa dela, eta

gehiengo hori burujabetzarako prozesuan inplikatu nahi

dugu. Badakigu soilik inplikazio hori lortzeko gai bagara

izango garela eragiteko eta urrats berriak egiteko gai.

Horregatik, erronka bat bota dio Gure Eskuk euskal

gizarteari: baietz denon artean Euskal Herrian inoiz egin

den sinadura bilketa handiena bilakatu erreferendumaren

aldeko hau? Lizartzarron erronka litzateke 2018ko herri

galdeketen lortutako partaidetza datua —300 bozka—

gainditzea eta, beraz, bertan bozkatu genuen 300

herritarrok sinadura bilketa honetan parte hartzeaz gain,

prozesuan inplikatu eta inguruan eragitea.

2020 urteak mundua hankaz gora jarri du, ziurtzat

genituen hamaika gauza kolokan jarriz. Kolokan dagoen

hori gure eskuekin gure erara birkokatzeko unea da,

irudikatzen dugun herri eta jendarte eredura urratsak

egitekoa eta herritarron eragiteko gaitasunean sinestekoa. 

Aurrera egiteko determinazio osoz, eskuak zabal

zabalik gaituzue. Bide partekatu honetan berriz ere topo

egingo dugulakoan, urte berri on! 

LIzartzako Gure Esku.
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LIZARTZAKO UDALA

2020a pandemia urtea izan dugu eta denon

egunerokotasunean eragin zuzena izan du.

Konfinamenduak gure arteko harremanak murriztu

zizkigun eta denok gure lehentasunak egokitu behar

izan genituen pandemiaren zabalkuntza eteteko.

Udalean ere, aurreikusi gabeko eszenatoki baten

aurrean pausatu ginen eta urte hasieran markatutako

lehentasun batzuk aldatu behar izan genituen

momentuko beharretara egokitzeko.

Martxoan mundua gelditu zen eta handik aurrera

ziurgabetasun egoera bat bizi izan dugu urte osoan

zehar. Segurtasun neurriak pandemiaren egoeraren

arabera aldatzen zizkiguten eta horrek proiektuen

plangintza zaildu digu. Industriak golpe handia hartu du

baina pandemiak gehien eragindako sektoreetako bat

kultura izan da. Gure lema, “herri bizia, bizi herria” izan

da legegintzaldi hasieratik eta herria biziarazteko

oinarrizko sektoretzat dugu eta daukagu kultura.

Hortaz, apustu garbia egin dugu kulturaren alde, beti

ere guk ditugun eskumenen barruan eta momentuko

segurtasun neurriak errespetatuz, modu honetan,

herria “biziaraziz”.

Herriko elkarte, eragile eta hainbat norbanakoiekin

erkarlanean aritu gara herrian kultur dinamika ez dadin

eten. Ezin izan genituen ohiko herriko festak antolatu,

baina horren ordez, irailean zehar ekitaldi ezberdinak

antolatu genituen, momentuko segurtasun neurriak

errespetatuz. Kulturaldiari dagokionez berriz, eragile

eta norbanako ugariren inplikazioari esker, 2019ko

kulturaldiaren antzeko estrukturari eutsi zitzaion, parte

hartzaileen artean errespetatu beharreko distantziak

eta aforoak baldintzatuta betiere. Hala eta guztiz ere,

oso balorazio positiboa egin dugu kultur ikuspuntutik,

herritarrek helarazitako informazioagatik eta herritik

kanpo izan duen oihartzuna kontuan izanda. Bestalde,

aipatu behar, urtero antolatzen diren ikastaroak

antolatzeko zailtasunak izan genituela. Martxoan

bertan behera gelditu ziren ikastaroak eta irailean

berriz neurri murriztailez beteta ekin zitzaien ikastaroei.

Hala ere, zailtasunak-zailtasun, ikastaro eskaintza

mantendu eta zabaltzea garrantzitsutzat daukagu udal

taldean.

Herria biziarazteko ekitaldiak eta ekintzak

antolatzea ezinbestekotzat ikusten dugun arren,

begirada hurrunera luzatzeari ere garrantzia eman

diogu eta besteak-beste hirigintza aipatuko genuke hor.

Udalak dituen eraikinen aprobetxamendua eraginkortu

nahi dugu eta horretarako garrantzitsua ikusten dugu

alondigaren zahar berritzea esate baterako. Herriko

beste arazoetako bat eskolarena dela deritzogu, txiki

eta zahar gelditu delako eta arazo honi irtenbidea

ematea ere lehentasunen artean daukagu. Eta bi

proiektu potolo horiez gain, aipatu behar, energia

berriztagarrien trantsiziorako bidean lehen pausoak

eman ditugula eguzki plaka fotovoltaikoak jarrita

eskolaren eta mediku-etxearen teilatuetan.Bestalde,

herriko nekazari ingurunearen errealitatea zein den

jakitun garela esan behar dugu eta errealitate hori

aldatzeko beharra ikusten dugula. Hala ere azpimarra

egin nahi genuke, ikuspuntu sozial batetik begiratuta

ikusten dugula hirigintza, herritarrentzako herria

egiteko alegia.

Gure helburua, udalak dituen harremanak

sendotzen jarraitzea da. Iaz hasi ginen elkarteekin eta

enpresekin harreman sarea josten eta hemendik

aurrera ere harreman sare hori sendotzen jarraitzea da

gure helburua. Eta elkarteak bezalaxe, norbanakoak

ere udalera gerturatu nahi ditugu, ditugun kezka eta

arazo ezberdinen aurrean jendeak udala gertuko izan

dezan da gure nahia. Elkarte edo norbanako

ezberdinen elkarlana, arazo askorenkonponbidea dela

iruditzen zaigu eta lotura lana egiteko prest gaude

udalean. Bestetik, esan behar da, herri honetan

zortedun garela, elkarte ezberdin asko ditugulako eta

oso aktiboak gainera. Herri bizi bat izateko oinarri

sendoa dugula esan genezake.

Amaitzeko, gogoan izan nahi ditugu, herrian ez-

ohiko ihauteri hauek ospatzerik izango ez duten

herritarrak eta bestetik eskerrak eman nahi dizkiogu

otsolar taldeari, urtero-urtero ihauteriak antolatzeko

hartzen duten konpromezuagatik eta aurten ere,

besterik ez bada ere, ihauteri usaina eduki dezagun

egin duten lanagatik. Datorren urtean gogo gehiagoz

ospatuko ditugulako ihauteriak, animo denei!!!!

Lizartzako Udala.
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APAINDU DITZAGUN BALKOIAK

Egoera arraroa bizitzen ari garen honetan, inauteriak

ere horrela izango dira, baina hala ere, kalean gozatzerik

izango ez ditugunez, etxetik adierazi dezagun inauteri

giroa eta saiatu gaitezen balkoiak apaintzen, aurten  ere,

balkoirik politena, eleganteena, bereziena…

sarituko baitugu. Oso ideia

originalak ikusten ditugu urtero

eta aurten saiakera berezia egin

dezagun gure inauteri grina

adierazten. Saria Ibarrako “Danon

Txokoa” tabernan bi lagunentzako

otordua izango da.

Iaz “Iparra” eta Lurdes

Sarasola izan ziren sari horren

irabazle. Ea aurten ere ideia berri

eta originalak ikusten ditugun. HASI

BURUA ASTINTZEN!!!!!

PRINTZAK
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LAGUNTZAILEAK:

Argituz dena zalantzan
Zer izaten zen Lizartzan
Horrela da bai, txekor eder bat
Hiltzen genun plazan
Bat larri besteak dantzan
Aukera zuzena etzan 
Penak aztutzen genitun arren
Behin erretzen bazan 

Esan ohi da, zaharrak berri!
Baina ezin eutsi horri
Garaiak ere aldatuz doaz
Ohikoa da hori
Haize berriak festari
Aurrera begira jarri
Urte askotan ospatuko da
Ulertuz elkarri

Ta noski, gaurko egunez
Gibela jaten genunez
Jarrai dezagun bide beretik
Gurea dugunez
Jai giroa hurbil zaitez
Beteko gara umorez
Ohitura zaharrak alda daitezke
Iñolaz galdu ez

Lehenengo
larunbateko
bertsoak
Doñua: 
Aizak hi mutil mainontzi
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