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ARABA EUSKARAZ 2014 – LAPUEBLA DE LABARCA 
 

2014ko ekainaren 15a 

 
Lehendakariaren hitzak –Palabras del Lehendakari 

 
 

 
Herri agintariok, Ikastolako ordezkariok, lagunok denak, egun on bat izan 

dezagun, egun on guztioi. 

 

Atsegin handiz nator Arabako ikastolen jai honetara. Xabierrek esaten zuen 

“Katea ez da eten”, eta kate honi oso lotuta nago. Pertsonalki lotuta. Beti sentitu 

naiz ikastola honetako partaide eta kide. Duela 25 urte, Bizkaiko Aldunditik 

hitzarmena sinatu genuen Lapueblako ikastolarekin elkarlana bultzatzeko. 

 

Gogoan dut duela 20 urte lehengo Araba Euskaraz hemen: “NON ETA 

MUGAN” lelopean. Muga beti leku indartsua da. Gaur indar berrituta aurkitzen 

dut, topatzen dut. Ikastola bizi bizi. Euskara ere bizi bizi. 

 

Sekretua lana eta konpromisoa. Lurra erein, zaindu eta landu. Lur emankor 

hauetan euskara landatu duzue amore eman gabe. Garai luzetan ezkutaturik 

egon den euskararen hazia loratzen lagundu duzue. 

 

Gaur jai eguna dugu. Ikastolen alde bai bide batez Euskal Hezkuntza 

Sistemaren alde ere. Hezkuntzari esker, euskarak aurrera egin du. Zuek 

zerikusi handia izan duzue.  

 

Garai bakoitzak bere erronkak ditu, aurre egin beharrekoak, ausardiaz baino 

zuhurtziaz intelijentziaz, balentriaz, beti aurrera baina beti ere tentuz. 
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Gaur laguntza eskatzen duzue eta jende asko etorri gara lagundu nahian. 

Arrazoia argia: asko eman diozue hezkuntzari eta euskarari. Jarrai horretan. 

Elkarlanean lortu dugu duguna.  

 

Elkarlana baita geure Hezkuntza eredua bermatu eta hobetuko duen tresna. 

Elkarlanean egindako uztak bere emaitza oparoak, bere fruitu ugariak eman 

dizkigu. Euskara Lapueblan. Uzta bikaina! 

 

Euskaraz irakatsi, euskara irakatsi. Euskaraz Ikasi, euskara Ikasi, erabili eta 

bizi. Hortxe gakoa eta erronka. Erabili bizi bizi. Poz pozik. Era positiboan !!  Era 

aktiboan !! POZIKTIBITY eran alegia!!  

 

Badakigu zein den erabili beharreko formula. 

 

Elkarlanean lankide gaituzue MUGAN, UZTAZ UZTA, ALEZ ALE, euskararen 

etorkizuna lantzen  MUGAN BIZI BIZI !! 

 

Ondo ospatu dezagun Arabako Ikastolen eguna. 

Bizi bizi. 

 

 

 

 


