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Mintza Eguna Arrasaten ekainaren 6an 

Urtero bezala, Topagunea euskara Elkarteen Federazioak antolatu du mintzalagunak, berbalagunak eta 
mintzakideak elkartzeko festa, euskaltegien eta euskalgintzako eragileen laguntzaz. Besteak beste, 
kalejira, bazkaria eta sari banaketa egingo dituzte. 
 Haria:  http://www.argia.com:80/argia-astekaria/2230/mintza-eguna-arrasaten/osoa 
 Berria:  http://paperekoa.berria.info/harian/2010-05-28/015/903/ekainaren_6an_egingo_dute_mintza_eguna_arrasaten.htm  
 

 

Euskara, txokotik at  

Atarrabiako Paz de Ziganda ikastolak 'Munduz mundu' hautatu du Nafarroa Oinezen aurtengo lelo gisa. 
Horri jarraiki, euskaldunak diren atzerritarrak batu ditu Iruñean, euren esperientzia azal dezaten. 
Euskarak Amerika, Asia eta Europa batu ditu. Mahaiaren inguruan, finlandiar bat, japoniar bat, 
madrildar bat eta argentinar bat euskaraz euskararen balioaz. 
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2010-05-05/007/006/Euskara_txokotik_at.htm 
Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20100505/197629/eu/El-euskara-une-dia-America-Asia-Europa/ 

  Diario de noticias de Navarra: http://www.noticiasdenavarra.com/2010/05/18/sociedad/navarra/euskararen-aldeko-herri-ekimen-indartsuak-nazioartean-  
harridura-sortzen-du  
   Diario de noticias de Navarra: http://www.noticiasdenavarra.com/2010/05/05/sociedad/navarra/cuatro-academicos-explican-los-motivos-de-la-expansion-
internacional-del-euskera  

 

 

AEK-k barnetegi eta ikastaroen eskaintza zabaldu du udari begira  
AEK-k udaran euskara ikasi edo hobetu nahi dutenentzat ikastaro eta barnetegiak antolatu ditu aurten 
ere eta abian jarri du Mihi puntan duzu kanpaina. Urteroko eskaintzaz gain, aurten barnetegi ibiltaria 
ere jarri du martxan. 
Haria: http://www.argia.com/albistea/aek-k-barnetegi-eta-ikastaroen-eskaintza-zabaldu-du-udari-begira 
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2010-05-26/018/003/barnetegi_ibiltaria_oinez_egiteko_aukera_eskainiko_du_aek_k_aurtengo_udan.htm 
Praktikatu: http://praktikatu.blogspot.com/2010/05/udako-eskaintzaren-barruan-aurton-ere.html 
Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20100526/201387/eu/Udan-euskara-ikasten-hasi-edo-jarraitzeko-eskaintza-prest-du-AEK-k/ 
 

 

 

Etorkinak euskara ikasten Oiartzunen  
12 etorkin euskara ikasten ari dira Oiartzungo AEK-ko euskaltegian. Aisa programarekin ari dira 
euskara ikasten. Aurten, HABEk ez die diru laguntzarik eman eta Udalak diruz lagundu du. Udala bera 
da ikastaroaren antolatzailea.  
Mugak/ El diario vasco: http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/247264  
 

 

Gomendioak telefonoz ari garenean erabiltzeko 
Euskaraz ahoz zein idatziz egoki eta zuzen aritzeko gomendioak biltzen ditu Azpidazkik. Oraingoan, 
telefono bidezko elkarrizketetan euskaraz aritzeko aholkuak jasotzen ditu. 

Azpidazki: ehureka 1: http://www.ehu.es/azpidazki/default.asp?itemID=151 
            ehureka 2: http://www.ehu.es/azpidazki/default.asp?itemID=154 
 

 

Euskararekiko konpromisoak eskatu eta elkarlana eskaini du Kontseiluak  

'Bai euskarari’ lelotik euskaraz bizitzeko konpromisora jauzia. Paul Bilbao idazkari nagusiak 
"hizkuntzaren atxikimendu soiletik harago" joateko eskatu du. Administrazioek euskaraz bizitzeko 
eskubidea urratzen dutela salatu eta «euskara beti bigarren tokira baztertzen dela» gaitzetsi zuen  
Paul Bilbaok. Hala, euskararekiko konpromisoak eskatu, eta ildo horretan, egun, pauso bat harago 
emateko garaia dela adierazi zuen. 
Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20100505/197632/eu/Euskararekiko-konpromisoak-eskatu-eta-elkarlana-eskaini-du-Kontseiluak/ 
Noticias de Gipuzkoa:http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/05/05/sociedad/euskadi/bai-euskarari-lelotik-euskaraz-bizitzeko-konpromisora-jauzia 
Berria: http://paperekoa.berria.info/iritzia/2010-05-05/005/003/Konpromisoa.htm 
El Correo:: http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100505/pvasco-espana/kontseilua-reclama-mayor-compromiso-20100505.html 
 
 


