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2010eko iraileko ALBISTEAK: 
 

 
Hona bostekoa! Kilometroak festa aurten Pasaia-Lezon! 

Urriaren 3an izango dugu eskualdean ikastaolen aldeko Kilometroak. Pasaia-Lezo Lizeoak antolatu duen 

2010eko Ikastolen jaiak Lezon eraikin berri bat sortzeko balioko du. Bost gunetan banatu da ibilbidea. 

Antolakuntzako orrian bertan informazio osoa aurkituko duzue; ibilbidea, egitaraua, nola iritsi, 

bideoklipak… 

Animatu eta bertaratu! 
KM: http://www.kilometroak.net/web/default.php 

Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20100924/222434/eu/Aurtengo-Kilometroak-jaiak-bost-gune-izango-ditu-Lezon-barrena/ 
Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/09/24/sociedad/euskadi/dena-prest-lezon-urriaren-3an-ospatuko-duten-
kilometroak-ikastolen-festarako  
 
 

EUSKARA? BAI, NAHI DUT! Izena emateko azken egunak 

Euskara ikasi nahi baduzu baina oraindik ez baduzu izenik eman, gogoratu azken egunak hortxe dituzula. 

Hemen duzue AEKren ikasturte honetarako kanpainaren berri. Oraindik bada aukera.  

AEK: http://www.aek.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1〈=eu 

 
 

Ikastolen gurasoak, harro eta esker oneko 

Harro eta esker  oneko agertu ziren ikastolen sorkuntzan aitzindari izan ziren gurasoen senitartekoak, 

2010-2011 ikasturtearen irekiaren omendu zituztenean. 
Gara:http://www.gara.net/paperezkoa/20100925/222686/eu/Lehenengo-ikastoletako-guraso-aitzindariak-omenduko-dituzte/ 
Noticias de Alava: http://www.noticiasdealava.com/2010/09/26/sociedad/euskadi/orgullosos-y-agradecidos  
Diario de noticias de Navara: http://www.noticiasdenavarra.com/2010/09/26/sociedad/ikastolen-elkartea-homenajea-a-las-madres-y-
padres-que-impulsaron-las-ikastolas  
Noticias de Gipuzkoa: : http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/09/26/sociedad/euskadi/los-aitas-fundadores-de-las-ikastolas 
 

 
 

Lehen Hitzetik Zerbitzua euskaraz 

Zigor Etxeburua, Kontseiluko kidearen iritzi artikulua. Jadanik ez baitute balio «no entiendo» edota «je ne 

comprend pas» bezalakoek. Euskaldun kontzientziatuok euskaraz bizitzeko jarrera geure egin eta indartuz 

gero, bizkortu dezakegu eragile sozial eta politikoek euskararekiko jokabide aktiboak izatea.  
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/EMjoxQXUhMg/1285325352

 

 

Zergatik ez zuen jakin behar euskaraz? Beltza zelako? 

Tolosako taberna batean gertatuaren berri eta etorkinak euskarara hurbiltzeko ekimen interesgarri baten 

berri ematen du albiste honek.  
Euskaren semaforoa: http://euskararensemaforoa.blogspot.com/2010/09/zergatik-ez-zuen-jakin-behar-euskaraz.html 

 
 

Papua: ehunka hizkuntza herrialde berean 

Urtero irailean biztanle guztiak bildu, beren arteko arazoak alde batera utzi, eta nazio-festa ospatzen dute 
Haria: http://www.argia.com/albistea/papua-ehunka-hizkuntza-herrialde-berean  
 

 
 

Hizkuntzaren boluntarioak enpresetan 

Enpresetan hizkuntzaren boluntarioen programaren berri ematen duen triptikoa Kataluiniako Hizkuntza 

Politikako Idazkaritza eta Hizkuntza Normalkuntzarako Kontsortzioaren eskutik. 

Plataforma per la Llengua/ gencat 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=1843578d25c19210VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1843578d25c19210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 
 

Haurrak euskaraz erregistratu ahal izango dira urtea amaitzerako 

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erregistro zibil eta bake epaitegi guztietan erregistratu ahal izango dira 

jaioberriak euskaraz. Ezkontzak eta heriotzak ere erregistratu ahal izango dira euskaraz.  
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2010-09-25/014/002/haurrak_euskaraz_erregistratu_ahal_izango_dira_urtea_amaitzerako.htm 

 



 

Jaurlaritzak urtebetez atzeratuko du saltokiei euskalduntzeko emaniko epea  

Jaurlaritzak, oraingoz, ez dizkie isunak jarriko establezimendu publikoei kontsumitzaileen hizkuntz eskubideak 

urratzeagatik, eta beste urtebeteko epea eman die euskalduntzeko.  

Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2010-07-21/012/006/euskalduntzeko_beste_urtebeteko_epea_eman_die_saltokiei_jaurlaritzak.htm 

 


