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Buruntzaldeko enpresak, 'Baietz gurean!'  
“Baietz Gurean” Buruntzaldeko enpresetan euskara planak sustatzeko kanpaina abian jarri dute. Helburu nagusia da 

Buruntzaldean ahalik eta enpresa gehienek euskararen erabilera normalizatzeko bitartekoak abian jartzea. 
Erabili.com: http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1298288977 

 

Oarsoaldeko V. SMS lehiaketa 
Oarsoaldeko Euskara Batzordeak bosgarren SMS lehiaketa jarri du martxan. Martxoaren18a arte izango dute parte 

hartzeko aukera. Mezuak euskaraz idatzi behar dira eta gehienez 30 karaktere edo joaldi izango dituzte. Informazio 

gehiago beheko helbidean. 
Oarsoarrak: http://www.oarsoarrak.net/euskara/albisteak/oarsoaldeko-v-sms-lehiaketa 

 

 

Mintzalaguna egitasmoa: “enpresetan bideragarria?” 

Mintzalaguna proiektuaren helburua lagun talde txikiak osatu eta euskaraz hitz egitea da. Egitasmo honen antzeko 

zerbait martxan jarri dute Antzuolako Elay enpresan. Laguntza taldea deitzen diote.  
Bai Sarean: http://www.baisarean.org/2011/02/25/mintzalaguna-proiektua-enpresetan-bideragarria/

 

 

Euskara plana duen enpresari elkarrizketa  
Astigarragako Tximela enpresako kideei elkarrizketa egin diete Hernaniko Kronikan. “Kalitatea gero eta gehiago 

hartzen da kontuan, eta euskara kalitatearen barruan dago” diote. 
Hernaniko kronika: http://www.kronika.net/index.php?Sec=03&Cod=153&Act=05  

 
 

Euskara: zer diote herritarrek? 
Jaurlaritzak egindako "Euskara: erabilera, jarrerak, politikak" azterketaren inguruko hainbat ikuspuntu. 
Noticias de Alava: http://www.noticiasdealava.com/2011/02/10/opinion/tribuna-abierta/euskara-zer-diote-herritarrek 
Erabili.com: http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1297413588 
Deia: http://www.deia.com/2011/02/10/opinion/tribuna-abierta/euskara-zer-diote-herritarrek  
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/NoTon1CR8SE/1297360616 

 

 

Ordenagailua euskaratzen 
Ordenagailua, testu prozesadoreak, Internet eta sakelakoak gero eta gehiago erabiltzen ditugu, baina zein 

hizkuntzatan? Den-dena ez dago euskaraz, baina pena da dagoena ez erabiltzea. 
Zibergela: http://zibergela.bitarlan.net/2011/02/07/ordenagailua-euskaratzen/ 

 

 

Horrela erdalduntzen dira euskaldun eta erdaldunen arteko elkarrizketak 
Euskaldunen eta erdaldunen arteko harremanak ulertzeko ikuspegi grafiko batekin.  
Euskararen semaforoa: http://euskararensemaforoa.blogspot.com/2011/02/horrela-erdanduntzen-dira-euskaldunen.html 

 

 

Azpitituluak.com  
Sarean dagoen ekimena da azpitituluak. Filmak eta telesailak euskaratuta aurkituko ditugu azpitituluen bidez. 

Momentu honetan 54 film daude, eta 3 telesailetako hainbat kapitulu. Modu kolaboratiboan elikatzen da. 

Garagoikoa: http://www.blogak.com/garaigoikoa/azatzak-5-azpitituluakcom  

 
 

Euskal Telebistan euskaraz 
Euskaldunen ikusgarritasuna lortzeko, Euskal Telebistan euskaraz soilik egiteari buruzko sinadura bilketa egiten ari 

dira Internet bidez. 
Erabili: http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1297241764 

posta: http://www.ipetitions.com/petition/euskaldunakeuskarazetbn 

 
 

Twitter euskaratzeko eskaera  
Twitter tresna gero eta hedatuago dago, baina oraindik ere ez du euskarazko interfazerik. Tresna euskaratu nahi dute 

lagun askok, eta eskaera egiten ari dira sarean Twitterrek aukera eman dezan erabiltzaileek tresna euskaratzeko.  
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/ztWC_hiw5v0/1297894042  

Argia: http://www.argia.com/albistea/twitter-euskaraz-1150-atxikimendu-bi-egunetan 


