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2012ko ekaineko ALBISTEAK: 
 

 

Enpresa euskaldunen erakusleiho 
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Bai euskarari Ziurtagiriak euskarazko zerbitzua eskaintzen duten enpresen azoka 
egingo dute udazkenean Donostian. « Enpresa horiek lehiakortasuna handitzen dute», nabarmendu du Gipuzkoako 
Foru Aldundiko euskara zuzendari Zigor Etxeburuak. Enpresa horiei lagundu behar zaiela esan du Rober Gutierrezek, 
Bai euskarari Ziurtagiriko zuzendariak. Aldundiak 20.000 euro emango ditu azoka egiteko. 
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2012-06-22/015/001/enpresa_euskaldunen_erakusleiho.htm 

Oarsoaldeko Euskara Batzordeak arrandegietan hizkuntz paisaia aldatuko du 
Orain bi urtetik hona, urtero Oarsoaldeko Euskara Batzordeak merkataritza sektore edo gremio bat hautatu ohi du eta 
harekin ahalegin berezia egiten dute. 2012an arrandegiekin ari dira lanean eta bi ekimen prestatu dituzte sektoreari 
begira.Batetik, arrandegietako 18 produktu ohikoenen prezioak jartzeko, PVCko txarteltxo bereziak banatuko dizkiete 
arrainketariei. Txarteltxo hauek hutsune bat izango dute non arrainaren irudia, izena euskaraz eta prezioa jarriko 
dute. 
Oarsoarrak.net: http://www.oarsoarrak.net/euskara/albisteak/oarsoaldeko-euskara-batzordeak-arrandegietan-hizkuntz-paisaia-aldatzen-du  

 
Lan-munduaren euskalduntzean aurrerapausoak eman arren, beharrezkoa da neurri 

eraginkorragoak hartzea  
Lan-munduan euskarak bizi duen egoeraren inguruan azterketa egin du euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak. 
Aholkularitzen sektoreko ordezkariekin (Emun, Artez, iBerba, Elhuyar-Aholkularitza, Ziurtagiriaren Elkartea eta AHIZE) 
batera, agerraldia egin zuen joan den astean Paul Bilbaok, idazkari nagusiak, Laudioko Gometegi enpresan 
Erabili.com:  http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1340611635

Bastidatik:”el euskera es mi forma de vida” 
"El euskera es mi forma de vida. Cuando hablo en euskera me siento bien. Cuando oigo hablar a los niños/as en 
euskera me hacen sentirme muy a gusto y muy feliz". Gontzal Saez de Vicuña da horrelako bitxiak bota 
dituena. "Euskera eta Ni" gaztelaniazko irratsaioko audioak ere  aurkituko dituzu Goardia-Arabako Errioxako irratian. 
Euskaraba: http://www.euskaraba.com/euskara/albisteak/bastidatik-el-euskera-es-mi-forma-de-vida 

 
Ehurekak 25 
Orain dela bi urte pasatxo Azpidazki webgunean Ehureka izeneko aholkuak argitaratzen hasi ziren. Eguneroko lanean 
EHUko administrazio eta zerbitzuetako langileek izan ditzaketen zalantzak argitu nahi izan dituzte Ehurekaren bidez. 
Eta bide horretan 25 aholku etorri dira. 

Lantalan: http://www.lantalan.com/lan-mundua/ehurekak-

25?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LanaEuskalduntzeko+%28lana+euskalduntzeko%29

 
'Kontaidazu ipuin bat' kanpainako ipuinak entzun daitezke dagoeneko  
Oarsoaldeko Euskara Batzordeak udazkenean Kontaidazu ipuin bat ekimenean hartu zituen ipuinak web gunean jarri 
ditu eskualdeko familia guztien eskura. 
Oarsoarrak.net: http://www.oarsoarrak.net/euskara/albisteak/kontaidazu-ipuin-bat-kanpainako-ipuinak-entzun-daitezke-dagoeneko

 
'kxo!', euskara ikasteko smartphone-etarako aplikazioa 

Elhuyarrek euskara ikasteko smartphone-etarako aplikazio bat garatu du. kxo! Ikasi euskara / Aprende euskera / 

Learn Basque / Apprenez le basque euskarazko oinarrizko hiztegia ikasteko aplikazio bat da, eta haren bidez 
gaztelania, ingelesa edo frantsesa abiapuntutzat hartuta euskara ikasi ahalko du erabiltzaileak 
Erabili.com: http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1340955720 

 
Lan munduaren euskalduntzean aurrerapausoak eman arren, beharrezkoa da neurri 

eraginkorragoak hartzea  

Kontseiluak, EMUNek, Artezek, iBerbak, Elhuyar-Aholkularitzak, AHIZEk eta Ziurtagiriaren Elkarteak lan 
munduaren egoeraren inguruko hausnarketa egin eta etorkizuneko oinarriak ezartzeko beharrari ekin 
diote. 
Bai sarean: http://www.baisarean.org/2012/06/20/lan-munduaren-euskalduntzean-aurrerapausoak-eman-arren-beharrezkoa-da-neurri-eraginkorragoak-
hartzea/ 

 
Nafarroa Oinez 2012ko abestia eta bideoklipa 

Nafarroa Oinez 2012ko abestiaren hitza Julio Sotorena da, eta kantuaren bidez adierazi nahi da hizkuntzek mundua 
kolore anitzez margotzen ahal dutela eta Nafarroa Oinezen eta ikastolen koloreak euskararenak direla eta euskararen 
bidez ere, euskara erabiliz, mundu desberdinak margotzen ahal direla. Musika Trikidantz talde nafarrak egin du. 
Zuzeu.com: : http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/T31r3i9HRzw/

  


