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A ereduan euskarazko ordu gehiago egitea aztertzen ari da Jaurlaritza 
Euskarazko ordu gehiago egitea beharrezkoa dela ondorioztatu du Jaurlaritzak, egungoekin ez delako nahikoa 

euskararen oinarrizko ezagutza bermatzeko 

El Correo: http://www.elcorreo.com/vizcaya/20130510/mas-actualidad/sociedad/gobierno-vasco-estudia-aumentar-201305101609.html

Oarsoaldeko Euskara Batzordeak okindegi-gozotegietan hizkuntz paisaia aldatzen du  
Oarsoaldean merkataritza eta ostalaritza euskalduntzeko programaren barruan, aurten okindegi eta gozotegiei egokitu 
zaie plangintza berezia. Urtero gremio bat hautatzen dute eta aurten bi horiei egokitu zaie. 

Oarsoarrak: : http://www.oarsoarrak.net/euskara/albisteak/oarsoaldeko-euskara-batzordeak-okindegi-gozotegietan-hizkuntz-paisaia-

aldatzen-du

Mintzatu: euskaraz hitz egiten den leku guztiak elkarlanaren bidez identifikatzeko sare soziala. 
Euskaraz hitz egiten den munduko leku guztiak elkarlanaren bidez identifikatzea helburua duen proiektu hau, 
handitzen doa eta mugikorrentzako aplikazioa lantzen ari gara lekuen identifikazioa errazteko. 

Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/dQ4q4Jup85U/1368187528  

Pasaiako Udala. Merkatal zentroetan euskara sustatzeko kanpaina martxan 
Pasaiako Udala. Merkatal zentroetan euskara sustatzeko kanpaina martxan 
diariovasco.com: http://www.diariovasco.com/v/20130412/pasaia-errenteria/ayuntamiento-impulsara-euskera-comercios-20130412.html 

Teknologia euskaraz 

EHUko Informatikako Ixa taldeak euskararen erabilera errazten duten teknologiak aurkeztu dizkie Tolosako 
Laskoraineko ikasleei, Kilometroen 'Ahora!' astearen barruan  

Berria: http://paperekoa.berria.info/plaza/2013-05-24/040/001/teknologia_euskaraz.htm

XIX. mendean ere euskara nahitaezkoa zen administrazioan 
XIX. mendearen hondarrean mediku euskalduna hartu zuten Zestoan, ezinbesteko baldintza baitzen euskara jakitea. 
Gertakari hori oinarri hartuta, artikulu interesgarria idatzi du Andoni Egañak, Berrian; eta hona ekarri dugu, 

administrazio kontratuen gaiarekin lotura zuzena duelakoan. 
GFA euskara: http://www.gipuzkoaeuskara.net/albisteak/1369041894 

Bai Euskarari ziurtagiriaren ekitaldia  

Ziurtagiriaren Elkarteak aurtengo ekitaldi nagusia ekainaren 28an ospatuko du Durangoko Plateruena Kafe Antzokian. 
Bai euskarari: http://www.baieuskarari.org/noticiasBoletin.php?lang=eu&id=157 

Espainiak auzitara eraman ditu Anoeta eta Lezo, euskara sustatzeagatik 
Espainiako Estatuko abokatuak helegiteak jarri dizkie Anoeta eta Lezoko udalei, legea urratu dutelakoan euskara 

irizpideekin  
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-05-

11/016/001/Espainiak_auzitara_eraman_ditu_Anoeta_eta_Lezo_euskara_sustatzeagatik.htm  

Prozaka.eus   

Aretxabaletako Loramendi elkarteak prozaka.eus ikuskizunean erabilitako esketxak sareratu ditu.  
youtube: http://www.youtube.com/user/Loramendielkartea 

 
Lan mundua euskalduntzeko konferentzia antolatu du Kontseiluak ekainaren 13rako  
Konferentzia Arrasateko GARAIA berrikuntza-zentroan izango da eta lau eremu nagusi horietako bakoitzak bere tartea 
izango du: euskaraz lan egin nahi dut: Sindikalgintzaren ekarpena; euskaraz saldu nahi dut: Enpresa traktoreen 

ekarpena; euskaraz erosi nahi dut: Kontsumitzaileen ekarpena. 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/R0yuNupvH7I/1368538437

 
Kutxabanki egotzi diote gutxitu egin duela euskarari ematen zion lekua  
Euskal Herrian euskaraz taldeko kideek euskal hiztunen eskubideak errespetatzeko pausoak eskatu dizkiote bankuari 
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-05-
24/009/001/kutxabanki_egotzi_diote_gutxitu_egin_duela_euskarari_ematen_zion_lekua.htm   

 
Kontratazioetan hizkuntza irizpideak jartzea zilegitzat jo du Gipuzkoak 
Espainiako Estatuaren abokatuak helegitea jarri badu ere, Lezok eta Anoetak orain arteko asmoekin segituko dute 
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-05-
17/010/001/Kontratazioetanhizkuntza_irizpideak_jartzea_zilegitzat_jo_du_Gipuzkoak.htm  
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