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"Euskara jendea" dokumental sortaren aurkezpena 
Gure hizkuntzaren historia eta gure historiaren hizkuntza kontatzea du helburu "Euskara Jendea" dokumental sortak. 

Ofizialki Durangoko Azokan aurkeztuko den arren, ETB1en emango dute asteazken gauetan.  
Argia: : http://www.argia.com/albistea/euskara-jendea-ren-bi-agerraldi-egingo-dira-maulen-eta-baionan 

 

Abizenak euskalduntzeko kanpaina egingo du UEMAk hainbat udalekin elkarlanean  
Euskaraz naiz! da horretarako aukeratu duten leloa, eta datozen asteetan, herritarrak beren abizenak euskal grafiaz 

jartzera gonbidatu nahi dituzte  

UEMA: http://www.uema.org/2013/10/22/euskaraz-naiz-lelopean-abizenak-euskalduntzeko-kanpaina-egingo-du-uemak-hainbat-udalekin-

elkarlanean/ 

Amets Arzallus : "Beti ez da euskararen erabilpena egunerokoan nahi genukeena bezain 

indarrez ematen" 
"Ahoan bilorik gabe" emankizunak Euskal Herriko aktualitateko protagonistak elkarrizketatzen ditu hilean behin. 

Hemen Amets Arzallusi egindako elkarrizketa; tartean euskaraz era euskaltzaletasunaz mintzo da. 
Kazeta: http://www.kazeta.info/euskalherria/amets-arzallus-beti-ez-da-euskararen-erabilpena-egunerokoan-nahi-genukena-bezain-indarrez-

ematen

 
“Erruleta”, aurreiritzien kontrako argudioak 

Euskaldunok "armatu" behar dugu geure burua, argudioz jantzi behar ditugu gure diskurtsoak, argudioak izan 

baditugulako. Beraz, hona hemen zortzi aurreiritziren kontrako argudioak. 
Garagoikoa: http://blogak.com/garaigoikoa/erruleta-aurreiritzien-kontrako-argudioak 

 
Euskaraz eskatuz gero ogia doan lortzeko aukera Oarsoaldean 
Oarsoaldeko euskara Batzordeak, eskualdeko (Errenteria, Lezo, Oiartzun eta Pasaia) lau euskara zerbitzuen bidez, 

hilabeteko ogia zozkatuko du Eskatu ogia euskaraz! ekimenean parte hartzen ari diren okindegi guztietan. 
Erabili: http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1381820534

Euskaraz lan egiteko gogoz 
Lan mundua euskalduntzeko lanean dihardute 250 enpresak Euskal Herrian. Batzuk aspalditik ari dira horretan, eta 

berriki sartu dira beste asko. Euskara planak erabiltzen dituzte horretarako. 
Berria: http://paperekoa.berria.info/plaza/2013-10-13/038/001/euskaraz_lan_egiteko_gogoz.htm  

 
HABE-ren 2. mailako azterketa ofiziala prestatzeko aplikazioa. 
Ariketak egiteko gunean  

Twitter: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skura.euskera_ikasiz.habepl2Beta 

”Hizkuntza kudeaketa enpresan” jardunaldiak Elgoibarko IMH institutuan 

Laburpenak eta bideoak. 
IMH: http://www.imh.es/eu/albisteak/30-10-mintegiko-lapurpena-eta-argazkiak

 Gerra osteko lehen ikastola sortu zeneko 70. urteurrena 
Egun hauetan betetzen dira ikastola hura, garai zail eta gogor haietan sortu zela, 1943 urri hartan. 

Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2013/10/05/opinion/tribuna-abierta/70-anos-de-la-primera-ikastola-de-la-
posguerra

 
Ez dugu aitzakiarik 

Zorionak zuei, txikiok. Bereziki samurtu ninduen jatorriz afrikar, hegoamerikar edo ekialdekoak izanik beraien artean 

euskaraz entzuteak. Egia da egun ez dela hain bitxia, asko baitira kanpotik etorriak. Halere, errealitate berriari tarteka 

erreparatzea ez dago soberan. 
Berria:  http://paperekoa.berria.info/plaza/2013-10-11/040/002/ez_dugu_aitzakiarik.htm

 
Proben emaitzak euskaraz ere emateko eskatzen hasi dira Osakidetzako langileak 
Euskalduntzearen bidean erakunde publikoek egin duten lana ez dela nahikoa uste dute profesionalek.  
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-10-
01/012/001/proben_emaitzak_euskaraz_ere_emateko_eskatzen_hasi_dira_osakidetzako_langileak.htm 

 

Hamlet, euskaraz eta Euskal Herrian 
'Hamlet' antzerkia estreinatuko dute azaroaren lehenean. Gaur egun eta Euskal Herrian kokatu dute, nahiz eta 

testuan Danimarka aipatu. 
Argia: http://www.argia.com/albistea/hamlet-estreinakoz-euskaraz 


