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“Tribuaren berbak” telebista saioari buruz: “Amonarrixen edabea” 
“Euskaldunok ere baditugu “petrikilo” batzuk, aztiak eta azkarrak. Kike Amonarriz da horietako bat. Tribuaren berbak 
bere lan oparoetan azkena da. Oso ongi datorkigu euskaldunoi saioa” 
Zuzeu:  http://zuzeu.com/2014/02/27/amonarrixen-
edabea/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zuzeu+%28zuzeu.com%29  

 

Berria puntu info, beta bertsioa 
Berriak web orrialdearen beta bertsioa jarri du ikusgai iritzi eta iradokizunak jasotzeko helburuarekin. 
Berria: http://beta.berria.info/ 

Publizitatea eta euskara: “Gabezia ez da euskarazko publizitatearena, arazoa publizitate-

agentzia handien lan egiteko erarena da. (Estitxu Garai)” 
Ez dut uste irtenbidea euskara hutsezko publizitatea aldarrikatzea denik, benetako publizitate elebidun eraginkorra 
baizik. Iragarkiek bi hizkuntzetan berdin-berdin  kitzikagarri izan beharko lukete, eta hori eskatu beharko litzaieke 
publizistei. 
Unibertsitatea.net:  http://www.unibertsitatea.net/aktualitatea/estitxu-garai-201cgabezia-ez-da-euskarazko-

publizitatearena-arazoa-publizitate-agentzia-handien-lan-egiteko-erarena-da201d 

"Udal langile askok euskara herdoilduta daukate, ez dutelako erabiltzen” 
Donostiako Udaleko euskara eta kultura arduradun Nerea Txapartegiri egindako elkarrizketa. 
Irutxuloko hitza: http://irutxulo.hitza.info/paperekoak/udal-langile-askok-euskara-herdoilduta-daukate-ez-dutelako-
erabiltzen/ 

 
Euskal gramatikari buruzko azalpenak  
Euskal gramatikari buruzko zenbait argibide ematen dituen bloga 

Otrapinta: http://otrapinta.blogspot.com.es/   
 

Fakun Aznarez, Argentinarra: «Euskararik gabe ez dakit non egongo nintzen. Nire lekua 

aurkitzeko aukera eman dit»  

Haurtzaroko inprenta usainek kazetari bihurtu eta Madrilen emandako urteetan bihotz kontuen eta kazetaritza 
konprometituaren korrespontsal izan zen. Euskal Rock Erradikalaren zale amorratua, astebururo hurbiltzen zen 
gurera, 1999. urtean, Euskal Herrira etortzea erabaki zuen arte. Ordutik gure artean da. 
Gaur8: http://www.gaur8.info/edukiak/20140215/447317/Fakun-Aznarez-Euskararik-gabe-ez-dakit-non-egongo-

nintzen-Nire-lekua-aurkitzeko-aukera-eman-dit 

IKASBIL atariko MURGILDUZ materiala berritu du HABEk 
Ikasbil berritu du Habek. Bertako MURGILDUZ atalean, norberaren euskara-maila hobetzeko eta janzteko material 
ugari aurkituko du euskara-ikasleak 

HABE: http://www.habe.euskadi.net/s23-
4728/eu/contenidos/noticia/murgilduzberria2014/eu_murgil/murgilduz_materiala_berritu_du_habek.html   

Itzulges: itzulpenak eta dokumentazio eleanitza kudeatzeko aplikazioa  

Iberba Aholkularitzak Itzulges izeneko aplikazioa sortu du, enpresetan euskararen eta beste hizkuntzen itzulpenak, 
horien kudeaketa, testuen erredakzioa eta abar errazteko eta laguntzeko. 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/9QOKFem21MU/1393398950 

 
Nola hobetu ahozko eta idatzizko komunikazio gaitasuna 

Asmoz Fundazioak ikastaro berri bat eskainiko du: nola hobeto ahozko eta idatzizko komunikazio-gaitasuna. Joxerra 
Gartziak emango du. 

Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/tXxkKycojMI/1393337960  

Nola suspertu euskara Irunen 
Irungo bi eragileri elkarrizketa bertako euskararen egoeraz eta ekimenez 
Argia: http://www.argia.com/argia-astekaria/2403/euskara-eragileak 

 
“Marketinga eta euskara” mahai inguruaren kronika  
Enpresaren markan euskalduntasuna oinarrietako bat izateak balio du saltzeko, balio du bezeroa hurbiltzeko, 
konfiantza emateko. Ternua eta Euskal Herria Esnea dira horren adibide. AZK branding agentziak bide hori urratu 
duten enpresak aholkatu ditu. IMHk antolatutako mahai-inguruan hiru enpresek haien gogoetak azaldu zituzten. 
Argia: http://www.argia.com/argia-astekaria/2404/marka-euskaldunak    
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