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Lanekik  eta  Zugarramurdiko  Sorginen  Museoak  eta  Lezeak  jaso  dituzte  Bai  Euskarari
sariak 

Arlo sozioekonomikoa euskalduntzea da Bai Euskarari Ziurtagiriaren elkartearen xedea; eta arlo horretan euskara 
sustatzen duten erakunde eta pertsonak saritzen ditu urtero, Bai Euskarari sariekin. Laneki Lanbide Heziketarako 
euskarazko ikasmateriala sortzeko elkarteak jaso du lehen saria. Besteak beste, lantokiko terminologia sortzen edo 
euskaratzen aritu dira azken urteotan. Bigarren saria Zugarramurdiko Sorginen Museoa eta Lezeak jaso du.  

http://www.berria.eus/albisteak/124473/lanekik_eta_zugarramurdiko_sorginen_museoak_eta_lezeak_ja
so_dituzte_bai_euskarari_sariak.htm

"Txisteka-Misteka" libre eta doan denontzat. Euskarazko txisteak entzungai!  

1986an, Euskal Herriko gasolindegietako kasete saltokietara begiratu eta ttak! Euskarazko txiste kasete batzuk zeuden 
salgai! Txisteka-Misteka zuten izena, eta dozenaka euskarazko txiste zituzten. Euskarazko lehenengo txiste kaseteak 
izan ziren. Guztira, lau argitaratu zituzten. Orain Interneten libre jarri ditugu, jaitsi edo on line entzuteko moduan. 
Hementxe duzue lehenengoa; beste hirurak ere entzungai Katxondestango Errepublikan! 

http://katxonderstan.blogspot.com.es/2016/06/txisteka-misteka-libre-eta-doan.html

Nafarroa Oinez-en kanta eta bideoklipa aurkeztu dituzte Viana eta Lodosako ikastolek 

Eskaldeko hainbat musikarik ondu dute Nafarroa Oinez 2016 iragarriko duen "Hartu, tenka, tira!" abestia. Juarran Garcia
lodosarrak, Bolbora taldeko Urko Peral lizarratarrak eta Kometa taldeko Andoni Bonafau bianarrak egin dute musika. 
Hitzak, berriz, Julio Soto bertsolariarenak dira. Arellanoko Lur estudioan grabatu zen kanta, eta Garcia, Peral, Bonafau 
eta Sotoz gainera, Ibaialde eta Erentzun ikastolako ikasle eta irakasleek ere parte hartu zuten. 

http://www.berria.eus/albisteak/124463/nafarroa_oinez_en_kanta_eta_bideoklipa_aurkeztu_dituzte_via
na_eta_lodosako_ikastolek.htm

Lan-mundua euskalduntzen indarra jarri 

Abenduan Donostiako Kursaalen bat egingo dute Europako hizkuntza komunitateek hizkuntza eskubideen eta 
aniztasunaren inguruko ekarpena egiteko. Abenduaren 17an egingo den ekitaldi batean Hizkuntza Eskubideak 
Bermatzeko Protokoloa jendaurreratuko du Kontseiluak. 

Naiz: http://www.naiz.eus/fr/actualidad/noticia/20160523/europako-hizkuntza-komunitateen-topaleku-
izango-da-donostia-abenduan

Euskararen arnasguneak, gero eta erdaldunago Bizkaian 

Herri euskaldunak ez dira horren euskaldunak. Erdalduntzen ari dira. Eta alderantziz gertatzen ari da erdaldunak diren 
herrietan; gero eta euskaldunagoak dira. Hori da Iñaki Iurrebaso soziologoak Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako 
udalerrietako bilakaera soziolinguistikoa aztertu ondoren atera duen ondorioetako bat. Uemaren eskariz, herri 
euskaldunetako egoera aztertu du Iurrebasok Soziolinguistika Klusterrean. 1981etik 2011ra arteko datuak bildu ditu 
ikerketan, eta euskararen arnasguneak “arriskuan” daudela jasotzen da txostenean. Euskaldunak, gero eta erdaldunago 
dira. 

http://sustatu.eus/1467372045028?utm_source=rss&utm_medium=feeds
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