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SARRERA

Basauriko	Udala	2014an	hasi	 zen	herriko	elkarteekin	 lanean	«Erdu	euskereagaz»	proiektuari	

lotutako	«Basauriko	elkarteetan	euskaraz»	egitasmoa	dela	bide.	Ildo	horretan,	Euskara	Zerbitzuak	

aukera	ikusi	zuen	Basauriko	elkarteek	eta	klubek	herrian	egiten	duten	lan	bikainean	euskararen	

erabilera	areagotzeko,	herriak	izan	duen	bilakaera	linguistikoa	eta,	oro	har,	elkarteek	egiten	duten	

eskaintza	bat	ez	datozelako.	Garai	batean,	Basauri	erdalduna	zela	esan	zitekeen,	baina	gero	eta	

euskaldun	gehiago	dago,	batik	bat,	ume	eta	gazteen	artean.

Horren	ondorioz,	 urterik	urte	 sarriago	entzuten	ditugu	gurasoak	eta	 seme-alabak	euskaraz	

Basauriko	kaleetan.	Batetik,	oraingo	gurasoek	euskaraz	ikasteko	aukera	izan	dute,	ikastetxeetan	

edo	euskaltegietan,	eta,	askotan,	umeekin	duten	harremanaz	baliatzen	dira	 ikasitakoa	berriro	

erabiltzeko.	Bestetik,	gero	eta	ekintza	gehiago	antolatzen	dira	herrian	euskaraz,	ez	bakarrik	ume	

eta	gazteentzat.

Gure	 iritziz,	 elkarteetan	giza	harremanak	sendotu	egiten	dira,	helburu	bera	duten	pertsonek	

elkarrekin	 jarduten	dutelako	eta	guztiak	batera	helburuak	 lortzen	ahalegintzen	direlako.	Eta,	

esparru	erkide	horretan,	euskarak	ere	badu	lekurik.	Nahiz	eta	Basauriko	herritarren	arteko	harreman	

asko	gaztelaniaz	diren,	uste	baino	jende	gehiagok	daki	euskaraz,	eta	are	gehiagok	ulertzen	du	

euskara.	Gizarte	guztia	hartu	behar	dugu	kontuan,	bai	euskaldunak	eta	euskara	ikasten	ari	direnak,	

bai	euskaraz	ulertu	eta	gaztelaniaz	egitea	nahiago	dutenak,	bai	euskaraz	ulertu	gabe	prozesuan	

laguntzeko	prest	daudenak;	guztiok	euskararen	alde	egindako	ahalegina	suspertu	behar	dugu.

Eta,	hain	zuzen	ere,	horregatik	sortu	dugu	irakurtzen	ari	zaren	gida	hau:	euskararekiko	konpromisoa	

dugun	guztiontzat.	Astiro-astiro	euskara	eguneroko	edozein	arlotan	sartzeko	aukera	dago;	euskarak	

elkarteetan	ere	badu	lekua.	Euskaraz	bizi	ahal	dugu!
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Telefonoz

Deitzen	duzunean

Zure	izena	edo	noren	izenean	deitzen	duzun	adierazi	beharko	duzu,	adibidez:	
«egun on / arratsalde on, XXXXXXXX elkartetik deitzen dizut»,	 eta	 jarraian	
galdetu:	«euskaraz badakizu?».	Horrela,	euskaraz	dakienari	aukera	emango	
diozu	euskaraz	aritzeko.

Elkartera	
deitzen	
dutenean

Deia	hartu	
duenak	
euskaraz	ez	
dakienean

Deia	hartu	
duenak	
euskaraz	
dakienean

•	 Lehenengo	hitza	euskaraz:
 «Ariz Kirol elkartea, egun on!»
 «Baskonia fulbol Eskola, bai esan?»
•	 Erantzuna	gaztelaniaz	bada,	elkarrizketak	gaztelaniaz	
jarraituko	du.

•	 Erantzuna	euskaraz	bada,	honen	antzeko	esaldi	bat	
erabili:	«Ez dakit oso ondo euskaraz; nahiago dut 
gaztelaniaz, mesedez».

•	Momentu	horretan	euskaraz	dakien	kideren	bat	egonez	
gero,	 hau	 erantzun:	«itxaron apur batez, oraintxe 
erantzungo dizugu».

•	 Lehenengo	hitza	euskaraz:
 «Ariz Kirol elkartea, egun on»
 «Baskonia Futbol Eskola, esan?»
•	 Erantzuna	euskaraz	edo	gaztelaniaz	bada,	jarraitu	deitu	
duenak	aukeratu	duen	hizkuntzan.

AHOZKO 
KOMUNIKAZIOA



5

Telefonoz

•	 Garrantzitsua	da	lehenengo hitza beti euskaraz egitea,	horrek	bidea	zabaltzen	
baitio	deitzen	duenari	harremanetako	hizkuntza	aukeratzen.	Pentsatzen	
dugun	baino	euskaldun	gehiago	ditugu	inguruan.

• Telefonoz	ez	dugu	beste	pertsona	ikusten;	beraz,	aurrez	aurrekoan	baino	
zailagoa	denez,	motelago	hitz	egingo	dugu.

• Informazio	garrantzitsuena	errepikatu.
•	 Deitu	duenari	ulertzen	ez	badiozu,	esan	motelago	hitz	egiteko.
• Asko	 laguntzen	du	 telefonoa	hartzerakoan	zer	esango	duzun	prestatua	
izateak.

• Egunaren	 unearen	 arabera,	 honako	 formula	 hauek	 erabil	 ditzakezu:	 
«egun on»	 (12:00ak	arte),	«eguerdi on»	 (12:00-14:00),	«arratsalde on» 
(14:00-20:00),	eta	«gabon»	(20:00-24:00).

• Telefonoa	hartu	eta	deia	 zuretzat	ez	bada,	honako	esaldi	hauek	erabil	
ditzakezu:
-	 Deia	hartu	behar	duena	bere	lekuan	ez	badago:

- «Une honetan ez dago. Nahi duzu mezurik uztea?»
- «Orain kanpoan da. Nahi duzu zerbait esatea?»

-	 Deia	pasatzeko:
- «Oraintxe jarriko da»
- «Berehala pasatuko diot deia»
- «Sentitzen dut baina oraindik telefonoz ari da. Eskerrik asko itxaroteagatik»
- «Itxaron apur bat, mesedez»
- «Zaude pixka batean, mesedez»

-	 Solaskidea	ez	badago:
- «Sentitzen dut, baina une honetan ez dago»
- «Une honetan telefonoz ari da»
- «Batzar batean dago»
- «Orain ez dago, baina ordubetean hemen izango duzu»

-	 Deia	beste	 inori	ezin	badiogu	pasatu,	mezua/errekadua	 jasotzeko	zera	
galdetu	dezakegu:
- «Deitu duenaren izen-abizenak»
- «Nondik deitzen duen, eta bere kargua»
- «Mezurik utzi nahi dion»
- «Zein den bere telefono zenbakia»
- «Noiz deitu ahal dion»

-	Agurtzeko:
- «Mila esker deitzeagatik eta hurrengora arte»
- «Bi edo hiru egunean deituko dizugu, bitartean ondo ibili»
- Deitu	duenak	«eskerrik	asko»	esanez	gero,	guk:	«ez horregatik»,	«ez 

dago zergatik»
- Deitu	duenak	«eskerrik asko»	esanez	gero,	guk:	«baita zeuri ere»

Gomendioak

AHOZKO 
KOMUNIKAZIOA
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Elkartekideak	
euskaraz	ez	
dakienean

Elkartekideak	
euskaraz	
dakienean

•	 Lehenengo	hitza	euskaraz:
 «Egun on, zer nahi duzu?»
• Erantzuna	gaztelaniaz	bada,	elkarrizketak	gaztelaniaz	jarraituko	du.
• Erantzuna	euskaraz	bada,	honen	antzeko	esaldi	bat	erabili:	«ez dakit oso 

ondo euskaraz; nahiago dut gaztelaniaz, mesedez».
• Momentu	horretan	euskaraz	dakien	kideren	bat	elkartean	egonez	gero,	
hau	erantzungo	 zaio:	«mesedez, joan zaitez Jonengana/Alaznerengana/
berarengana».

•	 Lehenengo	hitza	euskaraz:
 «Egun on, zer nahi duzu?»
• Erantzuna	euskaraz	edo	gaztelaniaz	bada,	 jarraitu	etorri	denak	aukeratu	
duen	hizkuntzan.

•	 Guregana	datozen	askok	badakite	euskaraz	baina	ez	dakite	guk	euskaraz	
dakigun	ala	ez.	Beraz,	lehenengo	hitza	euskaraz	egingo	diegu:	euskaldunak	
badira,	euskaraz	jarraituko	dute,	eta	ez	badakite	gaztelaniaz	arituko	dira.

•	 Euskaldun	berria	bazara,	ez	izan	beldurrik.	Gehienetan	elkarrizketa	horiek	
oso	laburrak	izaten	dira,	eta	nahiko	estandarrak.	Ulertzen	ez	baduzu,	eskatu	
astiroago	hitz	egiteko.

•	 Datorrenak	 informazioa	nahi	du:	berarentzat	hori	da	garrantzitsuena,	ez	
euskara	ondo	erabiltzen	duzun	ala	ez;	gainera	eskertu	egingo	dizu	azalpena	
euskaraz	ematea.

•	 Askotan	 informazio	eskaerak	errepikatu	egiten	dira	 eta,	 hori	 dela	 eta,	
erabilgarria	 izan	dakizuke	 sarritan	erabiltzen	dituzun	hitzak	batu	 eta	
eskuragarri	izatea.

•	 Saiatu	euskara	hurbila	erabiltzen;	ahal	baduzu,	egokitu	hizkera	solaskideari,	
hizkera	naturala	eta	ulerterraza	erabili,	adibidez,	solaskidearen	euskalkia	
jakinez	gero,	erabili	euskalki	hori.

•	 Irribarreak	erraztu	egiten	du	harremanak	gozatzen.

Gomendioak

AHOZKO 
KOMUNIKAZIOA

Aurrez aurre
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•	 Azalpenak:
- «Nire lankideak emango dizu horren berri»
- «Bai, eseri hemen eta oraintxe argituko dizut»
- «Hor alboko mahaian esango dizute»
- «Eman zure helbide elektronikoa eta mezua bidaliko dizugu»
- «Izena emateko honako hauek ekarri behar dituzu: umearen argazkia, fitxa 

hau beteta, ordainagiriaren kopia,..»

•	 Amaierako	agurrak:
- «Besterik behar izanez gero, hemen izango gaituzu»
- «Eskerrik asko etortzearren/etortzeagatik, eta laster arte»
- «Ea honekin arazoa konpontzen dugun, ondo ibili»
- «Hurrengora arte»
- «Gero arte»
- «Ondo segi»
- «Nahi duzun arte»
- «Agur eta ondo ibili»

Aholkuak

AHOZKO 
KOMUNIKAZIOA

Aurrez aurre
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Jarduera	 edo	 ikastaroa	 emango	 duen	 entrenatzaile	 edo	 begiraleak	
euskaraz	jakinez	gero,	ekintza	euskaraz	edota	bi	hizkuntzetan	eskainiko	da.	 
Gero,	eskaerak	baldintzatuko	du	 taldeen	eraketa	 (hizkuntzari	dagokionez).	
Umeei	begira	antolatutako	jardueretan	kontuan	hartu	behar	da	Basaurin	ume	
guztiak	B	edo	D	ereduan	ari	direla	ikasten	eta,	beraz,	guztiguztiek	dakitela	
edota	ondo	ulertzen	dutela	euskaraz.	Hori	aintzat	hartuta,	aukera	izango	dute	
aisialdi,	kirol,	edo	kultura	esparruetan,	euren	gustuko	jardueretan	euskaraz	
aritzeko.
-	 Guztiek	 euskaraz	 badakite,	 dena	 euskaraz	 egingo	 du	 begiraleak/
entrenatzaileak.

-	 Erdiek	baino	gehiagok	(≥	%50)	euskaraz	badakite,	nagusiki	euskaraz	egingo	
du	begiraleak,	eta	beharrezkoa	ikusten	duenean,	laburpenak	edo	bakarkako	
azalpenak	emango	dizkio,	gaztelaniaz,	euskaraz	ondo	ez	dakienari.

-	 Erdiek	baino	gutxiagok	 (≤	%50)	badakite	euskaraz,	nagusiki	gaztelaniaz	
egin	arren,	euskarari	sarbidea	emango	dio	begiraleak:	agurrak,	animozko	
hitzak,	zenbakiak	eta	antzekoak	euskaraz	esango	ditu,	eta	euskaraz	dakitenei	
bakarka	zuzentzean	euskaraz	egingo	die.

Edozein	modutan	ere,	gaiari	buruzko	 teminologiaren	gaineko	 informazioa	
euskaraz	ere	eman	ahal	izateko,	Udaleko	Euskara	Ataleko	Itzulpen	Zerbitzura	
bidali	ahal	dituzue	testuak	(euskara@basauri.eus). (Ikus Itzulpenak).
Jarduera	edo	ikastaroa	gaztelaniaz	bada,	irakasleak	edo	begiraleak	euskaraz	
ez	badaki	eta	klaseko	ikasle	batzuek	euskaraz	jakinez	gero,	irakasleak	edo	
begiraleak	 ikasle	euskaldun	horiek	 identifikatuko	ditu,	 eta	euren	artean	
euskaraz	egiteko	aukera	eskainiko	die.

Gomendioak

AHOZKO 
KOMUNIKAZIOA

Ikastaroetan/entrenamenduetan
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Oinarrizko	irizpide	gisa,	kanpora	begirako	edota	familiei	begirako	inprimaki	eta	idazki	guztiak	
euskaraz	edota	euskaraz	eta	gaztelaniaz	egongo	dira.	Euskara	eta	gaztelania,	biak	erabiltzen	
direnean,	euskarazko	testuari	emango	zaio	lehentasuna,	garrantzia.

1

Gutunik	edo	idatzirik	kanpotik	datorrenean,	euskaraz	egiten	duten	herritarrei	euskara	hutsean	
erantzungo	zaie,	 eta	 idatzia	gaztelaniaz	edo	ele	bietan	egiten	dutenei,	 berriz,	 elebidunez	
erantzungo	zaie.

2

Erabiltzen	ditugun	 inprimaki,	 idatzi,	 triptiko,	 argitalpen,	egitarau	eta	horien	pareko	guztiak	
euskaraz	eta	gaztelaniaz	idatzita	egongo	dira.3

Jakinarazpenak:	elkarteko	kide	guztiei	idatziz	bidalitako	komunikazioetan	(gutunak,	jakinarazpenak,	
oharrak,	posta	elektronikoak...),	goian	azaldutako	irizpideei	jarraituko	zaio:	euskara	eta	gaztelania	
erabiliko	dira,	eta	lehentasuna	emango	zaio	euskarazko	testuari.

4

Jarraibideak

IDATZIZKO 
KOMUNIKAZIOA

Hitzak	elkarren	ondoan	badatoz,	 inprimakien	antzera,	 jarri	 euskarazkoa	
aurretik	edo	gainean,	eta	nabarmendu,	letra	handiagoa	edo	lodia	erabiliz	
(edota	letra	etzana	erdararentzat	utziz).	Era	berean,	testua	errepikatzen	bada,	
adibidez,	datak,	euskaraz	bakarrik	jarriko	dira:	«Data/Fecha: 2014-06-20».

Testuak	bi	 zutabetan	ematen	badira,	 utzi	 ezkerrekoa	euskararentzat.	Bi	
hizkuntzetan	letra	zuzena	(normala)	erabili.	Testutik	kanpoko	osagai	komunak	
(hartzailearen	datuak,	 helbideak,	 igortzailearen	 zehaztasunak...)	 edota	
hartzaileak	berak	eskatutakoak,	euskara	hutsez	eman	daitezke.

Argitalpenetan	edo	testu	luzeagoetan,	testua	bereizi	egin	daiteke:	 liburu	
edo	 txostenaren	aurrealdean	euskarazkoa,	eta	atzealdean,	buruz	behera,	
gaztelaniazkoa.

Testuaren	bolumenagatik	hizkuntza	biak	orrialde	bakarrean	ematea	zaila	
bada,	bi	orrialde	erabiliko	dira	orri	bakarrean,	alde	banatan:	euskarazkoa	alde	
batean,	eta	gaztelaniazkoa	bestean.	Idazkia	banatzean	edo	gutun-azalean	
sartzean,	banatu	edo	sartu	idazkia	euskarazko	aldetik,	hartzaileak,	jasotzen	
duenean,	euskarazkoa	lehenengo	ikus	dezan.

Inprimakiak, idazkiak, argitalpenak, egitarauak eta abar
JARRAIBIDE OROKORRAK
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Itzulpenak

IDATZIZKO 
KOMUNIKAZIOA

Basauriko	Udalak	itzulpen,	zuzenketa	eta	hizkuntza-aholkularitza	zerbitzua	
eskaintzen	dizue,	doan,	Basauriko	elkarte	guztioi.
Itzulpen,	zuzenketa	edota	aholkularitza	jasotzeko	eskaerak	helbide	honetara	
bidali	behar	dira:	 euskara@basauri.eus.	Bestela	ere,	 Euskara	Atalarekin	
telefonoz	hitz	egin	behar	baduzue,	deitu	zenbaki	honetara:	94	466	63	12,	
eta	itzultzailearekin	berba	egiteko	eskatu.
Eskaera	egiterakoan,	honako	hauek	adierazi:
-	 Itzulpena,	zuzenketa	edo	zalantza	argitzea	presazkoa	den	ala	ez.	Behar	
horrek	zein	urgentzia	duen	adierazi:	oso	altua,	altua,	ertaina,	baxua	edota	
oso	baxua.	Garrantzitsua	da	itzuli	edo	zuzendu	beharreko	testuak	ahalik	
eta	aurrerapen	handienarekin	bidaltzea,	itzulpen-zerbitzuan	lana	behar	
bezala	antolatu	ahal	izateko.

-	 Itzultzeko	 testua	posta	elektronikoan	bertan	 idatzi,	oso	 laburra	bada	
(esaldi	bat,	errotulu	bat,	eta	abar).	Gainerakoak	.doc	batean	(Word-eko	
dokumentua)	bidali,	mezuari	erantsita.	Izan	ere,	.pdf	fitxategiek	eta	.xls-ek	
(Adobe	eta	Excel-eko	dokumentuak,	hurrenez	hurren)	arazo	ugari	ematen	
dizkiote	 itzultzaileari,	 lan	egiteko	duen	 tresnak	ez	dituelako	onartzen;	
espero	dute	etorkizunera	arazo	hori	konpondu	egingo	dela	baina,	gaur	
egun,	Word-eko	dokumentuekin	baino	ez	dute	lan	egiten	eta,	beraz,	.pdf-ak	
edo	.xls-ak	bidaltzeak	lan	bikoitza	ematen	digu,	testua	itzuli	baino	lehen	
«editatu»	behar	izaten	delako.

Inprimakiak, idazkiak, argitalpenak, egitarauak eta abar

ITZULPEN ZERBITZUA ETA  
HIZKUNTZA AHOLKULARITZA
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Kartelak

Errotulazioa

IDATZIZKO 
KOMUNIKAZIOA

Kontuan	izan	jarduera	zein	hizkuntzatan	egingo	den.
Testua:
-	 Kartelak,	errotuluak	eta	abar	euskaraz,	edota	euskaraz	eta	gaztelaniaz	
idatzi	behar	dira,	 antolatzen	den	 jardueraren	arabera	eta	 jasotzaileen	 
arabera.

-	 Ahal	den	neurrian,	karteletan	jarriko	den	testua	euskaraz	sortu.
-	 Hori	 ezinezkoa	bada,	 Euskara	Atalak	doan	eskaintzen	duen	 itzulpen	
zerbitzura	bidali	testua	(euskara@basauri.eus	)	(Ikus Itzulpenak).

-	 Itzulpena	beste	bide	batetik	lortzen	baduzue,	Euskara	Atalak	doan	eskaintzen	
dizuen	Itzulpen	Zerbitzura	bidali	dezakezue,	zuzentzeko	edo	orrazteko	
(euskara@basauri.eus) (Ikus Itzulpenak).

Maketazioa:
-	 Behin	testua	euskaraz	edota	bi	hizkuntzatan	dagoela,	kartela	maketatzen	
hasi	zaitezkete.

-	 Euskarazko	testuak	gaztelaniazkoak	baino	nabarmenago	egon	behar	du:	
letra	larriz,	letra-neurri	handiagoz	edo	lodiago	jarriz…

-	 Maketazioa	 amaitu	eta	 gero,	 Euskara	Atalak	doan	eskaintzen	dizuen	
aholkularitza	zerbitzura	bidali	kartela,	forma	aldetik	aldaketaren	bat	egin	
beharko	balitz	(euskara@basauri.eus).

-	 Errotulazioa:	kanpoko	nahiz	barruko	errotulazioa	euskaraz,	edota	euskaraz	
eta	gaztelaniaz	agertuko	da.

-	 Errotuluetakoa	euskara	hutsean	idatziko	da	kasu	hauetan:
-	 Hitzek	euskaraz	eta	gaztelaniaz	antzeko	grafia	dutenean	(informazioa,	
kamisetak...).

-	 Hitzak,	 euren	esanahia	 argitzen	duen	piktograma	batez	 lagundurik	
daudenean.

-	 Maketazioa	 amaitu	eta	 gero,	 Euskara	Atalak	doan	eskaintzen	dizuen	
aholkularitza	zerbitzura	bidali	errotulua,	 forma	aldetik	aldaketaren	bat	
egin	beharko	balitz	(euskara@basauri.eus).

Inprimakiak, idazkiak, argitalpenak, egitarauak eta abar

KOMUNAK
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Mezu	
elektronikoak

Kanpoko	 
proiekzioa	duten	
ekintzak/jarduerak:	
dantza	erakusketak,	
lasterketak,	
ikasturte	amaierako	
ekintzak,…

IDATZIZKO 
KOMUNIKAZIOA

Mezu	elektronikoak	idatzi	behar	dituzunean,	kontuan	hartu	goian	aipatutako	
irizpideak,	 testua	zutabe	bitan	edota	goian	eta	behean	 idatziko	duzuen	
erabaki	ondoren.	Hala	ere,	hona	hemen	gomendio	batzuk:

- Idatzi	testua	argi	eta	ahalik	eta	zehatzen,	beharrezkoa	den	informazioa	
baino	ez	eman.

-	 Informazioa	ondo	antolatu;	gai	bat	baino	gehiago	landu	behar	badira,	ondo	
bereiztu.

-	 Ez	egin	mezu	luzeak:	informazio	asko	sartu	behar	bada	erantsi	artxiboa.

Kontuan	izan	ekintza	edota	jarduera	horien	hartzaileak	eta	haien	tipologia,	
hizkuntzari	dagokionez:	euskaraz	dakiten	ala	ez,	edota	euskaraz	ulertzen	
duten	ala	ez.	Basaurin	ume	eta	gazte	gehienak	euskaldunak	dira,	eta	nagusien	
artean	ere	gero	eta	gehiago	dira	euskaraz	dakitenak	eta	euskaraz	ulertzen	
dutenak.	Guztion	artean	saiatu	behar	gara	basauriar	euskaldunek	gero	eta	
aukera	gehiago	izan	dezaten	euskara	erabiltzeko	esparru	guztietan:	kultur	
eta	aisialdi	ekintzetan,	kirolean,	jaietan,	eta	abar.	Hortaz,	kanpo-proiekzioa	
duten	jardueretarako	jarraibide	hauek	proposatzen	ditugu:

-	 Kartelak:	euskaraz,	gehiena	euskaraz	edo	elebidun	(euskaraz	eta	gaztelaniaz)	
izan	dadila.

-	 Jarduerari	lotutako	paperezko	euskarriak	(inskripzio-orriak,	informazio-
orriak…):	euskaraz,	gehiena	euskaraz	edo	elebidun	izan	daitezela.

-	 Zabalkundea:	euskaraz,	gehiena	euskaraz	edo	elebidun	egin	dadila.

-	 Jarduera	garatuko	duen	begirale/esataria:	euskaraz,	gehiena	euskaraz	edo	
elebidun	egin	dezala.

-	 Jardueran	musika	 jartzen	bada,	euskarazko	abestiak	ere	 jarriko	direla	
bermatu	behar	du	elkarteak.	 Euskara	 sustatzeko,	Basaurin	 sortutako	
abestiak	erabiltzea	proposatzen	dizuegu:

- Zuztarretatik ahora – Nerbioi-Ibaizabal	eskualdeko	Udalek	sortua.

- Bagara (edalontzien kanta) – Honat	taldea.

- Eskarabilera bila – Honat	taldea	(Basauriko	Jaietan).

Abesti	horiek	Euskara	Zerbitzuan	eskuratu	ahal	dituzue.

Inprimakiak, idazkiak, argitalpenak, egitarauak eta abar
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Publizitatea		/	
iragarkiak

IDATZIZKO 
KOMUNIKAZIOA

Karteletan,	 herri	 edo	 auzoetako	 jaietako	 programetan,	 webgunean…	
sarri	 agertzen	da	herriko	merkataritza	eta	ostalaritza	establezimenduen	 
publizitatea.	Haiek	dira	 jarduerak	diruz	 laguntzen	dituztenak,	eta	haiek	
erabakitzen	dute	iragarkia	zein	hizkuntzatan	jarri.
Hala	ere,	 elkartetik	berarien	publizitatea	 zein	hizkuntzatan	nahi	duten	
galdetuko	diegu:	euskaraz,	gaztelaniaz	edota	bietan.	Euskaraz,	edo	euskaraz	
eta	 gaztelaniaz	 eginez	 gero,	 eta	 horretarako	 baliabiderik	 ez	 badute,	
gogorarazi	ahal	diegu	Euskara	Atalak	doako	itzulpen	zerbitzua	ematen	duela:	 
euskara@basauri.eus	–	944	666	312.
Elkarteak	berak	testua	sortuz	gero,	aurreko	puntuetan	aipatutako	irizpideak	
jarraituko	dira.	Adibidez:

TXARTO
Peluquería	Elena
Ibargüen,	3	-	Bajo
San	Miguel	de	Basauri
Teléfono	94	426	17	92

HOBETO
Peluquería	Elena
Ibarguen,	3
San	Mig(u)el	(Basauri)
94	426	17	92

ONDO
Elena	Ileapaindegia
Ibarguen	3
San	Migel	(Basauri)
94	426	17	92

Inprimakiak, idazkiak, argitalpenak, egitarauak eta abar
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Elkarteentzako	
Udalaren	 
diru-laguntzak

Basaurin	euskara	
non	ikasi	eta	
praktikatu

Software-a	
euskaraz

Lotura	
interesgarriak

BESTELAKOAK

Gogoratu	Basauriko	Udalak	elkateetan	euskararen	erabilera	 sustatzeko	
honako	diru-laguntza	hauek	eskaintzen	dituela:
•	 Publizitateko	errotuluak,	toldoak,	olanak…
•	 Irudi	korporatiboa	eta	papergintza:	gutun-azalak,	menbretedun	orriak,	
ziguluak	eta	txartelak,	pankartak,	bazkidetxartelak	eta	antzekoak.

•	 Webguneak	euskaraz	ere	egitea.
•	 Euskararen	 erabilera	 normalizatzen	 lagun	 dezaketen	 programa	 
informatikoak.

Udal	Euskaltegia
Urbi	33
94	440	62	17
udaleuskaltegia@basauri.eus

Hizkuntza	Eskola	Ofiziala
Bentako	plaza	1
94	426	68	81
015638aa@hezkuntza.net

Bolintxu	Euskaltegia
Solabarria	4
94	440	82	64
bolintxu@aek.org

Hego	Uribeko	berbalagunak
607	146	855
hegouribe@aek.org

Euskaraz	dagoen	software	guztia	interneteko	helbide	honetan	topatu	ahal	
izango	duzue:
http://www.euskara.euskadi.eus/r59-20660/eu/contenidos/informacion/
euskarazko_softwarea/eu_9567/aurkib.html

-	 Idatziak:	http://www.ehu.es/azpidazki/PDFak/Idatziak1.pdf
-	 Lanerako	idazkiak: 
	http://www.euskaraz.org/merkatari	LanerakoIdazkiak2006.pdf

-	 Lanerako	idazkiak	(Enkarterri):	http://www.enkarterri.org/es-es/servicios/
euskara/documents/20120326_zuzenduta.pdf
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OINARRIZKO 
AZALPENAK 

EUSKARAZ IDAZTEKO

Zenbakiz	adierazita
-	 Modu	bat	 baino	 gehiago	 eta	 hurrenkera	 honetan	
idatziko	dira:	urtea-hilabetea-eguna.

 2014/8/10 - 2014/VIII/10 - 2014-08-10 - 2014-VIII-10
-	 Data	deklinatzen	dugunean,	berdin:
 «2014-08-10ean bukatuko da izena emateko epea»
 2015-07-31n izango da ekitaldia

Letraz	adierazita
-	 Data	idazteko	bi	formatu	erabil	ditzakegu:
 «Basaurin, 2014ko maiatzaren 25ean / Basauri, 2014ko 

maiatzaren 25a»
-	 Testu	barruan	data	idazteko:
 «2014ko uztailaren hamaikako gutunak dioenez, …»
 «2014-07-11ko gutunak dioenez, …»

  0	zero	/	huts
		1	bat
		2	bi
		3	hiru
		4	lau
		5	bost
		6	sei
		7	zazpi
		8	zortzi
		9	bederatzi
10	hamar
11	hamaika
12	hamabi
13	hamahiru
14	hamalau
15	hamabost
16	hamasei
17	hamazazpi
18	hemezortzi
19	hemeretzi
20	hogei
21	hogeita	bat
22	hogeita	bi
23	hogeita	hiru
24	hogeita	lau

25	hogeita	bost
26	hogeita	sei
27	hogeita	zazpi
28	hogeita	zortzi
29	hogeita	bederatzi
30	hogeita	hamar
31	hogeita	hamaika
32	hogeita	hamabi
33	hogeita	hamahiru
34	hogeita	hamalau
35	hogeita	hamabost
36	hogeita	hamasei
37	hogeita	hamazazpi
38	hogeita	hemezortzi
39	hogeita	hemeretzi
40	berrogei
41	berrogeita	bat
42	berrogeita	bi
43	berrogeita	hiru
44	berrogeita	lau
45	berrogeita	bost
46	berrogeita	sei
47	berrogeita	zazpi
48	berrogeita	zortzi
49	berrogeita	bederatzi

		50	berrogeita	hamar
		60	hirurogei
		70	hirurogeita	hamar
		80	laurogei
		90	laurogeita	hamar
100	ehun

101	ehun	eta	bat
102	ehun	eta	bi
200	berrehun
300	hirurehun
400	laurehun
500	bostehun
600	seiehun
700	zazpiehun
800	zortziehun
900	bederatziehun
1000	mila
1200	mila	eta	berrehun
1201	mila	berrehun	eta	bat
1984	mila	bederatziehun	eta	laurogeita	lau
2015	bi	mila	eta	hamabost
1.000.000	milioi	bat
10.000.000	hamar	milioi
1.000.000.000	mila	milioi

1	 Urtarrila	 7	 Uztaila
2	 Otsaila	 8	 Abuztua
3	 Martxoa	 9	 Iraila
4	 Apirila	 10	 Urria
5	 Maiatza	 11	 Azaroa
6	 Ekaina	 12	 Abendua

Euskara batuan Bizkaieraz
astelehena	 astelehena
asteartea	 martitzena
asteazkena	 eguaztena
osteguna	 eguena
ostirala	 barikua
larunbata	 zapatua
igandea	 domeka

Datak

Hilabeteak

Asteko egunak

Zenbakiak
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OINARRIZKO 
AZALPENAK 

EUSKARAZ IDAZTEKO

 Euskaraz Gaztelaniaz
	%	100	 100	%

Deklinatzerakoan	 kontuan	 izan	
zenbakiaren	amaiera:
-  % 50eko beherapena
-  % 11 etorri zen batzarrera
-  % 5ek amaitu zuten lasterketa

€	 euro
g	 gramo
m	 metro
min	 minutu
s	 segundo
cm	 zentimetro
l	 litro
h	 ordu
km/h	 kilometro	orduko
kg	 kilogramo

derecha	 esk.	 eskuin
izquierda	 ezk.	 ezker
número	 zk.	 zenbaki
sin	número	 z.g.	 zenbakirik	gabe
bajo	 beh.	 behe
teléfono	 tel.	 telefono
cuenta	corriente	 k.k.	 kontu	korronte
página	 or.	 orrialde
ejemplo	 adib.	 adibidez
señora	 and.	 andre
señor	 jn.	 jaun
departamento	 dpt.	 departamentu
etcétera	 etab.	 eta	abar
firmado	 izpta.	 izenpetu(t)a
código	postal	 pk	 posta	kode
apartado	 p.	ku.	 posta-kutxa
descuento	 dtu.	 deskontu

1.	Lehen,	lehenengo
2.	Bigarren
3.	Hirugarren
4.	Laugarren
5.	Bosgarren
6.	Seigarren
7.	Zazpigarren
11.	Hamaikagarren
20.	Hogeigarren
30.	Hogeita	hamargarren
100.	Ehungarren

Ehunekoa Ikurrak

Laburdurak

Zenbaki
ordinalak
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OINARRIZKO 
AZALPENAK 

EUSKARAZ IDAZTEKO

CAV	 Comunidad	Autónoma	Vasca
EAE	 Euskal	Autonomia	Erkidegoa

NIF	 Número	de	Identificación	Fiscal
IFZ	 Identifikazio	Fiskaleko	Zenbakia

CIF	 Código	de	Identificación	Fiscal
IFK	 Identifikazio	Fiskaleko	Kodea

PVP	 Precio	Venta	al	Público
PSP	 Publikoarentzako	Salmenta	Prezioa

DNI	 Documento	Nacional	de	Identidad
NA	 Nortasun	Agiria

SA	 Sociedad	Anónima
SA	 Sozietate	Anonimoa

IAE	 Impuesto	Sobre	Actividades	Económicas
EIZ	 Ekonomi	Jardueren	gaineko	Zerga

SCOOP	 Sociedad	Cooperativa
SKOOP	 Sozietate	Kooperatiboa

IRPF	 Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas
PFEZ	 Pertsona	Fisikoen	Errentaren	gaineko	Zerga

SL	 Sociedad	Limitada
SM	 Sozietate	Mugatua

IVA	 Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido
BEZ	 Balio	Erantsiaren	gaineko	Zerga

SS	 Seguridad	Social
GS	 Gizarte	Segurantza

Eredua

Herriko	Taldeak
Arizgoiti	plaza	3
48970	Basauri

XXXXX	XXXXX	jauna/andrea
Nagusia	etorbidea	1,	2.	esk.
48970	Basauri

Laburdurak

kalea:	 k.
behea:	 beh.
etorbidea:	 etorb.
ezkerra:	 ezk.
eskuina:	 esk.
erdia:	 erd.
zenbakirik	gabe:	 z.g.
eskailera:	 eskra.

Siglak Helbideak



Orduak	nola	
idatzi

Zer	ordu	da?	/	
Zein	ordutan?

Erdia

Minutuak

Zifretan

Egitarau,	 
kartel	eta	
antzekoak

Laurdena

•	 ordu	bata,	ordu	biak,	hirurak,	 laurak,	bostak,	 seiak,	
zazpiak…

•	 ordu	 batean,	 ordu	 bietan,	 hiruretan,	 lauretan,	 
bostetan…

•	 ordu	bat	eta	erdiak,	ordu	bi	eta	erdiak,	hiru	eta	erdiak,	
bost	eta	erdiak…

•	 ordu	bat	eta	erdietan,	ordu	bi	eta	erdietan,	bost	eta	
erdietan…

•	 hamarrak	hamar	gutxi,	hamarrak	hamar	gutxiago…
•	 hamarrak	hamar	gutxitan,	hamarrak	hamar	gutxiagotan,	
seiak	eta	bostean,	 laurak	eta	hogeian,	 hirurak	eta	
hemezortzian…

•	 00:12,	12:10,	13:00,	09:25…
•	 Deklinatzen	denean,	orduei	pluralaren	marka	gehitu	
behar	zaio	eta	minutuei	singularrarena:

	 13:00etan,	15:00etan,	15:03an,	15:04an,	15:30ean…

•	 arratsaldeko	5etan,	goizeko	11,30ean,	iluntzeko	8etatik	
11k	arte,	arratsaldeko	3retatik	gaueko	12ak	arte…

•	 ordu	bat	eta	laurdenak	/	ordu	bata	eta	laurden	/	ordu	
bi	eta	 laurdenak	 /	ordu	biak	eta	 laurden	 /	hiru	eta	
laurdenak	/	hirurak	eta	laurden…

•	 hirurak	eta	laurdenetan,	hiru	eta	laurdenetan,	bostak	
laurden	gutxi	(ago)…
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Mezu	
elektronikoak

Hasierako	
agurrak

Informazioa	
eskatzeko

Ideiak	
lotzekoak

Aurreko	
mezu	bati	
erantzuteko

Agurrak

Zenbait	
informazioa 
emateko

•	 Jauna/Andrea:
•	 Jaun	hori:
•	 Andre	hori:
•	 Egun	on:

•	 Eguerdi	on:
•	 Arratsalde	on:
•	 Gabon:

•	 XXXXXXXX	elkartetik	idazten	dizuegu	xxx-(ri)	buruzko	
informazioa	eskatzeko.

•	 XXXXXXXX	elkartetik	 idazten	dizuegu	xxx-(ri)	buruz	
galdetzeko.

•	 Hasteko	(eta	bat)	/	Lehenik	eta	behin
•	 Horretaz	gain	/	Gainera
•	 Horrez	gain
•	 Bestalde	/	Beste	alde	batetik
•	 Adibidez	/	Esate	baterako
•	 Era	berean	/	Halaber
•	 Hala	ere
•	 Bide	batez
•	 Beraz	/	Ondorioz
•	 Besteak	beste
•	 Amaitzeko

•	 Azaroan	egin	zenuen	eskariari	erantzunez,…
•	 Bidali	diguzun	mezuari	erantzuteko	idazten	dizuegu.
•	 Eskerrik	asko	bidalitako	informazioagatik.
•	 Uztailean	bidalitako	informazioaz	gain,	beste	hau	ere	
behar	dugu:

•	 Zure	erantzunaren	zain
•	 Aldez	aurretik	eskerrak	emanda
•	 Horrenbestez
•	 Besterik	gabe

•	 Adeitasunez
•	 Ondo	izan
•	 Agur

•	 Mezu	honen	bidez	honako	hau	jakinarazi	nahi	dizugu:
•	 Honekin	batera	doa(z)kizu…
•	 Mezuari	erantsita	bidaltzen	dizut…
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EUSKARAZ LAN  
EGITEKO OINARRIZKO TRESNA  

ETA BALIABIDEAK

Euskalbar: 
http://euskalbar.eu/

Zenbait	hiztegi: 
http://www.hiztegia.net/

Eusko	Jaurlaritza,	estilo	liburuak: 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/eu/contenidos/

informacion/dih/eu_5490/estilo_liburua_e.html

Berria,	estilo	liburua: 
http://www.berria.eus/estiloliburua/eliburua/ortotipografia

Euskarazko	softwarea	deskargatzeko: 
http://euskaljakintza.com/baliabideak/

Xuxen,	zuzentzaile	ortografikoa: 
http://xuxen.eus/

Hobelex,	zuzentzaile	ortografiko	eta	lexikoa: 
http://www.uzei.com/hobelex/

Agiri	ereduak: 
http://www.euskara.euskadi.net/r59-14154/eu/contenidos/
informacion/arlo_pribatuko_entitateak/eu_7547/agirien_

sailkapena.html

Euskaltzaindiaren	arauak	lantzeko	ikastaroa: 
https://sites.google.com/site/euskaljakintzaarauak/
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