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Euskara etorkizuneko
hizkuntza da
Erandion ume askok ikasten du ikastolan:
irakurri, irratia entzun, telebista ikusi,
normaltasunez egiten dugu egunero…
badaude egunkariak, eta kaletik ere
gero eta gehiago entzuten da.

Udala ere ahaleginak egiten ari da euskara
gehiago erabiltzeko, baina hor, zeuk ere
lagundu behar duzu.

Udalera zatozenean, ahalegindu euskaraz egiten, 
liburuska honetan ikusiko duzu ez dela hain zaila.

Euskara Zerbitzua
Irailaren 23a plaza
48950 ERANDIO
euskara@erandioko-udala.net

E!
EUSKARAZ
egiten dut!



Udalera deitu behar dut, baina euskaldun berria 
naiz eta ez didate ulertuko…

Egin euskaraz, zeuk dakizun moduan,
astiro eginez gero, ulertuko dizugu.

Etxean umeei euskaraz egiten diet eta nire
lagunekin ere gero eta gehiago egiten dut, baina 
hau gauza serioa da, ez naiz ausartzen…

Euskara da etorkizuneko hizkuntza; eta
hau momentu hona izan daiteke aspaldiko
ohiturak apurtzeko.

Udalera deitu behar dut, baina han ez dakite ondo 
euskaraz…

Egizu euskaraz; askok badakigu, beste asko, 
berriz, ikasten ari gara eta eskertu
egingo dugu.

Ayuntamentura geitu ein behar dot, baie
nik hemengo euskerea eiten dot, ta eztot
beste euskera hori ulertan…

Egizu berba betiko moduan; astiro egiten 
badozu alkar ulertuko dogu.euskaraz!
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 (Patricia)
 (Jon)
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Zer ote da
eskutitz/inprimaki hau?
Erandioko udalean euskara
gehiago erabiltzeko
ahaleginetan gabitza:
inprimakiak aldatu eta
egokitu ditugu,
testuak hobeto antolatu,
berba errazagoak erabili.
Baina zure laguntza
behar dugu, erabili
gurekin euskara;
ez dugu beti
jakingo eta
batzuetan
pazientzia izan
beharko duzu,
baina guztiontzat
izango da
mesedegarri...



Zelan beteko ote dut akta hau?

Testu luzerik idatzi beharra ere ez dago, askotan datuak nahiko dira eta.

Honela erraztu nahi izan dizugu

Eta euskaraz egin nahi badut?



Era honetan ere argiago daude datu guztiak, eta errazagoa da betetzea eta irakurtzea.



Zergatik edo zertarako
erabili euskara?
Udalak euskara erabiltzeko ahaleginak egin
nahi ditu datozen urteotan ere:

-  Komeni da udalari euskaraz egitea,
 horrela udalak ere gehiagotan
 erabiliko du, askotan ohitura
 aldatzea baino ez dugu-ta.

Eskabideak egitean, telefonoz deitzen
duzunean... euskaraz erabiltzeko
ahalegina egin; badakizu beti
ez dela posible izango baina
sorpresa handiak hartuko dituzu.

- Zure seme-alaben aurrean,
 eredu eta adibide izateko.

- Ikasitakoa martxan jartzeko.

- Eta zeuk topa ahal dituzu beste mila arrazoirengatik.


