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Euskaraz ikasi duzu, 
euskara maite duzu, 
euskara bizirik ikusi 
nahiko zenuke Getxon.

ZERGATIK EZ DUGU 
GURE ARTEAN 
EUSKARAZ EGITEN?

ZERGATIK EZ DUGU 
TRATU BAT EGITEN?



ZERGATIK
ERABILI
EUSKARA?
Ahalegin handia egin duzu euskara ikasteko, zenbat 
ordu zenbat burukomin... ez alferrik galdu egindako 
esfortzua, egin udalarekin euskaraz.

Eskabideak egitean, telefonotik deitzen duzunean… 
egin ahalegina euskara erabiltzen; badakigu beti ez dela 
posible izango baina sorpresa handiak eramango dituzu.

EUSKARAZ 
MESEDEZ



NON ERABILI 
EUSKARA 
UDALEAN?
Jendaurrean lan egiten duten langileak 
euskaraz egiteko gauza dira.
Bestela ere saiatu, udalean pertsona 
asko dago euskaraz 
egiteko prest eta gogoz.

ETA TELEFONOZ 
DEITZEN 
DUDANEAN?
Telefonoz deitzen duzunean ere 
euskaraz egin ahal duzu, ez duzu 
problemarik izango.

Txartel hau ikusten duzunean,egin euskaraz



ESAN DIDATE EUSKARAZ EGITEN 
BADUT IDATZI BAT,
BERANDUAGO TRAMITATUKO 
DUTELA

Ez da horrela, euskaraz nahiz gazteleraz jasotako 
idatzi eta eskaerak, trataera berdina izaten dute. 
euskaraz egiteagatik ez duzu lehentasunik galduko.

LOTSATU
EGITEN NAIZ
Ez daukazu zertan lotsatu, guretzat ere 
berria da baina pertsona askok gainditu 
du lotsa eta orain poz-pozik daude.

NIRE EUSKARA 
ULERTUKO DA?
Horrela ez bada, harrera egiten dizunak 
astiroago egiteko eskatuko dizu. 
Udaleko langileak ahalegin handia egin 
dute euskara ikasi eta zerbitzu hobea 
emateko; guztiak ez dira euskaldun 
zaharrak baina ondo prestatuta daude.



ZER LORTZEN DUT
EUSKARAZ EGINDA UDALAREKIN?

Horrenbeste kostata lortu duzunari zentzua ematen diozu. Euskara 
ikasten eman dituzu urteak...aprobetxatu eta erabili.

Euskararentzat espazioak irabazten joan behar dugu, 
administrazioarekin erabiliz, administrazioak erabiltzea lortzen duzu.

Udalean eta Getxon euskara bizirik mantentzen laguntzen duzu. 

Ez da nahiko euskara maitatzea....beti da hobe erabiltzea.



UDALEAN BAI
ETA BESTE TOKIETAN?
Getxon toki askotan erabili ahal da euskara: 
tabernetan, dendetan, zerbitzu publikoetan…
zuk uste duzun baino jende gehiagok menperatzen 
du eta erabiltzeko gogoz dago.

EGIN ZEUK 
DAKIZUN 
MODUAN.

Egizu proba,
sartu euskara zure 
bizian, bizi euskara.



Guraso eta ume 
artean euskarazko 
zubia Getxon:
SENDI egitasmoa
619 935 541

Umea inguru 
hezitzailean eta 
euskaraz ibiltzea 
nahi baduzu,
emon izena
Areetako 
KUKUPRAKA 
LUDOTEKAN: 
944 660 355

Kotxea gidatzeko 
karneta garajetik 
ateratekotan zara? 
laugarrena sartu eta 
azterketa euskaraz 
egiten baduzu
deitu
94 466 00 10era.

kaixo, Berbalaguna 
naiz: euskaraz 
berba egiteko 
geratzen gara. 
Etorri nahi? 
deitu:
619 935 541

Laguntzeko prest 
gaude.

Bizkaieraz be bai!!

Hainbat akademia 
dituzu euskaraz 
irakasteko prest. 
Deitu Euskara 
Zerbitzura, deitu 
94 466 00 10
Guk esan ahal 
dizugu zeintzuk 
diren.

Gazteentzako 
eskaintza hezitzailea 
Urgul kaleko 3. 
pisuan dagoen 
GAUEGUN 
GAZTELEKUAN
94 466 03 56

Ezkontzak, gonbidapenak, 
urtebetetzeak...euskaraz 
egiteko OSPATU ETA 
OROITU laguntza 
eskaintzen dugu eta 
merkeago egitea
lortzen dugu.

Deitu euskara 

Zerbitzura

94 466 00 11

Euskara ikasten eta 
hobetzen ari zara 
euskaltegian.
Badakizu laguntzarik jaso 
ahal duzun?
Badakizu Getxon 4 
euskaltegi homologatu 
dituzula?
Deitu Getxoko Euskara 

Zerbitzura,
94 466 00 10era.

eta udan, 
Udaleko 
UDALEKUAK. 
galdetu Euskara 
Zerbitzuan:
94 466 00 10

Umeentzako 
aisialdi 
eskaintza
urte osoan 
BAPIRUKEn
667 540 242



Zure komertzioaren 
errotulazioa euskaraz jarri 
nahi duzula?...ba, lagundu 
ahal zaitugu.

Zure kartelak eta idatziak 
euskaraz eta zuk nahi 
duzun moduan.

Maketazio zerbitzua ere 
eskaintzen dugu. Zure 
establezimenturako kartel 
dotoreak A3, A4 eta A5 
tamainatan.

"zabalik/itxita" "merkaldiak" 
"Gabonetako loteria"
"oporretan gaude"
"udako ordutegia"
...inprimakien takoak (fakturak...) 
zure dendan falta ezin direnak 
orain euskaraz.

Bezeroak euskaraz egitera 
animatu nahi badituzu,
HEMEN ERE EUSKARA BIZI 
jartzen duten kartelak.

Euskara ikasteko ikastaro 
bereziak dendarientzat.
60 orduko ikastaroak, ordutegi 
berezian eta bakarrik tabernari 
eta dendarientzat

PROFESIONALENTZAKO 
LAGUNTZAK

Galdetu elkarteentzako 
ditugun laguntza eta 
zerbitzuei buruz.
deitu Euskara Zerbitzura
94 466 00 10.

Establezimentuetako jabe 
eta langileak euskara 
ikastea laguntzen dugu.

Getxoko merkatarientzako hizkuntza aholkularitza
Asesoramiento lingüístico al comercio getxotarra

94 415 22 52   |   gehi@getxo.net
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