
OSPATU ETA OROITU
EUSKARAZ



Ezkontza sasoian, umeek jaunartzea egin dutenean 
edota norbait hil denean oroigarriak, eskelak edota 
edonolako gonbidapenak euskaraz ere egin nahi eta 
eredurik ez duzue aurkitu? Liburuxka honen bidez,  
Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzuak hutsune hori 
bete gura izan du. Irakurri liburuxka eta aukeratu 
zeuon gustukoa den zorion txartel,  gonbidapen 

edota oroigarria. Dena dela, zuek sortutako testua 
euskaraz ipini nahi baduzue eta moldatu edo itzuli nahi 
baduzue, Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzuak laguntza 

eskaintzen dizue gehi@getxo.eus helbidearen eta 
944 15 22 52 telefonoaren bitartez.

Eta inprimatzeko orduan kontuan izan Getxoko hainbat 
inprentak laguntzen digula ekimen honetan; euretan 
behar dituzuen zorion-txartelak, gonbidapenak ...  
eskuratu ahal izango dituzue. Batzuetan, gainera 

deskontua egingo dizuete!
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Liburuxka eta establezimendu laguntzaileak 
webgune honetan kontsultatu ditzakezue:

www.getxo.eus/euskara



Jon Muniain Lopez haurrak lehenengoz hartuko du 
Eukaristiaren Sakramentua, 2017ko maiatzaren 9an, 

Areetako Santa Ana elizan.
Areetan, 2017ko maiatzean

B1

Maialen Urkidi Zabala
Gure alaba bataiatuko dugu hilaren 11n, zapatuan, 

arratsaldeko 8etan San Martin elizan. Afaria Igeretxe 
jatetxean egingo dugu. Pozik hartuko zaituztegu.

Getxon, 2017ko irailaren 7an

A2

Julen Madera Ortizek eta Luisa Etxebarriak
Atsegin handiz gonbidatzen zaituztegu alaba Mirenen 

bataio eguneko festara. Datorren igandean, hilaren 8an, 
ospatuko dugu San Nikolas elizan, eguerdiko 12etan.

Algortan, 2017ko uztailaren 1ean

A1
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A. Bataioa

B. Lehen jaunartzea
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Itsasne Martinez Garcia umeak bere Lehen 
Jaunartzea egingo du 2017ko maiatzaren 10ean, 

Algortako San Martin parrokian goizeko 11etan, eta 
atsegin handiz gonbidatzen zaituztegu elizkizunera eta 

gero Goiezti jatetxean egingo dugun bazkarira.
Getxon, 2017ko maiatzean

B2

Maider Etxaburu Erdozia
Nire Lehen Jaunartzea egingo dut 2017ko ekainaren 
15ean, Getxoko Andramari elizan eguerdiko 12etan, 
gero bazkaltzera joango gara Errotabarri jatetxera. 

Etorriko zarete, ezta? 
Getxon, 2017ko ekainean

B3

Nire laguntxoari:
Hilaren 15ean nire eguna izan zen eta hori ospatzeko 
txokolate-jana egingo dugu datorren ostegunean gure 

etxean, arratsaldeko 6etan.
Etortzen bazara, ondo-ondo pasatuko dugu eta jolasak 

egingo ditugu.
Zure lagun Ainara,

Getxon, 2017ko abenduaren 22an

D1

Nire lagun Miren:
Bihar nire urtebetetze eguna izango da eta zu nirekin 

egotea nahi dut elkarrekin ondo-ondo pasatzeko. 
Etorri gure etxera arratsaldeko 5etan eta txokolatea 

jan eta lagun gehiagorekin jolas egingo dugu.
Bihar arte,

Ainhoa Lasa
Negurin, 2017ko irailaren 23an

D2

D. Urtebetetzea



Aitor Garmendiak eta Josune Lopezek
Gogo handiz gonbidatzen zaituztegu gure ezkontzara. 

Karmengo Ama elizan ospatuko dugu,  
apirilaren 12an, iluntzeko 8etan.

Horren ostean, Jolastoki jatetxean afalduko dugu.

E1

Lorenzok eta Martinak
Atsegin handiz adierazten dizuegu ezkondu egingo 

garela irailaren 12an, arratsaldeko 6etan,  
Mesedetako Amaren elizan.

Gero, Igeretxe jatetxean elkartuko gara,  
koktela eta afaria izango dugu eta.

Etorriko zaretelakoan,
Telefonoa: 685754212

E2

Pantxo eta Martin
Luzaroan zain egon eta gero, azkenean heldu 

da ezkontzeko eguna. Gonbidatuta zaudete gure 
ezkontzara; irailaren 28an izango da, larunbatean, 

arratsaldeko 6etan Getxoko udaletxean. Ostean, afaria 
eta dantza saioa Ercilla hotelean.

Zain izango gaituzue.

E3

Bittor Urizarrek eta Miren Lasuenek
Gogo handiz gonbidatzen zaituztegu gure ezkontzara.

Eguna: 2017ko urtarrilaren 22a
Ekitaldia: Getxoko udaletxean, 18:30ean
Afaria eta afalostekoa: Goiezti jatetxean
Estimatuko genuke zu gurekin izatea.

E4

E. Ezkontza 
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Idurre eta Markel
Abuztuaren 22an ezkonduko gara, eguerdiko ordu 

batean, Getxoko Andramari elizan.
Bazkaria Etxe-Ondo jatetxean egingo dugu eta egun 

horretan gurekin egotea nahi dugu.
Etortzekoak bazarete, aldez aurretik jakinarazi.

Idurre, 944667811
Markel, 944659875

Getxo, 2017ko maiatza

E5

Gure gurasoekin batera 
Jose eta Karmen & Manuel eta M.Paz

Davidek eta Sandrak
Atsegin handiz gonbidatzen zaituztegu gure 

ezkontzara; apirilaren 28an izango da, eguerdiko ordu 
batean, San Martin baselizan.

Bazkaria: Txo erretegian 
Baieztatzeko deitu biotako bati

David: 946319045
Sandra: 946317634

Getxon, 2017an

E6

Leire eta Oier
Azkenean heldu da eguna: ezkondu egingo gara!
Urriaren 22an izango da, ostiralean, arratsaldeko 

7:30etan Bilboko Udaletxean. Gero, elkarrekin ondo 
ospatzeko afaria eta ostekoa Nervion hoteleko 

aretoetan izango dira.
Egun horretan gure ondoan izan nahi zaituztegu!

Zain izango gaituzue
Leire, 944667811
Oier, 944659875

Getxo, 2017ko uztaila

E7
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Getxon uztailaren 22tik abuztuaren 15era arte egingo 
dudan argazki erakusketaren inauguraziora etor 

zaitezen gonbidatzen zaitut.
Erakusketaren inaugurazioa Kultur Etxeko aretoan 

izango da uztailaren 22an, arratsaldeko 7etan.
Egun horretan gure artean izango zarelakoan, 

eskerrik asko,
Getxon, 2017ko uztailaren 15ean

F1

EZKURRA JATETXEA
Laster zabalik
· Pintxo Beroak

· Eguneko Menua
· Musika emanaldiak asteburuetan

· ...
Atsegin handiz gonbidatzen zaitugu datorren 
ostiralean arratsaldeko 7etan egingo dugun 

inauguraziora.
ETOR ZAITEZ

G1

F. Erakusketa

G. Inaugurazioa



8

Miren eta Mikelentzat
Jaso ezazue gure zorionik beroena. Pozaren pozez 
ibiliko zarete, aita-amak izatea ez da-eta egunero 
gertatzen. Egoera hori berezi-berezia da eta, aldi 

berean, ederra eta handia, bizitzan sentitu daitekeen 
gauzarik zoragarriena.

Laster izango gaituzue hor bisitan, zuen alabatxoa 
ezagutzeko. Deituko dizuegu joan aurretik. 

Berriro ere zorionak eta ondo izan,
Romon, 2017ko urtarrilaren 4an

A1

Kaixo!
Otsailaren 22an jaio nintzen, Markel dut izena; 

nire gurasoak Unai eta Oihana oso pozik daude eta 
bihotzez eskertzen dizuete egin didazuen oparia. 
Atsegin handiz hartuko zaituztegu ni ezagutzen 

etortzen bazarete gure etxera.
Areetan, 2017ko otsailaren 28an

A2

A. Jaiotza
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Bihar zure eguna dela jakin dut eta bihotz-bihotzez 
opa dizut egun zoragarria eta zure etxekoekin ondo-

ondo pasatzea.

B1
Gabon zoriontsuak eta urte berri on.

D1

Onena opa diegu gure lagunei!
Urte berri oparo eta zoriontsua.

D2

Gure zorionik zintzoena Gabon hauetan,  
eta urte berria osasunez etor dadila.

D3

Gabonak bakean eta pozik igaro, eta urte berri on.

D5

Eguberri on eta urte zoriontsua izan dezazuela.

D4

Ondo-ondo pasa itzazue egun hauek eta datorren 
urtean zoriona, osasuna eta alaitasuna izan daitezela 

nagusi!!

D6

Jaso ezazu gure familiaren izenean zorion agurrik 
beroena. Urte askoan horrelaxe jarraitu dezazula  

bihotz-bihotzez.
Jauregi-Lasa Familia

B2

Izan zaitez zoriontsu zure urtebetetze egunean eta 
urte askoan horrelaxe jarraitu, jator eta zintzo zure 

lagunekin eta hain maite dituzun etxekoekin.

B3

Zorionak eta urte askotarako! 
Jarraitu jator eta denon lagun, orain arte bezala.

Agur eta musuak

B4

D. GabonakB. Urtebetetzea 
edo urtemuga
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Benetan atsekabeturik gaude, zure emaztea hil dela 
jakin dugu eta. Badakizu estimu handian genuela. 

Ulertzen dugu zure samina eta atsekabea; gurea ere 
handia da, laguna galdu dugulako.

Ez daukagu hitzik zu kontsolatzeko, baina jakizu 
gure adiskidetasuna duzula eta gure barru-barruan 

gogoratuko dugula.
Besarkada handia

Zabala-Elorrieta familia

A1

A. Atsekabe-mezuak



Getxo, 2017ko otsailaren 25a
Lankide hori, Benetan atsekabez hartu dugu zure 

aitaren heriotzaren berria. Bera ezagutzeko ohorea 
izan genuenontzat kolpe mingarria izan da. Beti 
izango dugu gogoan hain maila handiko gizona. 
Lankide guztion izenean, sentipenez doluminak 

bidaltzen dizkizut.
Oinazean lagun.

Maria Leturia
 Giza Baliabideetako arduraduna

A2

Sekulako samina sentitu dugu zure aita hil dela 
jakitean. Zure atsekabearekin bat egiten dugu eta 
haren aldeko ospakizunetan parte hartuko dugu.

A3

Gure samina adierazi nahi dizugu, 
semea galdu duzulako.

Gogoan dugu zein ona eta jatorra zen. Zurekin bat 
egiten dugu eta gogoan izango dugu haren aldeko 

ospakizunetan.

A4

Atsekabeturik gaude zuen ama hil delako. 
Emakume ona zen.  Zuen saminarekin bat egiten 

dugu. Bene-benetan doluminak.
Besarkada handi bat.

A5
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Atsekabe handiz jakin dugu zuen ahizpa eta 
gure lagun Maria hil dela. Zaila egiten zaigu gure 

sentimenduak adieraztea, denok maite genuen-eta, 
beti zegoen prest denoi laguntzeko. Zenbat une gozo 

hura gogora ekartzean!  
Gure bihotzean eramango dugu beti.

Zuen atsekabe eta oroitzapenetan lagun gaituzue.

Besarkada bat!

A6

Bixente Goikomendia

Jaso ditugun atsekabezko adierazpenak eta haren alde 
eskaini dituzuen otoitzengatik eskerrak eman gura 

dizkizuegu. 

Algorta, 2017ko azaroaren 14a

B1

Satur Eriz Lasarte

Familiak Saturren heriotza dela-eta jaso dituen 
maitasun adierazpenak eta doluminak bihotzez 

eskertzen dizkizue. 

Algorta, 2017ko irailaren 9a 

B2

B. Eskerrak emateko mezuak
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Jon Lopez Agirre umeak
Bataioa jaso du 2017ko martxoaren 27an,  

Getxoko Andramari elizan.
Getxon, 2017ko martxoaren 27an.

A1

Marta Fernandez
Nire Lehen Jaunartzearen oroigarria

Santa Ana eliza
Getxo 2017-05-04

B1

Miren Aldamiz
Nire bataioaren oroigarria 

San Inazio eliza
Algorta

2017-03-25

A2

A. Bataioa

B. Lehen jaurnartzea
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D. Heriotza

Miren Solobenta Altxorta
Jaio zaigu hiltzeko 1923–6–23
Hil zaigu bizitzeko 2017–5–30

D1

Hil zara baina biziko zara 
zu beti gure gogoan.

Itxaropena dugu biltzeko 
berriz zurekin zeruan.

D2

Gure ondotik joan zara,  
baina beti izango zaitugu gure bihotzean.

D3

Ander Perez de Apodaca
1935-06-25
2017-09-12

D4

Zure oroimenak indartzen gaitu, 
ez agurrik, ez adiorik,  

gero arte bakarrik.

D5

Samindurik dugu bihotza  
motel bizitzaren garra. 

Gaur faltan sumatzen dugu  
zuk emandako indarra.

D7

Izan zarenagatik  
eta erakutsi diguzunagatik  
ez zaitugu inoiz ahaztuko.

D6

Maitasuna ez da inoiz itzaltzen. 
Eta itzaltzen ez delako,  

gogoan zaitugu.

D8

Josu Laskurain
Eskerrik asko nirekin egun zoragarri hau pasatzearren,
Nire Lehen Jaunartzearen oroitzapen ona izatea 

espero dut
2017-05-04

B2


