
 

Euskara, 
aukera paregabea zure 
negoziorako

 ZEGUZU  
news

Euskara getxotarren %30ek menperatzen dute eta beste %30ek ulertzen dute. 
Euskararen onarpen-maila Getxon oso altua da. Zuk euskara jakin ala ez, zure 
establezimenduarentzat garrantzitsua da zerbitzua euskaraz eskaini ahal 
izatea. Nahi baduzu, gehigarri honetan lagungarria izango zaizun informazioa 
aurkituko duzu.

Jaione Bilbao.
Selekto.

Kale Nagusia,
Areeta

Eukene Ardeo. 
Droguería 
Perfumería Ardeo.

Torrene kalea,
Algorta 

Etxera eramateko janari 
prestatua saltzen dugu, beganoa 
eta begetarianoa, marmeladak, 
pastak... Denda ireki nuenean 
ez nituen laguntzak ezagutzen, 
baina Udalekoak pasa ziren eta 
azaldu zizkidaten euskara sus-
tatzeko merkatariei eta ostalariei 
eskaintzen dizkien zerbitzuak 
eta euskara ikastaroak. 

Euskaraz zerbitzatu ahal 
izatea abantaila da. Nik euskara 
badakit; ikastolan ibili nintzen 
baina gero institutuan gaztele-
raz ikasi nuen eta orduan ez dut 
asko hitz egiteko aukera izan. 
Nik ez dakit itzulpenak egiten, 
baina Udalak zerbitzu hori 
eskaintzen du. Adibidez, 
dendako kartelak itzuli ditu.

Lehen Ameztin nengoen, amamak 
eta aitak eraman zuten dendan. 
Torrenen urte bat eta zortzi 
hilabete daramatzat. Orain lau urte 
euskara ikastaro bat egin nuen. 
Nire aitaitak bazekien euskara 
baina ni Nafarroan bizi izan naiz 
eta ez dut ikasteko aukerarik izan; 
beraz, animatu egin nintzen. 
Bezeroari begira, funtsezko gauzak 
ikasten dituzu. Gero euskaltegi ba-
tera joan nintzen gehiago ikasteko; 
gehien kostatzen zaidana hitz 
egitea da.

Euskara ondo dator negozio-
rako. Nik jada euskaraz hitz egiten 
dut euskaltegira noala dakien 
bezeroren batekin, eta gehiago 
hitz egitea espero dut. Ikasturte 
honetan euskaltegian jarraitzeko 
asmoa dut

Zerbitzu hobea eskaintzen dut 
eta bezeroak aukeratutako 
hizkuntza errespetatzen dut.

Ez daukat zalantzarik: gaur 
egun, jendearentzat euskara 
gaztea da, modernoa.

Agerian geratzen da bertako denda 
dela, bertako produktua. Eta horrek 
gertutasuna ematen du.
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EUSKARA IKASTAROAK 
MERKATARIENTZAT 
ETA OSTALARIENTZAT
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Gure negozioa taberna bat da, 
Udalak tabernako kartelak
itzultzen lagundu digu eta 
laguntza handia izan da. 
Tabernara etorri dira informatze-
ra, eta jendeari euskaraz 
erantzun eta agurtu ahal izateko 
oso interesgarria iruditu zait. 
Euskara ikastaroetan parte hartu 
ahal izatea gustatuko litzaidake.

Gu Bolibiakoak gara eta euska-
rak axola digula erakutsi nahi 
dugu eta horretarako ahal dugun 
guztia egiten ari gara, 
oinarrizkoa ikasiz, kartelak 
euskaraz jarriz…

Kooperatiba bat sortu dugu 
jendeari robotika eta informatikaren 
mundua hurbiltzeko. Euskara 
sustatzeko zerbitzuak interesga-
rriak iruditzen zaizkigu. Gero eta 
gutxiago hitz egiten da euskaraz, 
eta horregatik uste dugu laguntza 
beharrezkoa dela. Guretzat euskara 
gehigarria da. Ikastaroak euskaraz 
egiten ditugula esaten dugunean 
ikastetxeek begi onez hartzen dute. 

Gazteek ez dute euskara erabiltzen, 
ez dute erakargarritzat jotzen, 
gaztelera edo ingelesa nahiago 
dituzte. Gero konturatzen dira oso 
hizkuntza polita dela, gurea, eta
hitz egitea lagungarria dela. 
 

Askotan detaile txikiek asko esaten dute eta euskaraz agurtzen edo artatzen 
jakiteak asko egin dezake zure negozioaren alde. Gura baduzu, Getxoko 
euskaltegiek eskaintza zabala dute zuretzat eta zure saltokian lan egiten 
dutenentzat, esaiezu!

Getxoko Udalak euskara ikasteko diru-laguntzak eskaintzen 
dizkie getxotarrei, baldintza ekonomikoak eta asistentzia betez 
gero (www.getxo.eus/euskara). Aldundiak (www.bizkaia.eus/
euskaratxartela) eta HABEk ere (www.habe.euskadi.eus) 
badituzte diru-laguntzak.

Ikastaro presentzialak, 
oinarrizko maila:

Getxoko Udal Euskaltegia (Romo):
 Tel. 94 464 62 99
- Astelehen eta ostegunetan, 14:00-15:30.
- Urriaren 17tik martxoaren 27ra.

Jose Antonio Agirre Euskaltegia (Algorta):
Tel. 94 460 66 71
- Astearte eta ostegunetan, 08:00-09:30 edo 15:00-16:30. 
- Urritik ekainera. 

Autoikaskuntza, 
oinarrizko maila eta aurreratua:

Lauaxeta AEK Euskaltegia (Algorta):
Tel. 94 430 47 34
- Autoikaskuntza ordenadore bidez 
   + mintza-saioak eta tutoretzak.
- Mintza-saioak eta tutoretzak astean behin eta

Hauek ere interesgarriak dira zuretzat:

- Itzulpen-, maketatze- eta inprimatze-zerbitzua urte
osoan eta doan: gehi@getxo.eus 

- Diru-laguntzak euskaraz eta ele bietara ipinitako 
errotuluetarako, olanetarako eta ibilgailuetarako.

-Material sorta interesgarria: Zabalik/Itxita, Merkealdia, 
Eskaintza bereziak, Erreklamazio-orriak, Gabonetako 
Loteria, posterrak eta abar.

- Hizkuntza-aholkularitza pertsonalizatua.

Hizkuntza-aholkularitza Getxoko saltokietarako
94 415 22 52    gehi@getxo.eus 

Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzua
94 466 00 10     euskara.zerbitzua@getxo.eus    www.getxo.eus

Matrikula irailean. 
Galdetu prezioak eta argibideak arestian 
aipatutako euskaltegietan.  

zurera moldatutako ordutegian egiteko aukera.


