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*  Enpresetan praktikak egiteko 25 beka. Langabezian dauden 
Bizkaiko 25 urtetik beherakoen tzat zuzenduta,  uniber tsitateko goi eta 
erdi mailako tituluekin edo erdi edo goi mailako LHko Heziketa zikloekin 
hainbat arloetan.  Eskakizunak ekainaren 7ra arte. Sei hilabeteko bekak, 
2.556€koak. Informazioa:  BBK Gizarte Ekin tza. Kale Nagusia 19-
21, 1. Tel.: 94 401 78 32, becas@bbk.es  eta http://becas.bbk.es/cs/
Satellite/becasbbk/eu/gure_bekak/praktikak_enpresetan/becas_bbk__
practicas_en_empresas/becasbe. 

*  2015eko Aste Nagusiko Kartelen Lehiaketa, Bilboko 
Udalak deituta. Aurten su artifizialen aipamena egitea baloratuko 
da. Saria 3.000€. Informazioa: 94 420 31 47 eta http://www.
bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Evento_FA&cid=1279143358132
&language=eu&pageid=3000094681&pagename=Bilbaonet%2FB
IO_Evento_FA%2FBIO_Evento

*  National Geographic-en Argazki Lehiaketa: Bidaietako 
argazkiak. Kategoriak bidaiako erretratua, aire zabaleko tokiak, tokiko 
sen tsazioak eta berezko uneak dira. Lanak emateko epea ekainaren 
30era arte egongo da zabalik. Informazioa: traveler@ngs.org eta http://
travel.nationalgeographic.com/photo-contest-2015/rules 

Gaztelekuaren programazioa 
Ekaina
Ekainak 4, osteguna: SASKI TXAPELKETA
Ekainak 6, larunbata: IRTEERA BIZIKLETAREKIN 
Ekainak 7, igandea: TOPAKETA
Ekainak 12, ostirala, eta 13, larunbata: TINIEBLAS
Ekainak 18, osteguna: TXAPEN TXAPELKETA
Ekainak 19, ostirala, eta 27, larunbata: INGURUGIROAREN 
EGUNA OSPATU. 
Ekainak 20, larunbata: GAZTE GARBI FESTA
Ekainak 26, ostirala: IRTEERA HONDARTZARA
Ekainak 28, igandea: ZINEKLUBA

GauEgun
gaztelekua

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazkotasunaren 
eran tzule izango.

Bila tzen dut

Eskolak
Alemanierazko jatorrizko irakaslea behar dut, 
umeekin eskarmentatua, errefor tzu klaseak 
emateko. Yolanda. 670093676
Euskara irakasle bila nabil, 7 eta 9 urteko 
umeen tzako. Ordu bete astero. Ge txoko Andra 
Mariko ingurunean. Yolanda. 670093676

Salerosketak
Egoera onean dagoen edo ia berria den ba-
teria elektronikoa erosiko nuke. Yolanda. 
670093676

Lana
Neska euskalduna naiz eta umeak zain tzen zein 
e txeko lanak egiten lan egingo nuke goizez. 
Ame ts. 657166259. a.laiseka@gmail.com 
Ondoko lanetarako margolaria eskain tzen da: 
lakadura, luzituak, paperezta tzea, bernizadura, 
... . José María. 663538983. josemariaruiza-
mo@yahoo.es 
Uniber tsitate ikaslea asteburuetan umeak 
zain tzeko eskain tzen da. Eskarmentu handi-
koa. Regina. 665743964

Eskein tzen dut

Eskolak
Ingeles klaseak emango nituzke. Banaka edo 
taldeka. Cambrige-en graduatua. Esperien-
tziaduna. Ainhoa. 652759632. ainhoaladis-
lao@hotmail.com 
EGA tituludun per tsonak lagun tza klaseak 
emateko eskain tza egiten du. Eskarmentu 
handia dut. Nerea. 655728612
Ingeniari tzako ikasleak, euskara maila altuare-
kin, asteburuetan errefor tzu klaseak emateko 
eskain tzen da. Regina. 665743964

Salerosketak
Gizonezko larruzko kazadora bel tza sal-
tzen dut, XL neurrikoa. 25€tan. José María. 
663538983. josemariaruizamo@yahoo.es 

Lana
Arkitekto tekniko kolegiatuak Zertifikatu Ener-
getikoak egiten ditu e txebizi tzak saldu edo 
alokatu ahal izateko. I txaso. 607942406. i txa-
so737@gmail.com 

•  Udarako aisiako jarduerak . Udaleko Gazteria Zerbi tzua uda-
rako haurren tzako eta gazteen tzako aisiako jarduera publikoei eta pri-
batuei buruz jaso tzen ari den informazioa gaurko tzen ari da http://www.
ge txo.eus/eu/juventud helbidean. Horietariko asko Ge txon izango dira 
eta beste ba tzuk udalerritik kanpo.  

Artea beira edukion tzietara heldu da
Birziklatuarte edo Ge txoko hain
bat tokitan dauden sei beira 
edukion tzi apain tzeko ekimena 
joan den asteburuan egin zen 
(maia tzaren 29an, 30ean eta 
31n), egin duen eguraldi txarra
gatik 15 egunez a tzeratu ondo
ren. Ekimenak Udal Gazteria 
sailak sustatutako 2014ko Wan
ted Ideien Lehiaketaren bigarren 
saria irabazi zuen. 

Guztira sei edukion tzi apain
du zituzten hurrengo gazteek: 
Edurne Peraita Rafael eta Nerea 
Unanua Ochoantesana (Kresal
tzu kalea, Lope de Vega kaleko 
kantoia, Romo); Endika Basa
guren Ansoleaga (Los Puentes 
kalea, 2, Romo); Estibaliz Amo 
Díaz (Santa Ana k., Novia Salce
doko kantoia, Areeta); Ruth Sao, 
Pedro Sánchez eta Mª Jesús Sán

chez Hernández (Serantes k., 1, 
Romo); Susana Sertu txa García 
eta Olaiz Rivas Ibargurengoitia 
(Nagusi, 1, Areeta); eta Marta Ra
mírez Cores eta Nerea Márquez 
Txarramendieta (Tomas Olaba
rri, 15, Areeta). 
Lanak amaitu ondoren, epaima
hai batek baloratuko ditu eta bi 
sari emango dira, bata 900€koa 
eta bestea 200€koa. 

Interrail, Europan barrena askatasunez  
mugi tzeko txartela

Gazte asko eta askok erabil tzen 
dute Interrail txartela, Europan 
barrena askatasunez mugi tzeko. 
Oso aukera erakargarria da bes
te herrialde eta bidaiari ba tzuk 
ezagu tzeko, eta oso erabilgarria 
oporretarako, denboraldi des
berdinetan eta gehienez hilabete 
batez Europako herrialde bakar 
batean edo 30etan trenez bidaia
tzea ahalbide tzen duela kontuan 
hartuz gero. Bi eratako txartelak 
daude: Global Pass (30 herrialde 
bisitatu daitezke) eta One Country 
Pass (28 herrialdeetatik bat bisita
tzen da), eta egunkonbinazio 
desberdinak dituzte. Azken txar
tel mota horren barruan dago In-
terrail Attica Pass izenekoa, uharte 
greziarrak ferryz esplora tzeko 
aukera ematen duena. Rodas his
torikoan lehorreratu daiteke, Mi
noaren hondakinak ikusi, Kretan, 
edo Santoriniko herri zuri ederrak 
bisitatu. Grezia eta Italia arteko 
nazioarteko ferryan ere balio du.
http://www.interrail.eu/ web
gunean eskura daude informa
zioa eta salneurri desberdinak. 

Txartel motaren araberakoak dira 
prezioak, 192 eta 461€ artekoak 
(2. gazte klasea) eta 264 eta 626€ 
artekoak (2. heldu klasea). Global 
Passaren prezioa zer txobait igo 
bada ere 25 urtez azpikoen tzat, 
26 urtetik gorakoen tzako txartela 
merkatu egin da.
Aipatu webgunean irteera aurre
ko antolaketarekin lagun dezake
te. Horrez gainera, bidaian zehar 
eposta, Facebook edo Twitter 
bidez harremanetan jar daiteke, 
edozein zalan tzari buruzko eran
tzun azkarra jaso tzeko.

Rail Planner
Rail Planner aplikazioa, edonon 
egonda ere trenei buruzko infor
mazioa bila tzea gauza tzen duen 
erreminta da. Internet barik dabil 
eta europar mailako trenen irtee
ra eta iristeko ordutegietara azkar 
hel tzen lagun tzen du. Aplika
zioak  bidaiak aurretik planifika
tzeko aukera ematen du eta gai
nera jende asko duten geltokietan 
trena aurki tzen lagunduko du. 
Rail Planner aplikazioa karga tzea 
doakoa da, eta iPhone eta Android 
sistemetarako dago eskuragarri.

Izozkien sektorean lan egiteko aukera, udan
Izozki marka ezagun bateko 
enpresak proiektu bat abiatu du 
udako kanpainan zehar lanpos
tuak sor tzea ahalbidetuko due
na. Deialdia egin du horretarako 
eta bi eratako gazte mul tzoren
tzat egongo da irekita: aldi be
rean uniber tsitatean ikasi eta lan 
egin nahi duten gazteak eta lan 
mundutik baztertuta gera tzeko 

arriskuan dauden gazteak. Guz
tiguztiak langabeak izan behar 
dira.
500 gaztek parte hartu ahal 
izango dute programan eta 
udako kanpainan zehar nork 
bere izozkipostu ibiltaria 
autogestiona tzeko aukera izan
go du. Horretarako, salmenta 
tekniketan, stockkontrolean, 

janarien manipulazioan, konta
bilitatean eta abarretan treba
tuko dituzte. Horrez gainera, 
hiru sal tzaile onenek enpresan 
lan egiteko beka edo ikaskete
kin jarrai tzeko dirulagun tza 
ere jasoko dute.
Argibide gehiago: tel. 900812511, 
info.spain@unilever.com eta 
www.frigo.es. 

•  Sexu aholkulari tzari buruzko liburuxka. Udala informazio 
eta aholkulari tza sexologikoari buruzko liburuxka bana tzen ari da egu-
notan udalerriko gazteen artean. Edozein kon tsulta egin daiteke, hau da, 
preserbatiboen erabilerari, jelosiari, homosexualitateari, sexu-harrema-
nei eta abarri buruzkoa. 2.000 ale banatuko dira DBHko ikaste txeetan, 
Gazte Bulegoan, gazte taldeen artean…Zerbi tzua Martikoena kaleko 
16. zenbakian dago kokatuta eta 17:00etatik 20:00etara arta tzen du. 
Garran tzi tsua da hi tzordua aurretik eska tzea. Harremanetan jar tzeko 94 
466 01 37 telefono zenbakira eta sexuinfo@ge txo.eus helbide elektroni-
kora jo dezakete interesatuek. 

•  “Preben tziorako txokoa”. Etorkin tza Fundazioaren Facebooken 
“preben tziorako txokoan”  drogamenpekotasunei eta sustan tziarik 
gabeko mendekotasunei buruzko eta zalan tzak argi tzeko informazioa 
aurki daiteke. Gai hauekiko (inteligen tzia emozionala, ludopatia, mind-
fulness, drogamenpekotasunak, sustan tziarik gabeko mendekotasunak 
eta abar) interesa duten hainbat per tsona interesaturen arteko topagu-
nea da aipatutakoa. Helburuak dira, besteak beste, Ge txok preben tzio 
alorrean eskain tzen dituen baliabideen berri ematea, herritarrekin infor-
mazioa parteka tzea eta egun dauden baliabideak osa tzea.  


