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>> 2015eko azaroa



Gaztelekuaren programazioa 
Azaroa
Hilak 7, larunbata, 19, osteguna, eta 25, asteazkena: EMAKU-
MEENGANAKO INDARKERIARIK GABEKO EGUNA.
Hilak 7, larunbata: ZINEKLUBA, 19:30etan. Genero indarkeria. 
Hilak 6, ostirala, 10, asteartea, eta 26, osteguna: ESKULANAK. 
Mandalak eta futbolin konponketak.
Hilak 14, laraunbata: IRTEERA bolerara + Mc Donald`s.
Hilak 20, ostirala: Gaztelekuko 6. urteurrena ospa tzeko JAIA. 
Hilak 21, larunbata: IRTEERA. Asteburupasa Urduñan.
Hilak 27, ostirala, eta 28, larunbata: MASTERCHEF. Sushi goxoa.
Hilak 29, igandea: ZINEKLUBA.

GauEgun
gaztelekua

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

Eskein   tzen dut

Lana
*  E txeko lanak, ume eta per tsona helduak 

zaindu, lonja zein portalak garbitu. Bereha-
lako disponibilitatea. Yoli. 603394630

*  Esperien tzia duen per tsona e txeko lanak egi-
teko eta umeak zaintzeko prest. Goizeko dis-
ponibilitatea. Isabel Martinez. 671777262

Eskolak
*  Esperien tzadun Ingenieru Kimikoa, eskola parti-

kularrak emateko prest: Matematika, fisika, ki-

mika… Eskola lagun tza DBH eta Ba txilergoan. 
Ge txo eta inguruko herrietan. Patricia Uriarte. 
patriciaurilan@gmail.com. 699685255

*  Esperien tzadun per tsona  iraka tsi dezake:-
bloga egin, argazkiz bideoak sortu,power 
point, marrazki programa, eskemak. Gines 
Galdon. gingasa@hotmail.com. 629434133

Praktikak
*  Ingenieri tza zibileko 3. mailako ikaslea 

EUITMOP (EHU-UPV) praktika bila. (uztai-
la, abuztua eta iralerako). Regina Guirles. 
665743964

* Europako Carlomagno saria gazteen tzat 2016. Europako Legebil-
tzarrak eta Aquisgraneko Carlomagno Nazioarteko Sariaren Funda-
zioak estatu kideetako 16 eta 30 urte bitarteko gazteak gonbida tzen 
dituzte Europar Batasunaren garapenari, integrazioari eta izaera euro-
parraren inguruko gaiei buruzko lehiaketan parte har tzera. Proiektuak 
hurrengoak izan daitezke: gazteen tzako jardueren antola tzea, gazteen 
arteko trukeak edo hedapen europarra duten proiektuak on line. Es-
kaerak aurkezteko epea 2016ko urtarrilaren 25era arte egongo da 
zabalik. Informazio gehiago: ECYP2016@ep.europa.eu. Formula-
rioaren bidez hurrengo helbidera bidalitako proiektuak onartuko dira 
soilik: www.charlemagneyouthprize.eu 

Eusko Jaurlari tzak Erresuma Batuan, Irlandan, Fran tzian eta 
Alemanian hizkun tza ikastaroak egin nahi dituzten ikasleen tzat 
533 egonaldi antolatu ditu, 2016ko udarako. Ikastarook DBHko 
(DBH) 3. eta 4. mailetako eta Ba txilergoko ikasleen tzat dira.
Plaza horietako bat eskura tzeko bete beharreko baldin tzak, 
honako hauek dira: aukeratutako hizkun tzan edo hizkun
tzetan gu txienik 6,50 puntuko nota eskuratu izana aurreko 
ikasturtean, eta gainera, aurreko ikasturteko batez besteko 
nota eta hautatutako hizkun tzan jasotako notaren arteko ba
tuketan 15,50 puntu edo gehiago lortu izana. Ikasleak 2016an 
gehienez ere 19 urte bete ahal izango ditu eta eska tzen duen 
plazari dagokion hizkun tza ikasia izan behar du aurreko bi 
ikasturteetan. 
Plazen banaketa egiterakoan, kontuan izan dira bai ikaslearen 
hezkun tzamaila, eta baita familiaren egoera ekonomikoa ere. 
Ordaindu beharrekoa: 170€ (aurreko ikasturtean ikasketabeka 
jaso zuten ikasleek) edo 680€ (aurreko ikasturtean bekarik jaso 
ez zutenek).
Instan tzia bete tzeko azken eguna azaroaren 11 izango da. Instan
tzia bete ondoren, ikasleek azaroaren 12ra arteko epea izango 
dute instan tzia hori ikaste txean aurkezteko (idazkari tza ordute
gia amaitu baino lehen). 
Instan tzia normalizatua esteka honetan aurki daiteke: 
http://bit.ly/1Ktahby. Informazio gehiago: http://bit.
ly/1WieS72.

Min tzakuadrillak berriro mar txan
Gazteon arteko harremanak euskaldun tzeko, min tzakuadrilllak 
izeneko ekimena jarri da mar txan berriro aurten, EGIZU euska
ra elkartearen eta Udalaren lagun tzarekin. Akachak Aka ts lortuko 
dugu!!! lelopeko proiektuan parte hartu ahal izateko astean be
hin ordubetez euskaraz egiteko elkar tzeko konpromisoa hartu 
behar dute gazte interesatuek. Parte har tzeko moduak bi dira, 
hau da, betiko koadrilan ala banaka izena emanda. 
Iaz ekimena lehenengoz eraman zen aurrera, 80 bat gazteren 
partaide tzarekin. Izenematea eta informazioa:  Ge txoko Min
tzakuadrillak Facebookean, http://min tzakuadrillak.eus/ 
blogean, Wha tsAppen bidez (619935541), edo ge txo@min
tzakuadrillak.eus helbidean. 

A tzerrian hizkun tza ikastaroak

Lonjetan su-i tzalgailuen eta 
botikinen banaketa

Gazteria Zerbi tzuak mar txan jarritako Gaztelonjak esku-har tze 
programan parte har tzen duten udalerriko lehenengo gazte lonjek 
su-i tzalgailuak eta botikinak dituzte jada. Banaketa urrian hasi 
zen eta datozen hilabeteotan gainerakoak jarriko direla uste da, 
lonjen erabil tzaileek programan parte har tzeko eskaera egitea-
rekin batera.
Gaur egun, 40 gazte-lonja ingururekin lan egiten ari dira (udale-
rrian daudenen %50arekin gu txi gorabehera) eta horiei orienta-
zioa, aholkulari tza, lagun tza eta, beharrezkoa bali tz, bitartekari tza 
eskain tzen zaie, udalerrian gai horren inguruan sortutako zenbait 
eskaerari eta beharrei eran tzuna emateko. Gaztelonjak programa-
ren helburua da lokal horiek gu txieneko baldin tzak bete tzen lor-
tzea, alokatu ahal izateko; haien erabilera eta auzokideek a tseden 
har tzeko duten eskubidea aurkakoak ez izatea; eta auzotarren tzat 
edo lonjen erabil tzaile gazteen tzat arrisku tsuak ez izatea.

Bedera tzi gaztek kudeatuko 
dituzte beste hainbeste GIG

Udaleko Gazteria Zerbi tzuak bedera tzi gazte hautatu ditu herrian 
zehar barreiaturik dauden beste hainbeste Gazte Informazio Gu-
neez (GIG) ardura tzeko, beka ba tzuen bidez. Aukeratutako beka-
dunak hauexek dira: María Ripalda Ostria (Algortako Kultur E txeko 
GIGaz arduratuko da), Gaizka Albizu Sesumaga (San Nikolas Ikas-
tola), María Muñoz López (Aixerrota ikaste txea), Malen Aguirre 
Dominguez (Areetako Andres Isasi Musika Eskola), Ainhoa Fer-
nandez Aral (Andra Mariko Kiroldegia), Alejandro García Guisán 
(Fadura GLHBI), Lin Zheng (BHI Julio Caro Baroja), Iñigo Arana 
Bereziartua (Fadura Kiroldegia) eta Aitor Paez Loizaga (Azkorri 
Ikaste txea). Hautatutako gazteak dira 2015-2016 ikasturtean 
zehar herriko gazte informazio guneei eguneraturik eu tsiko die-
tenak. Halaber, gazte horien ardura izango da Gazteria Zerbi tzuak 
bete edo proposatu ez dituen eta izan litezkeen informazio beha-
rrak aurki tzeaz arduratuko direnak. 

Gazte Olimpic Team lehiaketa deitu dute

2016ko Rioko Jokoetara joateko aukera izango 
dute 8 gazte blogarik

Eliteko kirola bul tza tzea xede 
duen Basque Team euskal Fun
dazioak eta Gazteaukera Euska
diko gazteriaren Atariak Gazte 
Olimpic  Team lehiaketa abiarazi 
dute, Rion 2016ko esperien tzia 
olinpikoa informazioteknologia 
berrien bitartez ezagutarazte
ko asmoz. Zor tzi blogari gaztek 
Olinpiar Jokoekin zerikusia du
ten jarduera asko zuzen zuzenean 
bizi, lehian diharduten euskal ki
rolariekin harremanetan egon eta 
hanhemenka bildutako esperien
tziak Gazteaukera blogean isla
tzeko aukera izango dute.
Gazte Olimpic Team lehiaketak 
aukera paregabea eskain tzen die 
Euskadiko gazteei Ríon bedera
tzi eguneko egonaldia irabazteko, 
lau lagun Olinpiar Jokoetara gon
bidatuz eta beste lau Paralinpi
koetara. Sariak hegaldiak, osta
tua, kirol jardueretarako sarrerak, 
bidaiagastuak eta asegurua bil
tzen ditu.

Parte har tzeko modua
Lehiaketa 18 urtetik 30 urte bitar
teko Euskadiko gazteen tzat ireki
ta dago, eta bertan parte har tzeko, 
idazlan bat edo bideo bat bidali 
behar dira Gazteaukera webgu
nearen bitartez, gai tzat honako 
hau hartuta: “Euskal Selekzioak 

10 domina eskuratu ditu Olin
piar Jokoetan”. Lanak bidal tzeko 
azken eguna 2015eko abenduaren 
15a da, eta 2016ko urtarrilaren 
amaieran, saritutako per tsonen 
izenak argitaratuko dira Gaz
teaukera atarian eta Basque Team
en zein Gazteaukeraren sare 
sozialetan (Facebook eta Twitter). 
Aurkeztuko diren lanetan, 
komunika tzeko gaitasuna, origi
naltasuna eta kalitatea kontutan 
hartuko dute epaimahaikideek. 
Epaimahaiak zor tzi lan aukera
tuko ditu, eta zozketa bidez, lau
na per tsonako bi talde antolatuko 

dira, Olinpiar Jokoetara joateko 
bata, eta Joko Paralinpikoeta
ra joateko bestea. Talde hauen 
esperien tziak Gazteaukerako blo
gean azalduko dira posta, argazki 
eta bideoen bitartez, bai eta sare 
sozialetan ere. 
Aukeratutako blogariek Basque 
Teamek babestutako euskal ki
rolari olinpiko nahiz paralinpiko 
ba tzuekin zuzenean harremane
tan egoteko aukera izango dute.
Informazio gehiago, gazteaukera 
blogean: http://www.gazteauke
ra.euskadi.eus.  Harremaneta
rako: gazteaukera@gmail.com.


