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>> 2015eko martxoa

Nabarmentzekoak

>  BirziklaTUarte Lehiaketa, “arte  
edukiontziena", martxan da

>  Getxoko gazteek beren ingurunea  
hobetzeko gailuak garatuko dituzte

>  Gazteentzako jardueren eskaintza berria 

Zaramarik asmatu eta ekoiztutako Reziklontzi lehiaketa eta erakusketako argazkia



*Calamonte Joven lehiaketa: Badajozeko Calamon-
teko Udalak deitutako Nobela laburra, Haur ipuinak, Poesia, 
Antzerki testuak, Pintura, Argazkigintza, Film laburrak, Ko-
mikiak, Diseinu grafikoa, Graffiti – Jovencart, Dantza...14 
eta 35 urte bitartekoa izan behar da eta modalitateen ara-
berako hainbat sari daude. Entregatzeko epea apirilaren 
6ra arte. Informazioa: 924 32 36 00 eta http://calamonte.
org/archivos/Documentos/2015/02/02/Bases%20Certa-
men%202015.pdf (Oinarriak)

*Bekak Ikusizko artetan, Musikan, Dantzan eta Kultura 
Kudeaketan eta laguntzak Musikan, Arte Dramati-
koan, Dantzan eta Kultur Kudeaketan, Bizkaiko Foru 
Aldundiak deituta. Entregatzeko epea martxoaren 
20ra arte egongo da zabalik. Informazio gehiago: 
http://www.bizkaia.net/ lehendakaritza/Bao_bo-
b/2014/12/20141209a235.pdf #page=54 (Deialdia) 
eta 2014-12-09ko 235. Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 
25.532 or.

Gaztelekuaren programazioa 
Martxoa
Martxoak 8, igandea, eta 19, osteguna: EMAKUMEAREN EGUNA
Martxoak 6, ostirala, eta 12, osteguna: ESKULANAK (OPARI 
POLTSA)
Martxoak 7 eta 14, larunbata: ERLAJAZIOA ETA MASAJEA
Martxoak 13, ostirala: SEXOLOGIA TAILERRA
Martxoak 20, ostirala, eta 21, larunbata: MASTER CHEF 
(HAMBURGESA)
Martxoak 27, ostirala: SARE-TTIKI (ANIMAZIO ETA SORMEN 
TAILERRA)
Martxoak 28, larunbata: IRTEERA: LASERGUNE
Martxoak 29, igandea: ZINEKLUBA

GauEgun
gaztelekua

GAZTE INFORMAZIO ZERBITZUA
Tangora Etxea. Algortako etorbidea, 98. 48991 Getxo. 944660353. gaztebulegoa@getxo.net. 
www.getxo.net 

ORDUTEGIA 
Astelehenetik ostiralera, 11:00etatik 14:00etara  eta 16:30etik 19:00etara (astearte osoan eta  
ostiral arratsaldean itxita). Abuztuan itxita.

Sardina lata batekin argazki kamera egiteko tailerra 
barne hartzen du

Gazteentzako jardueren 
eskaintza berria

Sardina lata batekin argazki kamera egiteko tailer xelebrea da 
Udalaren Gazteria Zerbitzuak gazteentzat antolatutako jardue-
ren eskaintzako nobedade nagusia. Martxoa eta ekaina bitartean 
egingo dira jarduera berriak. Argazki kamerak egiteaz gainera, 
erabili egingo dituzte eta ateratako argazkiekin erakusketa bat 
ere antolatuko dute. Tailerren eskaintza beste hiru ikastarorekin 
osatuko da: skate, masajea eta janarien manipulazioa.
Lehenengo ikastaroa argazki kamera egiteko izango da, mar-
txoaren 13, 14, 21 eta 28an, 17:00etatik 20:00etara (13an) eta 
9:30etik 13:30era (gainontzeko egunetan). 12 eta 17 urte bitarteko 
gazteentzat dago antolatuta eta elebiduna izango da. Bigarrena, 
masajearena, gaztelaniaz emango dute martxoaren 21 eta 28an, 
10:00etatik 14:00etara, eta 18 eta 30 urte bitarteko gazteei dago 
zuzenduta. Janarien manipulazioarena etorriko da ondoren, api-
rilaren 25ean, gaztelaniaz hau ere, ordutegi berean eta adin ber-
dinekoentzat. Hirurak Algortako Gaztelekuan egingo dira. 
Azken ikastaroa, skatearena, 8 eta 15 urte artekoentzat da, Arrigu-
nagako pistan izango da, apirilaren 20, 22, 27 eta 29an eta maia-
tzaren 4 eta 6an. Ordutegia: 17:30-19:30. Euskaraz emango dute.
Jarduera guztiak dohainik dira eta izena aldez aurretik eman 
beharko da udal webgunearen bitartez: www.getxo.net (gazteria 
atala) edo Gazte Bulegoan (Tangora Etxea, Algortako etorbidea, 
98. Tel.: 94 466 03 53).

BirziklaTUarte Lehiaketa,  
“arte edukiontziena”, martxan da

Martxoaren 16tik apirilaren 24ra 
bitartean zabalik egongo da hon-
dakinetako edukion tziak apain-
tzeko BirziklaTUarte Lehiaketan 
parte hartzeko izena emateko 
epea. Elena Lázaro Azpichueta-
ren, Paula Torrontegi Serrano-
ren eta Aroa Pache Legarretaren 
ekimena den lehiaketak irabazi 
zuen Gazteria Zerbitzuak anto-
latutako Wanted Ideia Lehiake-
taren bosgarren ekitaldiaren 
bigarren saria. Proiek tuak hon-
dakinen bilketa hautakorraren 
eta birziklapenaren beharraz 

kontzientziatzea du helburu, 
hiri artea Getxoko biztanleen-
gana hurbiltzeaz gain, hiri hon-
dakinak biltzeko edukiontziak 
apaintzearen bitartez.  
Lehiaketan 16 urtetik gorako ge-
txotarrek parte hartu ahal izango 
dute, bakarka edo gehienez hiru 
lagunek osatutako taldeka. Lehe-
nengoz bozetoak aurkezteko ha-
sierako epea zabalduko da. Epe 
hori itxi ondoren, lanak baloratu 
egingo dituzte eta sei aukeratuko 
dira, bakoitza edukiontzi batean 
egiteko. 

Bozetoak aurkezteko epea ai-
patutakoa izango da, hau da, 
martxoaren 16tik apirilaren 24ra 
bitartean, eta edukiontzian egin-
beharrekoa maiatzaren 23an edo 
30an izango da, eguraldiaren bal-
dintzen arabera. 
Lehiaketaren baldintzak birzikla-
tuarte.wordpress.com helbidean 
eta birziklatuarte facebookean 
daude ikusgai. Informazio gehia-
go:  Gazteria Bulegoa (Algortako 
etorbidea, 98. Tel.: 94 466 03 53. 
e-posta: gaztebulegoa@getxo.
net). 

Getxoko gazteek beren ingurunea hobetzeko 
gailuak garatuko dituzte

Natibo digitala terminoaren bi-
dez, Internet existitzen zenerako 
jaio ziren belaunaldiak izenda-
tzen dira. ‘Herritar adimentsua’ 
(Smart Citizen) teknologia bere 
ingurunea hobetzeko erabiltzen 
duena da. Bi kontzeptuok batuz, 
Getxoko Gazte Citizen sortzen da. 
Proiektu honen bitartez, Getxoko 
gazteek bizi diren udalerriko in-
gurumena, osasuna, hezkuntza 
edo komertzioa, besteak beste, la-
guntzen dituzten gailuak, tekno-
logia irekiarekin, asmatzea lortu 
nahi da.
Getxoko Gazte Citizen-ek herri-
tar gazteei erronka botatzen die. 
Sentsore bat eraiki nahi da, Gaz-
teria Arloak ipinitako informa-
zio-panelen aurrean geratzen di-
ren pertsonak zenbatzen dituena 
eta jasotako informazioa datu-ba-
se eskuragarri batera bidaltzen 
duena. 
Lehenbiziko ekintza egiteko, Ge-
txoko Udaleko Gazteria Arloak 
teknologia maite duten eta eu-
ren ingurunearekin konpromi-
soa daukaten udalerriko gazteei 
dei egiten die, ekimenean parte 
har dezaten eta proposatutako 

erronkari erantzun diezaioten. 
Prozesuan zehar, parte hartzai-
leek lankidetza-tresnekin lan 
egingo dute, hau da, elkarrekiko 
sorreran, hardware librean (Ar-
duino), C-ko programazioan, da-
tu-baseetan, ultrasoinuen sentso-
reetan, komunikazioetan eta sare 
sozialetan.
Getxoko Gazte Citizen teknologia 
irekia (hau da, beste pertsona ba-
tzuek erabili eta aldatu ahal dute-
na), herritarren parte hartzea eta 

gazteria uztartzen dituen propo-
samena da. 
14 eta 24 urte bitarte badituzu eta 
teknologia interesatzen bazaizu, 
ez galdu Getxoko Gazte Citizen-en 
sartzeko aukera hau. Aurkezpen 
saioa datorren martxoaren 23an, 
astelehena, 19:00etan, izango da, 
Algortako Gaztelekuan. Erronka 
honetan parte hartu gura baduzu, 
bidali mezu bat gaztebulegoa@
getxo.net helbidera edo whatsapp 
bat 665760464 telefono zenbakira.

*  Udalekuak 2015ean izen-emateak. Foru 
Aldundiak martxoaren bigarren hamabostaldian zehar (edizio hau ixte-
rakoan eguna zehaztu barik zegoen) irekiko du UDALEKUAK 2015 udako 
programan izena emateko epea. 7 eta 13 urte arteko umeentzako egi-
tasmoa da. 7 eta 10 eguneko egonaldiak aurreikusten ditu, uztailean 
eta abuztuaren lehen hamabostaldian, Euskal Autonomi Erkidegoko eta 
Nafarroako hainbat lekutan. Izen-emateak: www.gaztebizz.com edo 
Gazte Bulegoa (Tangora Etxea, Algortako etorbidea. Tel.: 94 466 03 53).

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

Bilatzen dut

Lana
Unibertsitate ikaslea asteburuetan umeak 
zaintzeko eskaintzen da. Eskarmentu handi-
koa. Regina. 665743964
Neska euskalduna naiz eta umeak zaintzen 
zein etxeko lanak egiten lan egingo nuke goi-
zez. Amets. 657166259
a.laiseka@gmail.com 

Eskeintzen dut

Eskolak
EGA tituludun pertsonak laguntza klaseak 
emateko eskaintza egiten du. Eskarmentu 
handia dut. Nerea. 655728612
Ingeles klaseak emango nituzke. Banaka edo 
taldeka. Cambrige-en graduatua. Esperien-
tziaduna. Ainhoa. 652759632. ainhoaladis-
lao@hotmail.com 
Ikasketa ingelesetan graduatuak, irakaskun-
tzan eskarmentatua, ingelesezko banakako 
klaseak emateko eskaintzen da. Tituluen 
prestakuntza, eskolaz-kanpoko laguntza, 
errefor tzua edo hizkuntzaren ikasketa. Prezio 
merkea. 675701383

Ingelesezko C2 maila (Proficiency) duen 
ikaslea naiz eta bakarkako klaseak emango 
nituzke. Celia. 615720926

Salerosketak
Sehaska osoz eta haur armairuz osatutako 
multzoa saltzen da, zuri eta pago kolorezko 
zurezkoa. Oso egoera onean. 250€. Edurne. 
650656960
ATM350 kondesatzailezko mikrofonoa saltzen 
dut erabilpen faltagatik. Behin bakarrik era-
bili izan da. 220€. Unai. 692709903. lebre-
ro1986@hotmail.com 
Parapente hegaldia egiteko bonoa saltzen 
dut. Jata mendiaren tontorretik beherako 30 
minutuko hegaldia. Salmentaren arrazoia, diru 
beharra. 100€. Unai. 692709903. lebre-
ro1986@hotmail.com 
Bizkaiko Zubitik puenting-a egiteko bonoa sal-
tzen dut. Saltzeko arrazoia, diru beharra. 95€. 
Unai. 692709903. lebrero1986@hotmail.com 

Lana
Euskara dakien neska bila nabil, umeak 
zaindu eta etxeko lanetarako. Astelehen, as-
teazken eta ostegun arratsaldetan, eta ostiral 
gau batez hileko. Getxon bizi bada hobe. Eu-
nate. 680992707. seunate@hotmail.com 

Zaramarik asmatu eta ekoiztutako Reziklontzi lehiaketa eta erakusketako argazkia


