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Kaixo, lagunok!

Ikasturtea amaitzear dagoela eta, hori ospatzeko, jai handia egingo dugu Mungian, 
ekainaren 18an. "3txulo" saioko lagunak han izango dira, baita "3txulo dantza" 
ekimeneko irabazleak ere. Bestalde, gogoratu, "3txulo dantza" ekimeneko bideoak 
bozka ditzakezuela eta GTG Hiru3 udalekuak martxan daudela.

Hiru3 komunitateak eta ETB1eko “GTG” saioak Sastarrain 
baserri-eskolan esperientzia izugarria bizitzera animatzen zaituzte 
uda honetan. Lagun berriak egiteko aukera izango duzue, ikasturte 
honetan telebistan ikusi dituzuen gutarrak tartean, horietako batzuk 
izango baitira begiraleak, eta gainera, ekintza ugari egingo dituzue: 
baserriko animaliak ezagutu, eskalada, espeleologia, zaldiketa 
ikastaroa, artisautza tailerrak, hondartzara ibilaldiak, jolasak, 
gaubeilak… Primeran pasatuko duzue. Animatu!

Iaz egin genuen bezala, aurten ere, Ibaizabal argitaletxearen liburu bat 
zozkatzen ari gara hilero, hilabete horretan urteak bete dituzten Hiru3ko 
kideen artean. Zerrenda osoa ikusteko, gure web orrira jo! Maiatzekoa 
Kerman Goitia Begoñari egokitu zaio. "Aberastu naiz azkenean!" 
liburua jasoko du. Zorionak, Kerman!

Hiru3 EiTBko haur komunitatekoek urteroko festa handia egingo dugu 
datorren ekainaren 18an, larunbata. Jaia Mungian izango da, Uriguen 
parkean eta Izenaduba Basoan. Bi gune horietan, ekintza, animazio eta 
ekimen ugari egingo dira 10:00ak eta 19:00ak bitartean: ETBko “3txulo” 
saio bereziaren grabazioa, tailerrak, puzgarriak, pintxoak… eta
Gorritxorekin argazkiak egiteko aukera. Ez huts egin!

HIRU3 JAIA MUNGIAN OSPATUKO DUGU EKAINAREN 18AN

“3TXULO DANTZA”KO BIDEORIK ONENA

  

IZENA EMAN GTG HIRU3 UDALEKUETAN! 

Igande honetan, ekainaren 5ean, Euskal Eskola Publikoaren Jaia 
ospatuko da Hendaian, eta ekainaren 19an, Araba Euskaraz, 
Agurainen. Gorritxo gure galtzagorri bihurria bietan egongo da, eta 
argazkiak egingo ditu nahi duzuen guztiokin. Hurrengo egunetan, 
web orrian jarriko ditugu argazki guztiak, Herri Urratsekoekin eta 
Ibilaldikoekin egin dugun bezala.

  

GORRITXO HENDAIAN ETA AGURAINEN EGONGO DA 

IBAIZABALEN MAIATZEKO LIBURUA ZOZKATU DUGU

Maiatzean, "3txulo dantza" ekimeneko bideoak jaso eta webgunean 
argitaratu ditugu, eta zozketa bidez aukeratu ditugu irabazleak: Julen eta 
Jokin Artetxe. Besteak beste, PortAventurarako bidaia eta “3txulo” saioan 
parte hartzeko aukera lortu dute bi anaiek. Dena den, oraindik ere beste sari 
eder bat daukagu emateko. Izan ere, ekainaren 16an banatuko dugu bigarren 
saria. Internautek erabakiko duzue zein den gehien gustatzen zaizuen 
bideoa, eta ekainaren lehenengo hamabostaldian boto gehien jasotzen duen 
taldeko kideek Sopuerta Abenturarako sarrerak irabaziko dituzte.
Eman botoa!


