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Kaixo, lagunok!

Ekimen ugari antolatu ditugu HIRU3n: 3TXULOtarron dantza ekitaldia prestatu dugu 
Tolosan, hango haurrekin batera; Gorritxoren edukiontzi txikiak egin ditugu, beira 
birziklatzeko, eta Karpin Abentura, Urdaibai Bird Center eta Bilboko Itsasadarra 
Itsas Museoa joateko sarrera bat oparituko dizuegu HIRU3ko kideei. Izan HIRU3! 

HIRU3 klubeko bazkide zaretelako, hainbat abantaila lortuko dituzue, 
eta baita doako sarrerak ere. Karpin Abentura, Urdaibai Bird Center 
eta Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa joateko sarrera bat oparitu 
egingo dizuegu helduentzako sarrera bat erosiz gero. Horretarako, buletin 
berezi bat bidali dizuegu, eta mezu horrekin batera jaso dituzuen kupoiak 
moztu eta dagokion leihatilan aurkeztu beharko dituzue. Izan HIRU3!

Irailean ere Ibaizabal argitaletxearen liburua zozkatu dugu. Izan ere, 
hilero, hilabete horretan urteak bete dituzuen HIRUko kideen artean 
liburu bat zozkatzen dugu, Ibaizabalen eskutik. Zerrenda osoa ikusteko, 
Hiru3ko web orrira jo! Irailekoa Julen Hoodles De Pablori egokitu 
zaio. "Hildakoen eremuan" liburua jasoko du. Zorionak, Julen!

3TXULOtarrek indarrez beteta eta gogotsu hasi dute ikasturte berria, 
izan ere, 2ttor, 4ra, Xbel, izeba Kattalin eta Gorritxo "3TXULO" saioko 
pertsonaiek Tolosako haurrekin abestu eta dantzatu dute 3TXULO 
dantza. Ekitaldi mundial hori grabatu egin dute, telebistan eta interneten 
ikusgai izango den bideo berezia osatzeko. Ikusi ekitaldiko argazkiak eta 
bideoak. Hau da deiadarra, 3TXULOtarrak!

3TXULO DANTZA EKITALDI MUNDIALA, TOLOSAN

HIRU3 KOMUNITATEA, BEIRA BIRZIKLATZEA BULTZATUZ

  

HIRU3 KLUBEKO KIDEENTZAT SARRERAK DOAN

IBAIZABALEN IRAILEKO LIBURUA ZOZKATU DUGU

Beira birziklatzea sustatzeko helburuz, Ecovidrio erakundeak eta HIRU3 
klubak lankidetza hitzarmena sinatu dute, eta Gorritxoren irudia duten 
edukiontzi txikiak erabiltzea sustatuko dute. Hartara, "3TXULO" saioak 
ikus-entzuleen artean birziklatzea bultzatzeko hainbat ekimen egingo ditu. 
Bestetik, HIRU3 klubak 80 edukiontzi zozkatuko ditu bazkideen eta
bazkide izan nahi dutenen artean. Horrez gain, EiTBk edukiontzi
pertsonalizatuak jarriko ditu salgai Ecovidrioren webean. Lortu zure 
edukiontzia eta eman beirari bizia!


