




AURKIBIDEA

Kaixo, lagun:

Laster, Hiru3ko jaialdia ospatuko dugu Euskalduna Jauregian, 
Bilbon. Etorriko zara, ezta? Abenduaren 19an (larunbata) izango da, 
eta oso programa zabala prestatu dugu, hurrengo orrietan ikusiko 
duzunez. Gorritxo, Doraemon, Shin Chan, Rufus galtzagorria, 
Olentzero, Tor magoa eta Zuri sorgin alaia gurekin egongo dira. 
Magia, umorea, ikuskizunak, sorpresak… denetik izango dugu, eta 
primeran pasatuko dugu.

Gainera, urteko azken hilean, hainbat zozketa izango ditugu. 
Adibidez, filmak ikusteko sarrerak, Gabonetako umeen 
parkeetara joateko sarrerak, Gorritxoren panpinak, liburuak… 
banatuko ditugu Hiru3ko kideen artean. Parte hartu gure web 
orriko “Zozketak” atalean!

Bestalde, urtero bezala, abenduaren 23an, 12:00etatik 14:00etara, 
Olentzero EiTBren Bilboko egoitzan egongo da, eta argazkiak 
egin ahal izango dituzu berarekin eta zure eskutiza eman ahalko 
diozu. Oraindik ez baduzu idatzi, Hiru3ren Gabonetako atarira jo. 
Eskutitzaz gain, beste hainbat eduki aurkituko dituzu bertan ezin 
hobeto pasatzeko.

Bitartean, aldizkari honekin dibertitu ahal izango zara 
“Sorgintxulo”ko lagunen eta zuek bidalitako argazkiak ikusten.

Zure zain gaude. Ez hutsik egin!

Hiru3 aldizkaria
EiTB

Basurtuko kaputxinoak, 2
48013 - Bilbo
94 656 30 00

Hiru3 komunitatea
94 656 31 22

hiru3@eitb.eus
www.eitb.eus/hiru3/

Edizio arduraduna:
EiTB

Kolaboratzailea:
Ibaizabal argitaletxea

Diseinua, ilustrazioa eta 
digitalizazioa:

eitb.eus
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Dagoeneko ondotxo dakizuenez, Hiru3 jaialdia ospatuko dugu Euskalduna Jauregian, 
Bilbon, abenduaren 19an. Jaialdia 13:00etan hasiko da, eta denetarik izango dugu: ma-
gia, umorea, ikuskizunak, sorpresak…
Halaber, Gorritxo, Zuri eta Tor gure lagunak egongo dira bertan, eta, horiekin batera, 
Doraemon, Shin Chan, Rufus galtzagorria eta Olentzero ere etorriko dira zuekin diber-
titzera. 
Euskalduna Jauregian, horrenbeste maite dituzuen pertsonaiekin argazkiak ateratzeko 
aukera paregabea izango duzue, istorio politak entzungo dituzue, magia ikuskizun lilu-
ragarriak ikusiko dituzue, barrez lehertuko zarete eta “Sorgintxulo”ren kanta ezagunak 
abestu ahalko dituzue.    
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Sarrerak bi euroan izango dira salgai, eta Euskalduna Jauregiko webgunean eros 
daitezke. Gainera, sarrera batzuk zozkatuko ditugu Hiru3ko kideen artean. Adi egon!

Zatozte “Sorgintxulo”ko zuen lagunekin goiz zoragarria pasatzera. Astelehenetik ostiralera 
ikus ditzakezue ETB1en, ETB3n eta www.e itb.eus-en, eta beraiekin egoteko aukera izango 
duzue orain. 

Hilabete hauetan, saioaren protagonistak gure lagun min egin dira. Hain dira maitagarriak! 
Izan ere, zientzia zein interesgarria den erakutsi digute, eta baita hamaika trikimailu eta 
magia ere, asmakizunak eta txisteak kontatu dizkigute, eta efemerideen berri eman, 
hitzen altxor-kutxa betetzen ibili gara, sukaldean aritzeko errezeta errazak prestatzera 
animatu gaituzte, liburuak irakurtzeko zaletasuna piztu digute, ekonomia hobeto ulertzen 
lagundu digute, neskak eta mutilak berdinak garela erakutsi eta hezibide onez eta 
errespetuz jokatzearen garrantzia azpimarratu digute, bideo dibertigarrien bidez. Halaber, 
zuek bidalitako argazkiak eta marrazkiak poz-pozik jaso ditugu, eta baita telebistan 
erakutsi ere. Umorea, magia eta euskal kultura dira saioaren ardatzak, eta horiek izango 
dira Hiru3 jaialdian ere eskainiko dizkizuegun edukiak.

Animatu! Bilbon daukagu hitzordua, Euskalduna Jauregian, abenduaren 19an, 
13:00etan. Ez galdu!

http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=1346&fecha=19/12/2015&tipo=&month=12&year=2015&find=&pagina=1&idioma=eu
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/
http://www.eitb.eus/


Zurik, Tor Magoak eta Gorritxok neskak eta mutilak berdinak garela erakusten 
digute. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko Emakunde euskal 
erakundeak esaten duenez, egin jauzi eta desberdintasunak astindu! 

“Neska edo mutil, denok berdin” kanpainako bideo guztiak ikusgai dituzue gure 
webgunean.

ARROPA GARBITZEN

EDONORK DANTZA emakume futbolariak

6

http://www.eitb.eus/eu/hiru3/sorgintxulo/denok-berdin/bideoak/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/sorgintxulo/denok-berdin/bideoak/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/sorgintxulo/denok-berdin/bideoak/osoa/3584146/bideoaneska-mutil-denok-berdin-arropa-garbitzen/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/sorgintxulo/denok-berdin/bideoak/osoa/3584286/bideoaneska-mutil-denok-berdin-edonork-dantza/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/sorgintxulo/denok-berdin/bideoak/osoa/3584332/bideoa-neska-mutil-denok-berdin-emakume-futbolariak/
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Karpin Abentura beraien inguru naturalean bizi 
ezin diren animalia basatientzako gunea da. 

Inguru paregabean dago, eta Kantauriko 
ibilbideko kultur eta aisialdi eskaintza zabalaren 
osagaietako bat da. Guztira, 55 espezietako 450 
animalia baino gehiago bizi dira Karpinen. 

Gainera, parkeak hainbat eremu ditu: Animalia, 
Terrasauro, Gastornisland, Chavarri Jauregia, 
Dinotxiki eta erakusketa-aretoak.

EiTBk eta Karpin Abenturak ehunka animalia 
ikusteko eta egun zoragarria pasatzeko aukera 
ematen diete Hiru3ko kideei. 

Izan ere, bi erakundeek lankidetza-hitzarmena 
sinatu berri dute, eta, horri esker, etxeko 
txikiek Karpin Abenturarako sarrera bat lortu 
ahal izango dute doan, helduentzako sarrera bat 
erosiz gero.

http://karpinabentura.com/eu/


Urteko ekintzak
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Denetarik izan dugu aurten inauterietan: 
printzesak, pailazoak, sorginak... 
‘Sorgintxulo’ko argazki lehiaketak arrakasta 
handia izan zuen, eta Tarragona, Huelva eta 
Almerian astebeteko egonaldiak irabazi 
zituzten Luka Albizurik, Ane Isasak eta 
Beñat Rementeriak.

Udaberriarekin batera, marrazkiak 
bidaltzea eskatu genien Hiru3ko gure 
lagun gazteei. Gure gazteak nondik nora 
dabiltzan oporretan jakiteko, udako 
argazkiak jaso eta argitaratu genituen. 
A zer-nolako inbidia pasatu dugun!

Hiru3n hainbat 
ekintza bultzatzen 
ditugu umeen 
parte hartzea 
sustatzeko. Urteko 
lehena elurretako 
argazkiak izan 
ziren. Argi geratu 
zen Euskal 
Herriko umeei 
asko gustatzen 
zaiela elurrezko 
panpinak egitea! 
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Ezin dugu ahaztu Ibaizabal argitaletxeko liburu bat zozkatzen dugula, 
hilero, urteak betetzen dituzten kideen artean. Baina zozketa gehiago ere 
jarri ditugu martxan, Disney Live! Mickey’s Music Festivalerako sarrerak , 
Nafarroa Oinezeko kamisetak, Maya erlearen produktuak, Bértikal jolasa, 
‘Yoko eta lagunak’ filmaren aurrestrenaldirako sarrerak eta Gorritxoren 
panpinak, esate baterako.

Aurten ere, Port Aventura parkerako sarrera bat doan izan duzue urte-
betetze opari, Caixabank bankuaren eskutik, eta, nobedade moduan, baita 
Karpin Abenturarako sarrera bat doan ere, parke horrekin lortu den 
akordioari esker.

Abenduan, berriz, Zinegabonak ekimena abiatuko dugu, iaz egin genuen 
bezala, eta abenduaren 28an, 29an eta 30ean, hiru film dibertigarri 
eskainiko dizkiegu umeei Bilbon, EiTBren egoitzan.
 
Urtea ondo baino hobeto bukatzeko, abenduaren 19an, Hiru3ko jaialdia 
ospatuko dugu Euskalduna Jauregian. Gonbidatuta zaudete guztiak!

Duela aste batzuk, 
‘Yoko eta lagunak’ 
marrazki bizidunen 
aurrestrenaldia izan 
genuen EiTBko
Bilboko egoitzan, eta 
asko izan ziren 
bertara joan ziren 
lagunak.

Tor, Zuri eta Gorritxo Gasteizen 
ospatu zen FesTVal jaialdira 
joan ziren, ‘Sorgintxulo’ren 
denboraldi berria aurkeztera, 
bertaratu ziren gaztetxoen 
gozamenerako.  

http://www.ibaizabal.com/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/zozketak/
http://www.portaventura.es/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/osoa/3676638/euskarazko-filmak-eitbn-zinegabonak-ekimenaren-eskutik/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/jaialdia/


Abenduak 3

EZGAITASUNA DUTEN PERTSONEN
NAZIOARTEKO EGUNA
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Egin dezagun bidea guztiok 
elkarrekin, urteko 365 egunetan, eta 
hautsi ditzagun oztopo horiek:

•	 Oztopo fisikoak
•	 Komunikatzeko oztopoak
•	 Oztopo kognitiboak
•	 Oztopo sozialak
•	 Jarrerazko oztopoak
•	 Oztopo legalak
•	 Oztopo ekonomikoak

“Gizarteratze kontu bat: dibertsitate 
funtzionala duten pertsonak gizartean 
sartzea eta ahalduntzea”.

“Urtean behin sentsibilizatzeko egun bat 
baino gehiago”.

Hautsi ditzagun oztopo horiek, eta baita eskolan, auzoan, komunitatean nahiz gizarte-
jardueretan parte hartzea galarazten dieten oztopo guztiak ere.

Jar dezagun guztiok gure harri-koskorra, ez egun batean, urteko egun guztietan baizik, 
irisgarritasunaren termometroak gora egin dezan, dibertsitate funtzionala duten 
pertsonak ahalduntzeko.

Mundu osoan, 1.000 milioi pertsonak dute ezgaitasunen bat, eta horien % 80 garapen 
bidean dauden herrialdeetan bizi dira.

Zure esku dago, gure esku dago, guztion esku dago dibertsitate funtzionala duten 
pertsonak inguratzen dituzten hesiak suntsitzea, bizitza osoagoa eta zoriontsuagoa izan 
dezaten. 
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EiTBk eta CaixaBank bankuak elkarrekin duten hitzarmenari esker, Hiru3ko 
kideek abantailak dituzte; esaterako, PortAventura Parkerako sarrera bat jaso ohi 
dute urtebetetze-opari gisa, aurreko urteetan bezala.

Kupoi bakarra truka daiteke sarrera eta pertsona bakoitzeko.  Kupoia ezingo da 
diruaren truke aldatu. Sustapena egiaztatzeko, Izar Libreta aurkeztu behar da. 
Informazio gehiago: www.portaventura.com

Gogoratu honako hauek direla egin beharreko urratsak:
1.- Hartu zorion-gutuna, eta zoaz CaixaBank bankuaren bulegora.
2.- CaixaBank bankuaren bulegoan, PortAventura Parkerako sarrera bat emango 
dizute, zorion-gutuna eta Izar Libreta aurkeztuta. Libretarik ez baduzu, bertan ireki 
dezakezu, gutxienez  5 euroko diru-sarrera eginda.
3.- PortAventura Parkera iritsitakoan, erakutsi leihatilan Izar Libreta eta CaixaBank 
bankuaren bulegoan eman dizuten sarrera, eta parkera sartzeko sarrera bat emango 
dizute azken horren truke.

OHARRA: Kupoia PortAventura Parkerako egun baterako sarrera junior baten truke alda daiteke PortAventura 
Parkeko leihatilan (ez du balio Costa Caribe Aquatic parkerako), sustapen-kupoia aldatzen den egun berean, 
helduentzako sarrera bat erosiz gero. Kupoiak 2015eko martxoaren 21etik 2016ko urtarrilaren 6ra balio du 
(parkearen egutegiaren arabera). Ez da onartuko apurtuta, zuzenduta edo fotokopiatuta dagoen kupoirik. 
Eskaintza ezin da beste batzuekin pilatu. Kupoi bakarra trukatuko da sarrera eta pertsona bakoitzeko. Ezin 
da horren balio ekonomikoaren truke aldatu. Debekatuta dago saltzea. Izar Libreta edo MegaLibreta aurkeztu 
behar da.

Kupoirik ez baduzue jaso, eta joateko asmorik izatekotan, 
jarri gurekin harremanetan: hiru3@eitb.eus

http://www.portaventura.com


irakurketa

txokoa



Egilea: Leire Arano
Marrazkilaria: Aitziber Alonso
Orrialdeak: 24
Adina: 6 urtetik aurrera

Hondartzan nago, ur ertzean,
itsaso bare-bareari begira.
Ur-azala ispilu xelebrea da gero!
Ni ote naiz, ba, hor dagoen umea?
 

Begiak itxita hegan

Egilea: Antton Kazabon
Marrazkilaria: Agurtzane Abajo
Orrialdeak: 72
Adina: 8 urtetik aurrera

Gure barruan dabiltzan kontu ttikiak handitu ez daitezen, hobe izaten da nolabait 
kanporatzea. Arazotxo eta kezka horiekin deseroso sentitzen gara askotan, eta ez 
dugu jakiten zer egin, arduratzen gaituzten buruhauste horietatik askatzeko eta 
libre sentitzeko. Beñatek bere konttutxo horiek guztiak idaztea pentsatu
du, eta gutunak idazten hasi da. Eta nahi gabe, jolas polita asmatu du.
Zergatik ez zara zeu ere eskutitzak idaztera animatzen zure inguruko lagunei?

Beñaten eskutitzak

Egilea: Oihane Fernandez
Marrazkilaria: Ainara Azpiazu
Orrialdeak: 72
Adina: 10 urtetik aurrera

Nahlaren gurasoak marokoarrak dira. Mboreren gurasoak,aldiz, 
are urrunago dagoen herrialde batetik etorri dira; Senegaletik, 
hain zuzen ere.
Nahla eta Mbore lagun handiak egin dira. Orain auzo lasai batean 
bizi dira eta bertan denek ezagutzen dute elkar. Egun batean 
ordea Salhi jauna desagertu egingo da. Gai izango dira Nahla
eta Mbore Salhi tapiz-saltzailearen desagerketa argitzeko?

Nahla

Egilea: Eva Santana
Marrazkilaria: Jaume Bosch
Itzulpena: Bakun
Orrialdeak: 264
Adina: 10 urtetik aurrera

Aita agurtzean, pozaren pozez esan dit: «Asteburu bat zu gabe, azkenean! Jaio zinenetik, ez 
duzu behin ere huts egin!».
Ama agurtzean, esan dit: «Ez zikindu familia txinatarraren etxea. Ez nazazu haien aurrean gaizki 
utzi, ikus dezatela hemengoak jatorrak garela. Ez jan ahoa irekita eta ez egin korrokadarik 
mahaian. Puzkerrik ere ez bota». 
Anaia agurtzean, esan dit: «Ez itzuli, arrautza oskol!».
Eta hala, familiaren maitasunaz beteta, poz-pozik noa Anselmekin eta Lisekin, gure abentura 
handiari ekitera..

Erreskate operazioa

irakurketa

txokoa
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Urtea ezin hobeto bukatzeko, EiTBk eta Zineuskadik Zinegabonak ekimena jarriko 
dute martxan, umeek zinemaz goza dezaten euskaraz. EiTBren Bilboko Egoitzan hiru 
film ikusi ahal izango dira, doan, Abenduaren 28tik 30era bitartean.

Emanaldiak  11:00etan izango dira. Abenduaren 28an ‘Marko makako’, asteartean   
‘Asterix, jainkoen egoitza’ eta hirugarren egunean  ‘Dragoi Bola Z: F berpiztua’ 
emango ditugu.

Gainera, asteburu baten, urtarrilaren 2an eta 3an, Euskal Herriko zenbait 
zinema-aretotan euskarazko filmak izango dituzte ikusgai umeek, euro baten truke. 

EiTBn izango diren  pelikuletarako gonbidapenak lortzeko, Hiru3ren webgunean 
eman behar duzue izena. Bertan izango duzue informazio guztia.

http://www.eitb.eus/eu/hiru3/osoa/3676638/euskarazko-filmak-eitbn-zinegabonak-ekimenaren-eskutik/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/zozketak/osoa/3689108/marko-makako-filma-ikusteko-sarrerak/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/zozketak/osoa/3689154/asterix-jainkoen-egoitza-filma-ikusteko-sarrerak/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/zozketak/osoa/3689160/dragoi-bola-z-f-berpiztua-filma-ikusteko-sarrerak/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/osoa/3676638/euskarazko-filmak-eitbn-zinegabonak-ekimenaren-eskutik/


15



Olentzero

 Olentzeroren webgune berezia 
prestatu dugu. Webgune 

horretan, batetik, Olentzerori eta 
Errege Magoei eskutitzak idatzi 

ahalko dizkiezue, eta 
bestetik, ezin hobeto pasatuko 

duzue bertan aurkituko dituzuen 
edukiekin: Gabonetako kantak, 

ipuinak, Olentzerorekin lotutako 
jolas eta eskulanak, filmak… 

www.eitb.eus/hiru316

Gainera, urtero bezala, 
abenduaren 23an Olentzero 
etorriko da EiTBren Bilboko 

egoitzara. 12:00etatik 14:00etara 
egongo da gure artean, eta zuen 
eskutitzak eman eta argazkiak 

egin ahal izango dituzue 
berarekin.

EZ GALDU AUKERA!

http://www.eitb.eus/eu/hiru3/olentzero/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/olentzero/eskutitza/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/olentzero/eskutitza-erregeak/
http://www.eitb.eus/hiru3

