
Arkupeak-eko Zuzendaritza Batzor-
dea 2015eko ekainean berritu zen, eta 
ni izendatu naute elkarte haundi ho-
nen presidente. Bene-benetan eskerrik 
asko adierazitako konfiantzagatik.

Gure lehenbiziko lanak izan dira 
2015eko seihileko programa gauzatzea 
eta 2016ko programa eta aurrekontuak 
prestatzea. Ekitaldi berri batzuk sartu 
ditugu, baina ez ditut errepikatuko Bo-
letinean ikusiko dituzuelako.

2015eko bigarren seihileko ekitaldiei 
dagokienez, ardura berezi batekin pres-
tatu dugu Bazkidearen Eguna, egun 
oso garrantzitsua delako gure ustetan, 
bazkideen kopururik haundiena biltzen 
duena. Elkartazun egun bat izanik, gure 
hildakoak gogora ekarri, eta aldi berean 
merezitako omenaldia eskaini diegu 
urrezko ezteiak, platinozko ezteiak eta 
85 urte bete dituztenei. Aipatu nuen 
bezala, merezitako omenaldia da, guz-
tiontzat eredu direlako, eta aberastasun 
haundia gizartearentzat.

Uste dut egokia dela berriro azpi-
marratzea Zuzendaritza Batzordea tal-

de bat nahi dugula izan, denen artean 
lana egiteko. Horretarako lana banatua 
daukagu zenbait batzordetan: ekono-
mia batzordea, ikastaro eta hitzaldie-
tako batzordea, bidaietako batzordea 
eta mendiko batzordea. Ekitaldiak iza-
ten ahal dira gehiago, baina momen-
tu honetan horiek dira gure helburu 
nagusiak. Lan hau egiteko baditugu 
herri guzietan delegatuak ere. Horien 
laguntza ezinbestekoa da, baina nahi 
dugu kontatu bazkide guzien laguntza-
rekin.

Nahi ditugu jaso zuen proposame-
nak, kezkak, iritziak, kexak eta abar, 
hobetzen joateko. Gaur egun modu 
asko daude harremanetan jartzeko: 
Zuzendaritza Batzordeko kideak, herri 
bakoitzeko delegatuak, korreo norma-
la, elektronikoa, telefonoa, eta abar. Ez 
dago, bada, aitzakia jartzerik eta espe-
ro dugu zuen laguntza.

Ez dut bukatu nahi denen izenean es-
kerrak eman gabe aurreko presidenteei, 
Zuzendaritza Batzordeko kideei eta he-
rrietako delegatuei, beraien dedikazioa-
gatik eta egin duten lan haundiagatik.

Presidentea, 
Jose Luis Legarra Iriarte

> Agurra
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> 2016. urteko ekintzak

   Bidaiak

OHARRA: datak alda daitezke beharraren arabera.

HITZALDIAK · IKASTAROAK · LEHIAKETA ETA ERAKUSTALDIAK · MENDI IRTEERAK

URTARRILA - OTSAILA  

• Herrietako festak  eta mus txapelketak 
    

MARTXOA    
 

• 8- Xabier Deuna   

• 17- Mus txapelketa  

• 31- Sagardotegia 

 

APIRILA     

• 7- Soinketa eguna   

• 21- Euskal kantuen eguna  
 

MAIATZA     

• 5- Lourdes    

• 16- Burdeosko azoka  

• 18 – 31- Benidorm   
 

EKAINA     

• 1 – 7- Galizia  

• 18- Gavarnie eta Tourmalet

• 21- El Ciegoko bodega

UZTAILA

• 4-5- Santander eta Cabárceno

• 26- Aralar

ABUZTUA

• 31- Arantzazu

IRAILA

• * Baltikoko herrialdeak edo beste bat

• 14- Lezo

URRIA

• 1 -14- Benidorm

• 6- Nafarroako Pirinioak: 
  Erronkari, Isaba, Belagua.

• 20- Bazkideen eguna

AZAROA

• 3- Lodosa

• *Canariar uharteak

ABENDUA

• 13- Zumarraga

• 16- Delegatuak
*Datak zehaztu gabe
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2015eko 2. seihileko ekintzak lehendaka-
ri berriaren izendapenarekin hasi ziren. Jose 
Luis Legarrak Pedro Bañaresen ordez hartu 
zuen Arkupeak taldearen  zuzendaritza.

Zuzendaritza batzordea honelaxe osatua 
dago: Jose Luis Legarra lehendakaria, Rosa 
Vertiz lehenkariordea, María Eugenia Arozena 
diruzaina, Fernando Etxeberria idazkaria. Tal-
dekideak hauek dira: Juan Isaac Alzugaray, 
Rosa Mendiburu, Gema Gamio, Pakita Mi-
kelarena, Jose Ignacio Telletxea eta, ordezko 
gisa, Maria Lourdes Erviti.

Delegatu berriak: Beran: Paula Etxeberria 
eta Maria Josefa Agesta. Laguntzailea: Ma-
ria Angeles Izurrategi; Zugarramurdin, Joxe 
Irazoki eta Leitzan 2016ko hasieratik Maria 
Lourdes Erviti, Pedro Telletxearen ordez.

Zuzendaritza batzordea alkarturik, gai 
hauek aztertu dituzte: egoera ekonomikoa, 
ikastaro eta hitzaldien antolaketa, bidaiak, 
bazkideen eguna, datorren urteko ekintzak 
eta bidaiak, bidai agentzien proposamenak, 
eta abar.

Hori dena aurrera eramateko lau komisio-
tan banatu dira: ekonomia, bidaiak, ikasta-
roak eta hitzaldiak, eta mendi irteerak.

Aurtengo lehenengo sei hilabetetan hamar 
ikastaro antolatu dira: argazkigintza, frantse-
sa, Yoga, igeriketa, pintura, lorezaintza, tek-
nologia berriak (sarrera), proiektu digitalak. 
Eta azkenengo hiru hilatebe hauetan: dantza, 
frantsesa, yoga, pintura, lorezaintza eta ba-
ratza, indusketa eta txertaketa.

Irailaren 22an 157 pertsona elkartu ziren 
Doneztebeko zineman ‘La Sima’ liburua ida-
tzi duen Jose Mari Espartsa entzuteko. Gaia: 
Gazteluko Sagardia sendiaren desagerketa 
eta hilketa.

Maria Arretxe, Jon Abril eta Miren Olae-
txeak gaur kezkatzen duen gaia aztertu zuten:  
‘nola ordaindu gutxiago argi indarra’. Donez-
teben 52 pertsona bildu ziren, 53 Elizondon, 
54 Beran eta  37 Leitzan.

Dudarik gabe arrakasta haundien duen 
ekintza bidaiak dira. Urte osoan 3194 biztanle 
mugitu dira handik eta hemendik.

> 2015eko 2. seihileko bidaien eta 
    ekintzen laburpena
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Uztailean 222 bazkide Aralar eta Gorraize-
ra joan ziren; abuztuaren 31n 213 Arantzazu-
ra; 95 Kroaziara; Irailaren 14an, 147 Lezo eta 
Hondarribiara; 22 Tarazona eta Tuterara; 69 
Benidormera, 640 Gorraizera urtean hil dire-
nak oroitzeko eta merezi dutenak omentzeko.

220 bazkide Gernikara urriaren 26an.

Azaroaren 2an 25 bazkide Tenerifera joan 
ziren 9 egunez gozatzeko eta azkenik 5ean, 
110 Lizarra eta Lodosan erosketak egiteko 
parada izan zuten.

Egun garrantzitsuena urriaren 21a izan 
zen. Egun horretan 640 pertsona elkartu ziren 
Gorraizen hildako bazkideak oroitzeko eta 
merezi dutenak omentzeko, alegia 60 eta 50 
urte  elkarrekin bizi izan diren bikoteak eta 85 
urte bete dituztenak.

MENDI IRTEERAK. Hilero irteerak egin 
dira leku desberdinetara: Mendaur, Barai-
bartik  Aralerra, Eratsundik Otsolara, San 
Donatora, Larun, Auza, Uzturre, Mandoegi, 
Hendaia-Sokoa, Baztango Santiago bidea 3 
etapatan. Aurten Santiago bidea ere bukatu 
dute 9 etapatan. 

Datorren urterako plangintza antolatzen 
ari dira irteera berriekin: Bertiz, Biriatou-Be-
ra, Aizkorri, Txindoki, Gorbea, Gavernie etab. 
Derrigorrezko mendi asegurua egin beharra 
da.

JUBILAZIOAK: Frantzian jubilazioa nola 
lortu daitekeen laguntza nahiez gero bi auke-
ra daude: bulegora deitu edo zuzenean Be-
hobiako Magaly Goyerriri.
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IKUSMENA

• Betaurreko bat erostean, arrunta edo progresiboa, beste betaurreko bat opari.           
(Eguzkitakoa edo txuria)

• 3 urte baino lehen, betaurrekoen Renove Plana %30eko deskontuarekin
• Doako errebisioa ikusmenean
•	 Doako	kontrola	begiko	tentsioan
•	 Adinarengatik dagoen bista galtzearen prebentziorako, begiaren kontrola. Frogen kostua 

eta txosten oftalmologikoa 30€
•	 Etxeetara	doako	bisita,	ikusmenaren	errebisioa	egiteko
•	 2 urteko fabrikazio bermea
• Asegurua %50ekoa, betaurrekoak galtzeagatik
• Lehenengo urtean %70eko bermea hautsiz gero
• Bigarren urtean %50eko bermea hautsiz gero

ENTZUMENA

• Doako errebisioa entzumenean
• Audifono	digitalak	650€tik	hasita
• 5 urteko bermea audifonoen erosketan
• 4 urteko galera eta apurketa asegurua
• Audifonoa erosteagatik pilak doan 3 urtez
• Doako egokitzapen eta jarraimena

Eskaintza hauei ezin zaie lehendik dauden beste eskaintzarik batu.

Baldintza	hauek	Arkupeak	elkarteko	bazkideari	eta	bere	bikoteari	zuzenduta	daude.
Txartela	erakustea	beharrezkoa	da.

ARKUPEAK ETA
ARGIBEL OPTIKA (ELIZONDO)

HITZARMENA
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> IBILBIDE TERMALA
 60	min.	ibilbidea  11€

 Baldintzak  Ordua hartzeko deitu 
   Arkupe Elkarteko bazkide txartela erakutsi behar da 

> MASAJEAK / FISIOTERAPIA
 Masajeak	/	fisioterapia %20ko deskontua

 Deskontuak  25 min. eta 50 min. masajetan deskontua 
  Manikura eta pedikura 
  Parafangoak 
  Fisioterapia

 Baldintzak Ordua hartzeko deitu 
  Arkupeak-eko bazkide txartela erakutsi behar da 

> PROGRAMATURIKO EKINTZAK
 Bederatziurrena	 63€ 9 eguneko ibilbidean

 Baldintzak Ordua hartzeko deitu 
  Arkupeak-eko bazkide txartela erakutsi behar da 

> ESKAINTZA OSORAKO BALDINTZA OROKORRA

Arkupeak	Elkarteko	bazkidea 
lagun batekin etor daiteke eta aban-
taila berdinak izango ditu.

IKASTAROAK: Igeriketa ikastaroak 
eskaini ditugu, hasiberrientzat eta 
hobetu nahi dutenentzat. Aquagym 
ikastaroa	ere	egin	dezakezu. 
Anima zaitezte!

ARKUPEAK ETA
ELGORRIAGAKO BAINUETXEA

HITZARMENA
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Autobusen irteerako ordua izena eman 
ondotik adieraziko da

12:00 Meza Santua

13:30 Bazkaria Xabier jatetxean

MENUA
· Marisko entsalada

· Hostorea ganba eta espinakaz betea
· Haragiz betetako piperrak foie
saltsarekin edo bieira gratinatua

· Langostinoak plantxan
· Hegazti salda

· Bildots errea entsaladarekin
· Cava

· Tarta izozkiarekin
· Ura, ardoa, kafea eta kopa arrunta

Dantzaldia Jose Angelekin

17:00 Graziako bederatziurrena

18:30 Autobusen irteera 

> Xabier Deuna
    Martxoak 8

Prezioa: 44€

Izena emateko egunak:
Otsailaren 8, 9 eta 10ean herri 
bakoitzeko delegatuarekin

Ordainketa	data:  Otsaila

09:30 Txapelketaren hasiera Doneztebeko 
Santamaria jatetxean. 

11:00	Atsedena: tortila, urdaiazpikoa eta 
txistorra dastatzeko aukera

14:00 Bazkaria leku berean 
MENUA

· Barazki menestra
· Legatza saltsan

· Entrekota
· Flana izozkiarekin

· Ardoa, ura, sagardoa, kafea, kopa eta 
cava

Bazkalondoan sarien banaketa

17:30 Autobusen irteera  

> Mus txapelketa Donezteben
    Martxoak 17

Prezioa: 30€

Izena emateko egunak:
Txapelketa jokatu behar ez du-
tenak otsailaren 15, 16 eta 17an 
herri bakoitzeko delegatuarekin.

Ordainketa	data:  Otsaila

Oharra: Egun hau bazkide 
guztiei zabaldua dago. Eguna 
Donezteben pasa nahi duena-
rentzat prezioa  40 €
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11:00 Donostiara bisita, bakoitzak nahi 
duena egiteko aukerarekin: Aquariuma, 
San Telmo museoa, Katedrala edo Alde 
Zaharra ezagutu…

13:30 Autobusa hartu sagardotegira joa-
teko.

14:00 Bazkaria Aginaga sagardotegian 
MENUA

· Bakailao tortilla
· Bakailao piper berdeekin
· Txuleta entsaladarekin

· Gazta, menbriloa eta intxaurrak
· Kafea eta kopa: patxarana, koñaka

edo belar likoreak..
· Etxeko sagardoa, Errioxako ardo beltza 

edo gorria, eta cava

16:00 Dantzaldia José Angelekin

18:30	Autobusen irteera

> Donostiara bidaia eta bazkaria
    Aginaga sagardotegian
    Martxoak 31

Prezioa: 38€

Izena emateko egunak:
Otsailaren 22, 23 eta 24an herri 
bakoitzeko delegatuarekin.

Ordainketa	data:  Martxoa

12:00 Soinketa erakustaldiaren hasiera 
Doneztebeko kiroldegian.

14:00 Doneztebeko Santamaria jatetxean 
bazkaria.

MENUA
· Micuit

· Iberiar urdai azpikoa
· Entsalada epela

· Onddoz beteriko orburuak
· Legatz arrautz-irinetan pasatua

 errazio ½
· Azpizuna errazio ½
· Tarta izozkiarekin
· Kafea eta kopa

17:00	-	19:45 Dantzaldia 
20:00 Autobusen irteera

> Soinketa eguna
    Apirilak 7

Prezioa: 42€

Izena emateko egunak:
Otsailaren 29an eta martxoaren 
1 eta 2an herri bakoitzeko dele-
gatuarekin.

Ordainketa	data:  Martxoa

Oharra: Soinketa egin behar du-
tenek 20 € ordaindu behar dute.B
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Jaia Dantxarineako VENTA PEIO jate-
txean.

12:00 Dantxarinean hango merkataritza 
ikusteko.

13:00 Bazkaria Venta Peio jatetxean: 
sagardotegian edo Lugaranan jende 
kopuruaren arabera.
 

MENUA
· Entsalada mistoa

· Legatza saltsa berdean
· Bildots errea guarnizioarekin

· Kafea, ogia, ardoa eta ura
· Cava (botila 1 laurentzako)

· Kopa (1 pertsonako)

Bazkariaren bukaeran kantuen 
LIBURUXKA banatuko da.

Ordu batez eta Jose Angelen laguntzare-
kin gure betiko abestiak kantatuko ditugu.

Ondotik GUATEKE taldeak gure gazte 
garaiko abestiak oroituko dizkigute.
Gero beste ordu betez segituko dugu 
gure abestiekin.

Dantzaz bukatuko dugu gure festa.

OHARRA: Festa hau Arkupeak elkarte-
ko bazkideentzat antolatua dago, baina 
bazkide ez direnak ere onartuko dira 
3€ gehiago ordainduz. Herri bakoitze-
ko delegatuekin bat egin behar dute eta 
ordainketa eginda sarrerako TXARTELA 
emanen zaie, gero han jatetxeko sarreran 
aurkezteko. Bazkideek ere hartu behar 
dute txartela.

> Euskal Kantuen Jaia Dantxarinean
    Apirilak 21

Prezioa: 45 € autobusa, euskal 
kantuen liburua, anbulantzia eta 6 
soinulari.

Izena emateko egunak:
Bazkideak martxoaren 7, 8 eta 9an 
herri bakoitzeko delegaturarekin.  
Bazkide ez direnak martxoaren 10 
eta 11n herri bakoitzeko delegatua-
rekin.

Ordainketa	data:  Martxoa
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12:00 Meza Santua Basilikan.

13:30 Ingurunetik hurbil dauden ACADIA 
eta FLORIDA hoteletan bazkaria:
 

MENUA
· Zizka mizkak

· Arroza saltxitxekin
· Oilasko errea patata eta entsalada

berdearekin
· Bainilazko pasteltxoak

txokolate kremarekin

15:30 Errosario Santuaren errezoa.

16:30 Gaixoen prozesioa.

18:20 Autobusen irteera hotelen ateeta-
tik.

Prezioa: 39€

Ordainketa	data:
Martxoaren 14, 15 eta 16an herri 
bakoitzeko delegatuarekin

Ordainketa	data:  Martxoa

Oharra: Komeni da Europako 
Osasun Txartela eramatea.

Aspaldiko azoka da baina aldi berean 
gaurkoa edo modernoa. Oso kontuan 
hartzen dituzte garapen garbiak, aisia eta 
denbora librea, etxea eta apainketa, lore-
zaintza, abereak eta nekazaritza.

Bidean geldialdi bat egingo da zerbait 
dastatzeko.

11:00 Sarrera txartelekin.

Gero bakoitzak bere aldetik ibiliko da eta 
bazkaria bere kontura izango da: etxetik 
eramanda edo bertako tabernetan edo 
jatetxeetan bazkalduz 

17:30 Autobusen irteera. Bidean geldialdi 
bat egingo da.

> Burdeosko  Nazioarteko Azoka
    Maiatzak 16

Prezioa: 25€

Ordainketa	data:
Apirilaren 4, 5 eta 6an herri 
bakoitzeko delegatuarekin

Ordainketa	data: Apirila

Oharra: Komeni da Europako 
Osasun Txartela eramatea.

> Lourdes
   Maiatzak 5
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Irteera maiatzaren 18an herri desberdine-
tatik bertako delegatuei esandako ordute-
giarekin.

ALOJAMENDUA: 

POSEIDON HOTELA
(Beheko eraikina.)
30 bazkide baleude: 
 Logela bikoitza: 698 € 
 Banakako logela: 873 €

40 bazkide baleude:
 Logela bikoitza: 675 €
 Banakako logela: 850 €

50 bazkide baleude:
 Logela bikoitza: 660 €
 Banakako logela: 835 €

Izena emateko egunak:
Martxoaren 7, 8 eta 9an
Deitu 948 450 878 / 618567837

Ordainketa	eguna: Martxoa

Ezeztapenak: Bidaiari uko egiteko galde-
tu bulegoan.

Prezioan sartuak:
 · Joan etorriko autobusa,
 . 13 eguneko egonaldia
 . Egonaldia egun osoko pentsioan  
   (ardoa eta ura barne), 
 . Joan etorriko bazkariak 
 . Bidaia asegurua

Prezioan sartu gabeak:
Prezioan sartuta agertzen ez den edozein 
puntu.

Oharra:
Bidaian beharrezkoa balitz, autobus osa-
garria egonen da prest:
Doneztebe-Leitza-Iruña (Imarkoain) eta 
itzulera: Iruña-Leitza-Doneztebe

> Benidormera bidaia
    Maiatzaren 18tik  31ra
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EKAINAK 1
DONEZTEBE - A CORUÑA

Geldiera batzuk bidean, bazkaltzeko ba-
tez ere.  A Coruñako hotelean afaldu eta 
lotara.

EKAINAK 2
ORTIGUEIRA - CEDEIRA -
SAN ANDRES DE TEIXIDO -
PONTEDEUME

Hotelean gosalduta, bertako gidariakin 
Ortigueirara hango auzoak eta errege 
kalea eta eraikuntza ospetsu eta ederrak 
ikusteko.

Ondoren Cedeirara  San Andres  de Teixi-
do santutegia ikustera, arras ezaguna eta 
herriak maite duena. Hil baino lehen joan 
behar omen da. Honela dio esaldi honek: 
”San Andres de Teixido se non vas de 
morte, vas de vivo”. 

Bazkalduta bidaia jarraituz Pontedumera. 
Gaztelua, Udaletxea, Cababas hondartza 
eta eliza erromanikoak ikus daitezke

EKAINAK 3
SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
A CORUÑA

Gosalduta eta gidariakin Santiagora. 
Nahi duenak 12:00etako mezara joateko 
aukera izango du eta Botafumeiro ikus-
teko ere. Bertako leku garrantzitsuenak 
zeharkatuko ditugu, alegia, Obradoiro eta 
Platerias enparantzak, inguruko kaleak 
etab.

A Coruñan bazkaldu eta hiriburuko leku 

eta monumentu berezienak ikusiko ditu-
gu.  
Afaldu eta atsedena.

EKAINAK 4
FINISTERRE – MUXIA - CAMARIÑAS - 
CABO VILÁN 

Hotelean gosaldu eta gidariarekin Finiste-
rrera. Erromatarrak pentsatzen zuten hor 
bukatzen zela gure mundua. Galiziako 
lonja turistikoena hor aurkitzen da. Muxia 
historikoki zelten kultu lekua izan zen. 
Inguruan Moraine eliza dago. Santiago 
bidea egiten duten erromes aunitz  joaten 
dira Irxe de Barca santutegira. Camari-
ñas, herri arrantzalea, emakumeen lan 
bereziaz ezaguna dena.

Eguraldi ona bada El Cabo Vilanen aur-
ki–tzen den Faro elektrikora igoko gara. 
Itsas inguru arriskutsua omen da.

Hotelera, afaldu eta atsedena.

EKAINAK	5
LUGO - RIBADEO
(PLAYA DE LAS CATEDRALES)

Gosaldu eta gidaiarekin Galiziako hiri-
buru zaharrenera: Lugo, ikusteko leku 
bereziak: katedrala, udaletxea, elizak eta 

> Galiziako Las Rías Altasera bidaia
   Ekainaren 1etik 7ra
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Rosalia de Castro parkea. Bertan bazkal-
du.

Gero Ribadeora ‘la playa de las catedra-
les’ ikustera itsas behera aprobetxatuz. 
Benetan merezi du.

Hotelera, afaldu eta atsedena.

EKAINAK	6
CEE - EZARO - CARNOTA - MUROS 

Gosalduta CEE herrira. XVIII. mendeko 
Coton etxearen hondakinak ikusi daitezke 
eta Santa Maria Eliza. EZAROn ibaia 
urjauziaz sartzen da itsasoan. Ikusgarria! 
Bazkaria: mariskada.

Arrasaldez CARNOTAKO ospetsua den 
horreoak merezi du ikustea, baita bertako 

7 kilometroko hondartza. MUROSeko 
kaleetan zehar itzuli bat egingo dugu. 
Hotelera, afaldu eta atsedena.

EKAINAK 7
A CORUÑA – DONEZTEBE

Gosalduta etxeruntz, bidean bazkaltzeko 
geldiera bat eginez.

Prezioa:
 Logela bikoitzean 460 € 
 Logela bakarrean 620 €

Izena emateko egunak:
Apirilaren 4, 5 eta 6an bulegoko 
948450878 /618567837 telefo-
nora deituz.

Gutxienez	50	bazkidek	joan	
behar	dute.	Gehiago	balira	
beste autobus bat bete arte 
zerrendan	geratuko	dira.

Ordainketa	eguna: Apirila

Prezioan sartuak:
 · Galizian gidaria
 . A Coruñako Tryp hotelean 6 

gau egun osoko pentsioan 
ura eta ardoa prezioan sar-
tuta

  · Mariskada
  · Bazkaria joan etorrian
  · Bidai asegurua

Prezioan sartu gabeak:
Prezioan sartuta agertzen ez 
den edozein puntu
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> Gavarnie eta Tourmalet: bidaia turistikoa
    Ekainak 18

Bidai honetan joan daizteke mendizale eta 
turismoa egiteko asmoa dutenak.

Hasieran 40 plaza daude eta kostoa 20€ 
izango da. Telefono honetara deitu behar 
da: 948450878 / 618567387. 

Betetzen bada, zerrenda berri bat prest 
egongo da beste autobusa bete ahal 
izateko. Kasu horretan bazkide ez direnak 
ere onartuko dira.

Bakoitzak bere janaria eramango du.

Gavernien	hiru	aukera	izango	dira:	
 - Bertan edo inguruan gelditu
 - Gavernieko urjauzira igo astoan edo 

zaldian
 - Oinez igo. Bide errexa eta lasaia 

da. 11 kilometrokoa da joan-etorria. 
Gutxi gora behera 3 ordu. 

 
Denok elkarturik busez Tourmaletera 
igoko gera eta gero Mongiera jeitsi,  ba-
zkaltzeko.

Han beste aukera bat: teleferikoan igo 
Midi de Bigorrera. Garestia da. 30€

Azkenik Luz de Saint Sauver-era joan-
go gara han zerbait hartzeko eta handik 
etxeruntz abiatzeko.

Prezioa: 20€

Izena emateko egunak:
Maiatzaren 2,3 eta 4an bulegoko 
948 450 878/618567837 telefo-
nora deituz.

Gutxienez	40	bazkidek	joan	
beharko	dute.	Gehiago	balira	
beste autobus bat bete arte 
zerrendan	geratuko	dira

Ordainketa	eguna: Maiatza

Oharra: Komeni da Europako 
Osasun Txartela eramatea.
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Upeltegi edo bodega hau Errioxako zaha-
rrena eta ospetsuena da 1860an zabaldua 
eta orain zeharo berritua, Bilboko Gug-
gemheimeko Frank Gehry arkitektoaren 
eskutik.

Sarrerako itxura harrigarri eta erraldoia 
da. Benetan ikusgarria!

Autobusen irteerako ordua izena eman 
ondoren adieraziko da.

11:30 Upeltegiara bisita. (25 pertsonako 
taldeak).  Bi ardo motak dastatzeko auke-
ra.

13:00 Laguardiara (Biasteri) bisita

14:15 Bazkaria La Huerta Viejako jate-
txean. 

MENUA
· Nafarroako zainzuriak
· Urdaiazpikoa + pate 

· Etxeko porruak
· Babarrun txuriak bere osagai guztiekin 

edo Errioxako patatak
(edo biak  konbinatuz) 

· Bildotsa txilindron erara edo txahala 
gisatua (edo biak konbinatuak)

· Ardoa, ura, kafea, txanpaina eta txupitoa

17:00	Irteera etxe aldera bidean atseden 
hartzeko geldituz.

Prezioa: 55€ (autobusa, upeltegiko 
sarrera eta bazkaria)

Izena emateko egunak:
Maiatzaren 9, 10 eta 11n bulegoko 
948 450 878 / 618567837 telefono-
ra deituz

Gutxienez	50	bazkidek	joan	be-
harko	dute.	Gehiago	balira	beste	
autobus	bat	bete	arte	zerrendan	
geratuko	dira.

Ordainketa	eguna: Maiatza

> El Ciegoko Marqués de Riscal upeltegira   
   eta Laguardiara bisita
   Ekainak 21



ARKUPEAK2016

> Santander eta Cabarceno
    Uztailak 4 eta 5

UZTAILAK 4
DONEZTEBE -
SANTILLANA DEL MAR -  SANTANDER

Bidean geldiera bat eta gero Santillanan 
ordubetez herria eta Kolegiata ikusiz; San-
tander-era bazkaltzera.

Arratsaldez gidari baten eskutik kaleak eta 
monumentu interesgarriak ikusi. 

Hotelean afaldu eta lotara. 

UZTAILAK	5
SANTANDER - CABARCENO - 
DONEZTEBE

Hotelean gosaldu eta Cabarcenoko natur 
parkea zeharkatuz gutxi gorabehera bi or-
duz, (20 km ditu) aspaldiko burnizko me-
hategi batean kokaturik dago eta mundu 
guziko piztiak ikus daitezke.

Parkean bertan bazkalduko dugu eta on-
doren etxeruntz Castro Urdialesen geldie-
ra bat eginez.

Prezioa:
 122 € binakako logelan.
 150 € banakako logelan.

Izena emateko egunak:
Maiatzaren 16, 17 eta 18an bule-
goko 948 450 878 / 618567837 
telefonora deituz.

Gutxienez	50	bazkidek	joan	be-
harko	dute.	Gehiago	balira	beste	
autobus	bat	bete	arte	zerrendan	
geratuko	dira.

Ordainketa	eguna: Maiatza
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12:00	Meza Santua Aralarko Santutegian.

14:00 Bazkaria Iruñako Hotel Tres Reye-
sen.

MENUA

· Zainzuri eta otarrainen moussa
· Aukera Iberiarra ogia eta tomatearekin

· Piper beteak

· Txekorraren osubukoa, tipulina eta sagar 
purearekin

· Zitriko orriak eta fruitu gorriak

· Kafea

· Ardoa, zerbeza, ura, kaba kopa
eta likor kopa

16:00 Dantzaldia Jose Angelekin.

19:00 Irteera etxeruntz.

Prezioa: 45€

Izena emateko egunak:
Ekainaren 6, 7 eta 8an herri 
bakoitzeko delegatuarekin.

Ordainketa	eguna: Ekaina

> Aralarko santutegia
   (Atautxi-amatxien eguna)
   Uztailak 26
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> Arkupeak 2016 
    Literatur lehiaketa

1.-	Xedea.
Literatur Lehiaketa honen xedea da Ar-
kupeak-eko bazkideek egindako litera-
tur lanik hoberenak saritzea. Egileek lan 
bana aurkeztu ahalko dute modalitate 
bakoitzeko. Idazlanek gai librea izanen 
dute, eta euskaraz edo gaztelaniaz ida-
tziak, jatorrizkoak eta argitaratu gabeak 
izan beharko dute. Lan bera ezin izanen 
da bi hizkuntzetan aurkeztu.

Egileek izan beharko dute berriak.

2.-	Sari	modalitateak.
Ezarritako modalitateak Poesia eta Narra-
zio Laburra dira:
 Poesia: 14 bertso (edo estrofa gaz-
telaniaz) gutxienez, eta 40 gehienez.
 Narrazio Laburra: 4 orri gutxienez, 
eta 10 gehienez, lerro artean  tarte bikoitza 
utzirik eta bakarrik alde batetik mekano-
grafiatuta.

3.-	Sari	hauek	ezarri	dira.
-Lehen saria:
 Euskaraz:
  Poesia, 200 euro.
  Narrazio Laburra, 200 euro.
     Gaztelaniaz:
  Poesia, 200 euro.
  Narrazio Laburra, 200 euro.
-Bigarren saria:
 Euskaraz:
  Poesia, 125 euro.
  Narrazio Laburra, 125 euro.
 Gaztelaniaz:
  Poesia, 125 euro.
  Narrazio Laburra, 125 euro.

4.-	Agiriak,	epea,	eta	non	aurkeztu.
Lan bakoitzeko 2 kopia aurkeztuko dira gu-
tun azal itxi baten barruan, izenorde batekin 

sinaturik. Gutun azalaren kanpoko aldean 
honako testu hau idatzi behar da: 

 Arkupeak	2016	literatur	lehiaketa.
Hizkuntza.
Modalitatea.

Egilearen	izenordea.

Gutun-azal horren barnean, beste gu-
tun-azal bat sartuko da, itxita eta kanpo 
aldean izenordea idatzita, eta horren barre-
nean, orri bat, datu hauek adierazita: izena 
eta bi abizen, helbidea eta telefonoa. Baldin 
eta lan batean ez badira egilearen datuak 
behar bezala ematen, lana ezin izanen da 
lehiaketan onartu.

Lanak helbide honetara bidali behar dira:
Arkupeak, Santa Lucia kalea, 5-2, 

31740 Doneztebe.

Lanak aurkezteko azken eguna: 2016ko 
maiatzaren 30 izanen da.

5.-	Epaimahaia.
Luis Garde, idazlea, Miren Agurtzane 
Duce eta Aitziber Sagastibeltza, literatu-
rako irakasleak.

Modalitate guztietan edozein sari eman 
gabe utzi ahal izango da, baldin eta epai-
mahaiaren iritziz lanak ez badu behar adi-
nako meritu edo kalitaterik.

6.-	Saritutako	lanen	jabetza.
Saritutako lanak Arkupeak-en jabetzakoak 
bihurtuko dira, eta elkarteak eskubidea 
izanen du argitaratzeko, erreproduzitze-
ko, banatzeko, jendaurrean paratzeko, eta 
abar.

Saritu gabeko lanak berreskuratu ahal iza-
nen dira.
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> Arkupeak 2016 
    Argazki lehiaketa

1.-	Xedea.
Lehiaketa honen xedea da argazkigintza 
zabaltzea Arkupeak-eko bazkideen ar-
tean. Egileek 3 argazki, gehienez, aurkez-
tu ahalko dituzte. Ez dira onartuko argita-
ratutako edo beste lehiaketaren batean 
saritutako argazkiak.

Egileek izan beharko dute berriak.

Argazkia eginen da elkartea gehienbat za-
baldua dagoen eremuan: Urdazubi, Zuga-
rramurdi, Baztán, Malerrekako Mankomu-
nitatea, Bortziriak, Goizueta, Arano, eta 
Leitza.

2.-	Baldintza	teknikoak.
Argarkiak argazki-paperean aurkeztu be-
harko dira. Paperaren  gehienezko neu-
rriak 30 x 40 cm. Argazkiaren orbanaren 
tamaina librea izanen da, baina gehienez 
ere 28 x 38 cm-koa. Argazkiak aurkezten 
dituena izanen da argazkietan ageri den 
jendearen baimenaren eta/edo onespena-
ren arduraduna.

3.-	Sari	hauek	ezarri	dira.
 - Lehen saria: 200 euro.
 - Bigarren saria: 125 euro

4.-	Agiriak,	epeak,	eta	non	aurkeztu.
Argazki bakoitzeko aurkeztuko da gutun 
azal bat itxia, izenorde batekin sinaturik. 
Gutun azalaren kanpoko aldean testu hau 
idatzi behar da :

	Arkupeak	2016	argazki	lehiaketa.

Argazkia zein datatan egin den (deialdi 
honen ondoren betiere), zein lekutan, ar-

gazkiaren deskribapen labur bat, eta lema 
bat.

Gutun-azal horren barnean, beste gu-
tun-azal bat sartuko da, itxita eta kanpo 
aldean izenordea idatzita, eta horren ba-
rrenean, orri bat, datu hauek adierazita: 
izena eta bi abizen, helbidea eta telefo-
noa. Baldin eta lan batean ez badira egi-
learen datuak behar bezala ematen, lana 
ezin izanen da lehiaketan onartu.

Lanak helbide honetara bidali behar dira:

Arkupeak, Santa Lucia kalea, 5-2,
31740 Doneztebe.

Lanak aurkezteko azken eguna: 2016ko 
irailaren 30a izanen da.

5.-	Epaimahaia.
Apaimahaikideak profesionalak edo adi-
tuak izanen dira, eta 2016ko bigarren bo-
letinean argitaratuko dira.

Edozein sari eman gabe utzi ahal izango 
da, baldin eta epaimahaiaren iritziz lanak 
ez badu behar adinako meritu edo kalita-
terik.

6.-	Saritutako	lanen	jabetza.
Saritutako lanak Arkupeak-en jabetzakoak 
bihurtuko dira, eta elkarteak eskubidea 
izanen du argitaratzeko, erreproduzitze-
ko, banatzeko, jendaurrean paratzeko, eta 
abar.

Saritu gabeko lanak berreskuratu ahal iza-
nen dira
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> Arkupeak 2016 
   Pintura eta marrazketa lehiaketa

1.-	Xedea.
Lehiaketa honen xedea da pintura eta 
marrazkigintza zabaltzea Arkupeak-eko 
bazkideen artean. Egileek 2 lan, gehienez, 
aurkeztu ahalko dituzte. Ez dira onartuko 
argitaratutako edo beste lehiaketaren ba-
tean saritutako lanak.

Egileek izan beharko dute berriak.

Lana kokatuko da elkartea gehienbat za-
baldua dagoen eremuan: Urdazubi, Zuga-
rramurdi, Baztan, Malerrekako Mankomu-
nitatea, Bortziriak, Goizueta, Arano, eta 
Leitza.

2.-	Baldintza	teknikoak.
Teknika izanen da librea.

Neurriak geheinez izanen dira 60 x 60 cm, 
eta gutxienez 40 x 40 cm.

3.-	Sari	hauek	ezarri	dira.
 - Lehen saria: 200 euro.
 - Bigarren saria: 125 euro

4.-	Agiriak,	epeak,	eta	non	aurkeztu.
Lan bakoitzeko aurkeztuko da gutun azal 
bat itxia, izenorde batekin sinaturik. Gutun 
azalaren kanpoko aldean testu hau idatzi 
behar da :

Arkupeak	2016
pintura	eta	marrazketa	lehiaketa.

Lana zein datatan egin den (deialdi honen 
ondoren betiere), zein lekutan, eta lanaren 
deskribapen labur bat.

Gutun-azal horren barnean, beste gu-
tun-azal bat sartuko da, itxita eta kanpo 
aldean izenordea idatzita, eta horren ba-
rrenean, orri bat, datu hauek adierazita: 
izena eta bi abizen, helbidea eta telefo-
noa. Baldin eta lan batean ez badira egi-
learen datuak behar bezala ematen, lana 
ezin izanen da lehiaketan onartu.

Lanak helbide honetara bidali behar dira:

Arkupeak, Santa Lucia, 5-2, 
31740 Doneztebe.

Lanak aurkezteko azken eguna: 2016ko 
irailaren 30a izanen da.

5.-	Epaimahaia.
Apaimahaikideak profesionalak edo adi-
tuak izanen dira, eta 2016ko. bigarren bo-
letinean argitaratuko dira.

Edozein sari eman gabe utzi ahal izango 
da, baldin eta epaimahaiaren iritziz lanak 
ez badu behar adinako meritu edo kalita-
terik.

6.-	Saritutako	lanen	jabetza.
Saritutako lanak Arkupeak-en jabetzakoak 
bihurtuko dira, eta elkarteak eskubidea 
izanen du argitaratzeko, erreproduzitze-
ko, banatzeko, jendaurrean paratzeko, eta 
abar.

Saritu gabeko lanak berreskuratu ahal iza-
nen dira.
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> Ikastaroak

Lehen seihileko ikastaroak     Iraupena

       

Dantza        3 hilabete

Luzaketak        3 hilabete

Frantzesa        8 hilabete

Lorezaintza        25 ordu

Kimatzeak        25 ordu

Pintura        8 hilabete

Memoria tailerra       3 hilabete

Altzari berriztapenak      

Egur zizelketa eta pirograbatuetara hasiera     

Igeriketa        10 aste

Aquagym        10 aste

Ikastaroa Iraupena

     

Informatika hasiera  20 ordu

Dokumentuak sortu eta diseinatzea 20 ordu

Argazki retokea eta aurkezpen digitalak  20 ordu

Sarera konekta zaitez  16 ordu

Sarea egunerokoan  16 ordu

Irrifar batekin esnatu  6 ordu

Aktiba zaitez  8 ordu

Min gutxiago bizitza gehiago  12 ordu

Entrena zaitez  16 ordu

Irakurle handiak  12 ordu

Nafarroako	gobernua	eta	La	Caixarekin	elkarlanean	eskaintzen	diren 
				ikastaroak.	Doan	izango	diren	ala	ez	erabaki	gabe	dago.

Izena emateko azken eguna urtarrilaren 31
Ikastaroen kostua eta egutegia izena eman ondotik eginen den bileran finkatuko dira
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> Kantu saioak

2016.  urterako aurreikusitako ekitaldien 
artean, proposatu da bi hilabetetik elkar-
tzea, entretenimendu tarte batzuk pasat-
zeko, betiko kantak kantatuz. Tokia izaten 
ahal da ostatua edo bertzeren bat, aldi 
berean pintxo batzuk edo afaritxo bat har-
tuz. Gauza da gehiagotan elkartzea eta 
elkarrekin egotea. Pentsatu dugu zonaka 
banatzea, eta hasteko mus txapelketako 
zonak erabiltzen ahal ditugu. Gero izanen 

da denbora aldatu behar bada, horrela 
komeni izanez gero. Urte hasieran mus 
txapelketak ditugula eta, lehenbiziko to-
kia erabakitzen ahal da txapelketa horie-
tan,   eta gero egun bakoitzean bereiziko 
da hurrengo tokia. Hori dena delegatuak 
koordinatuko dute.

Hasiera batean, aurreikusitako egutegia 
hauxe da:

ERATSUN-EZKURRA Urtarrilak 29 Martxoak 18 Maiatzak 27

ELIZONDO-LEKAROZ- Urtarrilak 29 Martxoak 18 Maiatzak 27
ELBETEA -IRURITA
GARTZAIN

IGANTZI-BERA-LESAKA Urtarrilak 29 Martxoak 18 Maiatzak 27
ARANTZA-ETXALAR

LEGASA-NARBARTE Urtarrilak 29 Martxoak 18 Maiatzak 27
ORONOZ-OIEREGI
ALMANDOZ-NARBARTE
ANIZ-ZIGA-BERROETA
 
DONAMARIA-GAZTELU Urtarrilak 29 Martxoak 18 Maiatzak 27
URROZ-DONEZTEBE
OITZ
 
ZUGARRAMURDI-URDAX Urtarrilak 29 Martxoak 18 Maiatzak 27
AMAIUR-AZPILIKUETA 
ERRATZU-ARIZKUN

LEITZA Urtarrilak 29 Martxoak 18 Maiatzak 27

SUMBILLA  Urtarrilak 29 Martxoak 18 Maiatzak 27

ZONAK DATAK


