


> Ohar garrantzitsuak

1.
Norbaitek bazkide bezala baja eman nahi badu, urtarrilaren 31 baino lehen egin de zala.

2.
Egun bateko bidaiarako izena eman due nak irteerara ez bada azaltzen aurretik abisatu 
gabe, ez zaio dirurik itzuliko.

3.
Bazkide eguneko argazkiak berreskuratu nahi dituenak helbide honetan lor ditzake: 
Helbidea:
http://fotozaldua.lagaleriadigital.com

4.
2017. urtean 85 urte, platinozko eta urrezko ezteiak betetzen dituztenek, api rilaren 30a 
baino lehen, ekar dezatela ar gazki bat eta bere bizitzari buruzko idatzi labur bat, hurren-
go boletinean agertzeko.

5.
ESKULANEN ERAKUSKETA: 2016ko urtean eskulaneko erakusketak egin ditu Arku-
peak-ek Elizondon (feria egunean), Leitzan (talo egunean) eta Donezteben (feria egu-
nean). Izaten ahal dira zurez, burdinaz, hariz, pinturaz eta abarrez egindako lanak. Par-
te-hartze zabalagoa bideratzeko eta hobeki antolatzeko, nahi dugu erakusketetan parte 
hartzeko borondatea duzuenen zerrenda bat osatzea. Horregatik eskatzen dizuegu bu-
legora deitu eta zuen datuak emateko 2017ko otsailaren 28rako, nahiz eta edozein 
momentutan izena emateko aukera izanen den.

6.
Hotelen araudiarengatik, ez dituzte onartuko 3 bakarkako logela besterik.



> Agurra

Buletin honek, 15.ak  hain zuzen ere, baz- 
kide guziei agurtzeko aukera ematen dit,  
eta espero dut 2016. urtea onuragarri iza-
tea bakoitzarentzat, eta bai familian, bai gi-
zarte arloan ere.

Aldi berean nahi ditut aipatu urtean zehar 
gauzatu ditugun ekintzak eta jaurduerak.

Laur-labur jarduera hauek izan dira na-
gusienak: bidaiak, ikastaroak, hitzaldiak, 
mendiko irteerak, erakusketak eta lehiake-
tak. Aipatzekoak dira datu hauek: Herrie-
tako bestak eta mus txapelketa, 22 bidaia, 
10 mendiko irteera. Parte hartu dute 3.500 
bazkidek. 12 ikastaroetan parte hartu dute 
470 bazkidek. Hizaldietan bi gai hauei 
buruz mintzatu da: Elikadura eta segurta-
suna.

Beti ez dira gauzak uste bezain zuzen ate-
ra. Partehartzea eta funtzionamendua oso 
positiboak izan dira, baina gure eskuetan 
ez dauden gauzetan zenbait akats gertatu 
dira,  adibidez, Arantzazuko bazkarian, eta 
hotelen aldaketa batzuetan, ustez baino 
jende gehiago joan delako. Hori nahi dugu, 
baina antolatzeko momentuan arazoak 
sortzen ahal  dira.

Aurtengo esperientzia ikusirik neurriak har-
tuko ditugu, eta buletinean azaltzen den 
bezalaxe hoteletan plaza gehiago eska-
tu. Badakidu denen gustoa egitea ez dela 
erraza, baina saiatuko gera hobetzen ahal 
dugun neurrian.

Kontuen aldetik egoera normala da, eta ai-
patuko nuke Arkupeak-en lana ongi ikusia 
dagoela entitate ofizialetan, 2016. urtean 
6.850,74 euro gehiago eman baitizkiote 
diru laguntzetan.

Buletinean ikusten ahal den bezala, hobe- 
tzeko egin ahalak egiten dituzte Zuzenda-
ritza Batzordeak eta herrietalo delegatuek, 
antolatzen diren bidaiak, batez ere, egun 
bat baino gehiagoko bidaiak, eta aipatu di-
ren gainerako ekitaldiak begiratuta. 2017an 
bertze zerbitzu batean ere nahi dugu parte 
hartu eta lagundu. Zerbitzu hori jubilotekak 
dira. Uste dugu oso komenigarri izanen di-
rela jendea elkarrekin egoteko, eta denbora 
pasatzeko monitore batek azalduko dituen 
gaiekin eta laguntzarekin.

Bukatzeko, nire izenean eta Zuzendaritza 
Batzordeko bazkideen izenean,  
EGUBERRI ON ETA URTEBERRI ON. 

José Luis Legarra Iriarte
Presidentea
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OHARRA: Datak alda daitezke beharraren arabera.

 HITZALDIAK · IKASTAROAK · LEHIAKETAK· ERAKUSTALDIAK · MENDI IRTEERAK

*Datak zehaztu gabe

ZUZENDARI BATZORDEAREN BILERAK: 
Lau aldiz bildu da zuzendaritza batzordea betiko 
gai nagusiaz mintzatu eta beharrezko diren era-
bakiak hartzeko.

Uztaileko bileran presidenteak informazio in-
teresgarria azaldu zuen, alegia, Gobernuak eta  
Nafarroako Kutxa Fundazioak emandako diru la-
guntza, hau da 22.997,87 euro, iaz baino 6.850,74 
euro gehiago.

EMANDAKO IKASTAROAK: 470 bazkidek 
parte hartu zuten eta hauek izan dira ikastaroak: 
dantza, luzaketak, frantsesa, lorezaintza, yoga, 
informatika hasiera, pintura, memoria tailerra, 
egur zizelketa eta pirograbatuaren hasiera, igeri-
keta, aquagyum, argazki erretokea eta aurkezpen 
digitalak.

Bi hitzaldi eman dira: Zeintzuk dira janari ego-
kienak gure osasuna zaindu eta mantentzeko, eta 
hiritarrren segurtasuna.

EGINDAKO BIDAIAK: 2016an 22 bidaia egin 
dira eta 10 mendi irteera. Parte hartu dute 3.518 
bazkidek.

Aurreko buletinean apirilaren 7a arte egindako 
bidaien laburpena azaldu zen, eta orain aipatuko 
dira apirilaren azkenetik abenduraino egindakoak.

Apirilaren 21ean 370 bazkide elkartu ziren 
Dantxarinean Euskal Kantuen Eguna ospatzeko.

Maiatzaren 5ean 75 bazkide Lourdesera joan 
ziren. Hamabietan Doneztebeko apezak meza 
eman zuen eta bazkaldu ondotik errosarioan eta 
gaixoen prozesioan parte hartu zuten.

Maiatzaren 16an Bordeleko azokara joan zi-
ren 80 bazkide. Sarreran txartelak aurkeztuta 
80.000 metro kuadroko azoka ikusteko aukera 
izan zuten. Aurten ere zorte ona izan zen abereen 
erakusketa izan zelako. Sekulako arrakasta izan 
zuten behi eta zezen dotoreek.

Bukaeran, sei ordu igarota nekaturik, abiatu zi-
ren etxeruntz.

Maiatzaren 18tik 31ra, 33 bazkidek aukera 
bikaina izan zuten Benidormen hamahiru egunez 
hango eguraldi zoragarriaz gozatzeko.

Ekainaren 2tik 8ra, 139 bazkidek Rias Altas 
gurutzatzera joan ziren. Lehenengo eguna neka-
garria bidai luzeaz sufrituz, baina gero leku ede-
rrean kokaturik zegoen hotelean denak elkarrekin 
bildu ziren. Hurrengo egunetik aurrera bi talde 
eginez talde bakoitza bere aldetik ibili zen.

Ekainaren 18an, 84 bazkide Gavarnie aldera 
abiatu ziren euri zaparradak bide guztian lagun-
duz. Zorionez Gavarniera iritsi zirenean giroa al-
datu zen eta lau orduz ibili polit bat egin zuten 400 
metroko urjauzia ikustera joanda. Zoritxarrez ezin 
izan zuten Tourmaletera igo lainoarengatik eta ho-
rren ordez Lourdesen itzuli bat egin zuten eta han 
ere berriz euria eta euria.

Ekainaren 21ean, beste 91 bazkide El Cie-
goko bodega ospetsura joan ziren eta benetan 
merezi izan zuen bisitak. Hiru talde eginez barruko  

> 2016. urtean maiatzetik abendura 
eginiko ekintzak, bidaia eta mendiko 
irteeren laburpena

> 2017. urteko ekintzak

   Bidaiak

URTARRILA - OTSAILA  

• Herrietako bestak eta mus txapelketak

OTSAILA    

• 16- Pradejón

MARTXOA

• 7- Xabier Deuna   

• 16- Mus Txapelketa  

• 30- Sagardotegia 

APIRILA     

• 6- Soinketa eguna   

• 27- Euskal kantuen eguna

• Apirilak 29 - Maiatzak 6 - Portugal 

MAIATZA     

• 11- Lourdes   

• 13-26 - Benidorm   

EKAINA     

• 8 - Las Bardenas

• 22 - Pasaia

UZTAILA

• 13- Bizkaiako kostaldea

• 26- Aralar

ABUZTUA

• 31- Arantzazu

IRAILA

• 14- Lezo

• *Ávila, Segovia eta Salamanca

URRIA

• *Benidorm

• 11 - Getariako Museoa eta Zarautz

• 19- Bazkideen eguna

AZAROA

• 3- Lodosa

• *Lanzarote

ABENDUA

• *Delegatuak
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atal desberdinak ikusi zituzten ordu t´erdi batez. 
Gero Biasterin itzuli bat eginda bazkaldu zuten La 
Huerta Vieja jatetxean eta nahiko ondo. Handik 
irtetzean konturatu ziren 33 graduko tenperatura 
izango zela lagun eta Garesen gelditu beharrean 
Eunateko eliza ikustera abiatu ziren, baina ate 
guztiak itxita zeudela freskagarri batzuk Garesen 
hartzea erabaki zuten.

Uztailaren 4 eta 5ean Santander eta Cabar-
cenora joan ziren 71 bazkide  bidean gosaltze-
ko parada bat eginez. Lehenengoz Santillana del 
Mar ikusteko aukera izan zuten, batez ere, bere 
kale berezi eta kolegiata. Inguruko Comillas-ko 
unibertsitate ospetsua eta indianoen etxe be-
reziak  ikusirik, Santanderren bazkaldu zuten, eta 
arratsaldez hango leku interesgarriak ere ikusi.

Hurrengo goizean hotelean gosaldurik, Cabar-
cenora abiatu ziren eta hango basapizti mordoa 
ikusteko aukera izan zuten, baita ere ikuskin be-
reziaz gozatzeko. Bertan bazkaldurik etxeruntz 
atera eta bidean Castro Urdialesen geldialdi bat 
egin zuten.

Uztailaren 26an, 250 bazkidek atautxi-ama-
txien eguna ospatu zuten Aralarren. Eguerdiko 
12:00etan Goizuetako Apezetxea apezak meza 
eman zuen, bukaeran Mikel Deuna musukatu eta 
gero Iruñera abiatu Los Tres Reyes hotelean baz- 
kaltzeko. Beti bezala Jose Angelen eskutik dan-
tza. Baita ere aukera La Takoneran edo alde za-
harretik itzuli bat emateko.

Abuztuaren 31n Arantzazun elkartu ziren 212 
bazkide Ama Birginaren bederatziurrena ospatze-
ko. 11:00etan aitortza sakramentua ospatu zuten 
eta 12:00etan meza nagusia 23 apaizek eman-
dakoa.

Eguerdira arte guztia antolatu bezala joan 
bazen ere, eguerditik aurrera arazoak hasi zi-
ren jatetxeko antolakuntza eskasaren ondorioz. 
Ordu erdi baino gehiago egon behar izan zuten 
kanpoan bazkaltzeko esperoan. Aurreko urtetan 
Azpeitiara joan ohi ziren bazkaltzera, baina aurten 
Arantzazun bertan gelditu ziren. Bi izan ziren era-
baki hori hartzeko arrazoiak: Azpeitirainoko ordu 
eta erdi bidea ez egitea eta bertan menu goxo 
eta merkeago bat topatu izana (urdaiazpiko ibe-
riarra, kroketak, entsalada gulekin, bildots errea 
eta pantxineta txokolatezko kremaz beterik). Ez 

zegoen aurreikusia, ordea, jatetxearen funtziona-
mendu kaxkarra.

51 bazkidek egin zuten Baltikoko hiriburueta-
ra bidaia irailaren 7an. Hegazkinez Loiutik abia-
tu ziren Frankfurtera eta handik Vilniusera. Zazpi 
egunez eta eguraldi ona lagun, Baltikoko hiru hiri-
buruetako monumentu ederrenak ikusteko auke-
ra izan zuten.

Hilaren 15ean, 139 bazkidek Lezora joan zi-
ren hango Santo Kristo eguna ospatzera. Horrela 
11etan meza entzunda herri kirolaz gozatu zuten 
herriko plazan eta gero Oiartzungo Gurutze Berrin 
menu berezi bat gozatuz eguna dantzaz bukatu 
zuten.

Aurten Arkupeak Elkarteko kideek egindako 
lanekin zenbait erakusketa egin dira urtean zehar. 
Irailaren 18an Leitzako talo egunaren baitan lan 
horietako batzuk ikusteko aukera izan da. 

Urriaren 4an, 82 bazkide joan ziren Beni-
dorm-era, 14 egunez bertako ondartzetan gozatu 
eta atseden hartzeko asmotan. 

Eguraldia lagun izan zuten, eta egunero 24 eta 
28 gradu arteko tenperaturak izan zituzten. Be-
nidorm-eko txokoak ezagutu eta gainera irteerak 
ere egin zituzten inguruko herrietara: Calpe, Altea 
eta Valentzia.

98 bazkide joan ziren Nafarroako Pirineo-
tara urriaren 5 eta 6an. Bi talde antolatu ziren 

bazkaltzeko lekurik ez zegoelako denentzako. 
Burgitik abiatu zuten bisitaldia  eta gida baten 
laguntzaz bertako sekretuak ezagutzeko auke-
ra izan zuten. Ondotik Erronkarira joan ziren eta 
han Julian Gayarreren mausoleoa ikusi, baita na-
tura interpretatzeko zentroa ere, eta Belaguatik 
gora igo eta Juan Pito jatetxean bazkaldu zuten. 
Bukatzeko arratsaldean Burgiko Larra gasnategia 
bisitatu zuten. 

Urriaren 20an urteko egun garrantzitsuena 
ospatu zuten Gorraizen 540 pertsonek: omen-
duak, sendikoak, bazkideak etab.

Hildako bazkideen omenez egindako mezare-
kin  hasi zuten eguna eta ondotik Jose Luis Le-
garra presidenteak hildako bazkideen aipamena 
egin eta omenduei zorionak eman zizkien. Aldi 
berean Arkupeak-ek antolatutako lehiaketetako 
sariak banatu ziren. Pakita Mikelarena, Blanca 
Bertiz eta Pako Paskualek jaso zituzten litera-
tur lehiaketako sariak. Argazki lehiaketan Blanca 
Bertiz eta Fernando Etxeberriaren lanak izan ziren 
sarituak eta Alejandro Pozzik eskuratu zuen mar-
golan onenaren saria.

Eguerdiko ordubietan bazkaltzeko elkartu zi-
ren eta Jose Angel akordeoilariaren erritmora 
dantzan bukatu zuten ospakizun borobila.

Elizondoko ferietan bazkide batzuk  bere la-
nak aurkeztu zituzten erakusketa berezi batean: 
Juan Mari Errotaberea, Tere Bahillos, Mari Puy Li-
quin, Milagros Esteban eta Mari Karmen Auzki.

Hilaren 27an Josetxo Ruiz Lopatedik eskaini 
zuen hitzaldian adinekoendako elikadura egokie-
na zein den azaldu zuen. 26 pertsona bertaratu zi-
ren eta 40 minutuz gomendio interegarriak eman 
zituen. Bertzeak bertze, egunetan bost otordu 
egitea  gomendatu zuen hiru egin beharrean.   
Hitzaldia errepikatu zuen Leitzan.

Azaroaren 4tik 13ra, 76 kide Inglesaren Ho-
dartzara joan ziren 8 egunez eguraldi zoragarriz 
gozatuz. Aukera izan zuten uhartean zehar ibil-
dibe batzuk egiteko, batez ere, Gran Kanaria, 
Mogan, el Roque Nubio (1.813 m), Guayadeque, 
Agüimes etab. Euskaldun herri bat ere badago 
Arguineguin izenarekin. 

Azaroaren bukaeran  Hiritarren Segurtasunari 
buruz bi hitzaldi eskaini zuen Foruzaingoaren or-
dezkari batek Elizondo eta Beran. Adinekoek su-
fritu ditzaketen gehiegikeriaren aurrean nola joka-
tu erakutsi zuen.

Azkenik, 140 kide joan ziren Zumarragara 
abenduaren 13an. Bi orduz hango ikuskizunez 
gozatuz , Oiartzun aldera abiatu ziren 13:00etan 
Gurutze Berri jatetxean bazkari berezi bat dasta- 
tzeko, alegia, babarrunak bere sakramentuekin. 
Jose Angelek eman zion bukaera eguna eta ur-
teari musika eta dantzaz.

MENDIKO IRTEEERAK

APIRILAREN 19an

IRTEERA: LEITZAKO PLAZATIK

26 MENDIZALE

IBILBIDEA: Taldea goizeko 09:00etan elkartu 
zen Leitzako plazan, beti bezala argazki bat egi-
nez abiatu ziren Gorriztaran auzo aldera eta ordu 
bete igarota lortu zuten Basakabiko gurutzebi-
dea. Handik eta errepide zaharretik gora beste 
ordu erdi bat antena aldera. Geldiera motz bat ha-
marretakoa hartuz eta hamaiketan Eguzkiko Mu-
nora iritsi ziren. Han inguruko mendiko ikuspegiz 
gozatu eta berriz atzera antena aldera, eta handik 
jeitsiera trenaren geltokira. Ordu bata eta erdietan 
herriko plazara iritsi ziren eta ordu bietan denak 
alkartu Musunzar jatetxean bazkaltzeko. Zorio-
nak, musika, kantu eta dantzaz gozatu zuten, eta 
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hurrengo irteera Gorramendira joatea erabaki zu-
ten, konkretuki maiatzaren 17an.  

MAIATZAREN 17an

IRTEERA: OTSONDOTIK GORRAMENDIRA

33 MENDIZALE

IBILBIDEA: 33 mendizale Otsondon elkar-
tu ziren eta gero autoz Gorramendiko azpira iri- 
tsi ziren goizeko 09:00etan. Ordu betez igo goiko 
mendiraino eta han bertan hamarretakoa hartuta 
aurrera joan ziren Gorostia ingurutik eta Akomen-
dia gailurrean elkarturik argazki pare bat eginez. 
Kaskanta jaunak hango ezkila ederrarekin saio 
berezi bat eskaini zuen. Hiru ordu terdi igaro ta ir-
teerako lekura iritsi ziren. Gero denak berriz autoz 
Uxoa jantokira abiatu ziren. Ondo bazkaldu eta 
Jose Angelen musikaz gozatu zuten, Eratsungo 
Tolare, Juanito eta Mikelek “ardoaren abantaila” 
kantua abestu zuten benetako maisutasunez. 
Aukera izan zen dantzatzeko ere.

UZTAILAREN 19an

IRTEERA: ETXALAR

42 MENDIZALE

IBILBIDEA: 42 mendizale Etxalarko inguruan 
ibili ziren uztailaren 19an. Azkuara igo ondotik 
Sualar eta Gorospil barna pasatu ziren, eta hemen 
ehiztarien gonbidapena jaso zuten. Oilo granja bi-
sitatuz bukatu zuten ibilaldia eta gero ederki baz- 
kaldu La Basque jatetxean Antonioren eskutik.

ABUZTUAREN 23an

IRTEERA: ARANTZAZU- AIZKORRI

30 MENDIZALE

IBILBIDEA: Abuztuaren  23an, irteera berezia 
antolatu zen Aizkorrira. Goizean goiz autobusa 
Doneztebetik  6:30erako atera  eta Bortziriak, 
Irun, Leitza eta Irurako mendizaleak biltzen joan 
ziren. 09:00etan Arantzazutik Urbia alderantz 
abiatu ziren. Bertan gosaltzeko aprobetxatu zu-
ten aurrez aurre aldapa gogorra igotzeko inda-
rrak hartuz. 11:30ak aldera iritsi ziren Aizkorriko 
gainera, 1.528 metroko garaiera duena. Mendian 
esperientzia duen taldetxo bat Aketegi, Arbelaitz 
eta Aitxurira  (1.551 metro) igo zen eta gero Ur-

bian elkartu zen taldeko besteekin. Bertan da-
goen jatetxean bazkaldu zuten batzuk eta hirurak 
alderako Arantzazun ziren bueltan. Beroari aurre 
egiteko freskagarri bat hartu ondotik abiatu ziren 
etxe aldera.

IRAILAREN 22an

IRTEERA: ULTZAMAKO BENTA- SAIOA

12  MENDIZALE

IBILBIDEA: Irailaren 20rako zegoen aurreiku-
sia irteera, baina eguraldi  txarra tarteko irailaren 
22an igo ziren  Saioa mendira. Aldaketa horren 
ondorioz mendizale taldetxoa  txikiagoa izan zen 
oraingoan. Belateko aterpetxetik abiatu ziren be-
deratziak aldera eta aldapa gora Okolinea (1.362 
m) bidean abiatu ziren, gainera 10:50etan  iriste-
ko. Saioara (1.418 m) 11:15ak aldera iritsi ziren. 
Atseden pixka bat hartu eta ikuspegi zoragarriaz 
gozatu ondotik, beheitirako bidea hartu zuten 
eta ordu bata baino lehenago ermitara iritsi ziren. 
Ondotik Almandozko jatetxean ongi irabazitako 
otordua egin zuten.

URRIAREN 18an

IRTEERA: ARALAR – TTUTTURRE

26 MENDIZALE

IBILBIDEA: Leitzako taldeak antolaturik, 26 
mendizale bildu ziren urriaren 18an Aralarko 
Guardetxeko inguruan, Ttutturrerako bidean. Le-
henbizi Belokira igo eta gosalduta Ttutturrera igo 
ondotik  indarrez zeudenez, Txorrotxetako kas-
kora  joan ziren. Lau ordu eta erdiko ibilbidearen 
ondotik Mugiroko ostatuan bazkaldu eta indarrak 
berreskuratu zituzten. Hurrengo ateraldia aza-
roaren 22an eginen dute Hondarribia inguruan, 
Irun –Hondarribiko taldeak antolaturik.

ARKUPEAK – ARGIBEL OPTIKA
(ELIZONDO)

HITZARMENA

IKUSMENA

 
•	 Monofokal	edo	mailakako	betaurreko	bat	erostean	beste betaurreko bat opari.
    (Eguzkitakoa edo txuria)
•	 Betaurrekoen “plan renove”-a 3 urte baino lehenago %30eko deskontua
•	 Doako errebisioa ikusmenean
•	 Doako kontrola begiko tentsioan
• Betaurrekoa kristal graduatuekin 89 €- tan
•	 Betaurrekoa	lente	progresiboekin	199	€-tan
•	 DMAe	 gaixotasunaren	 aurrean,	 prebentziorako,	 begiaren	 kontrola.	 Frogen	 kostua	 eta	

txosten oftalmologikoa 30€

•	 Doako bisita etxeetara ikusmenaren errebisioa egiteko
•	 Fabrikako	2	urteko	bermea
•	 %50eko	galera	asegurua
•	 Lehenengo	urtean	%70eko	bermea	apurtuz	gero
•	 Bigarren	urtean	%50eko	bermea	apurtuz	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

Lehendik dauden eskaintzei ezin zaie batu.

Baldintza hauek Arkupeak-eko bazkide eta bere bikoteari zuzenduta daude. 
Txartela erakustea beharrezkoa da.
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> IBILBIDE TERMALA
 60 min. ibilbidea  11€

 Baldintzak  Ordua hartzeko deitu 
   Arkupeak 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 ZEHAZTU GABE
 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 abantaila 
berdinak izango ditu.

ARKUPEAK ETA ELGORRIAGAKO 
BAINUETXEA HITZARMENA

IRAUPENA 2017 Autobusen irteerako ordua, izena eman 
ondoren, herriko delegatuari adieraziko 
zaio.

Lantegia Errioxako Pradejon herrian dago 
kokaturik eta Estatuko lantegi haundiena 
da.

10:30  Pradejonera iritsiera eta hango 
gidariarekin bilera Fungiturismoko gelak 
ikusteko.

Atsedena zerbait hartzeko.

11:00  Barrengorri tuneletara bisita eta 
gidariaren azalpen eta iritzi didaktikoak.

Barrengorrien dastaketa ardoarekin.

Bisita kontserbagile tradizional batera, 
alegia, eskuz egindako eran lan egiten 
duenera.

14:30  Bazkaria Castejonen buffet mo-
duan kafe eta cavarekin.

17:00  Bisita Oliteko gaztelura.

Prezioa: 45 €.

Izena emateko egunak: Urtarrilaren 
16, 17 eta 18an, bulegoko telefonora 
deituz, 948450870 edo 618567837.  

Ordainketa data: Urtarrila.

Oharra: Gutxienez 50 bazkidek joan 
behar dute. Gehiago balira beste auto
bus bat bete arte zerrendan geratuko 
da.

> Pradejon. Barrengorri (txanpinoi) eta
   perretxiko produktuen  ekoizpen baten
   lantegira bisita. Otsailak 16
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> Xabier Deuna
   Martxoak 7

Autobusen irteerako ordua, izena eman 
ondoren, herriko delegatuari adieraziko 
zaio.

09:30 Txapelketaren hasiera Doneztebeko  
Santamaria jatetxean.

11:00 Atsedena: tortilla, 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.

Prezioa: 30€.

Izena emateko egunak: Txapelketa 
jokatu behar ez dutenak otsailaren 13, 
14, eta 15ean herri bakoitzeko 
delegatuarekin.

Ordainketa data: Otsaila

Oharra: Egun hau bazkide guztiei 
zabaldua dago. Eguna Donezteben 
igaro nahi duenarentzat prezioa  40€.

> Mus txapelketa Donezteben
   Martxoak 16

Autobusen irteerako ordua, izena eman 
ondotik, herriko delegatuari 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 vieira 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.

Prezioa: 44 €.

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

Ordainketa data: Otsaila.

Autobusen irteerako ordua, izena eman 
ondoren, herriko delegatuari adieraziko 
zaio.

11:00 Zarautzera bisita, bakoitzak nahi 
duena egiteko.

13:30 Autobusa hartu sagardotegira joa-
teko.

14:00 Bazkaria Aginaga sagardotegian
MENUA

Bakailao-tortilla
Bakailaoa piper berdeekin

Txuleta entsaladarekin
Gazta, menbriloa eta intxaurrak

Etxeko sagardoa, errioxako ardo beltza 
edo gorria eta cava

16:00 Dantzaldia Jose Angelekin.

18:30 Autobusen irteera.

Prezioa: 38€.

Izena emateko egunak: Otsailaren 20, 
21 eta 22an herri bakoitzeko 
delegatuarekin. 

Ordainketa data: Martxoa.

> Zarautzera bidaia eta bazkaria 
   Aginagako sagardotegian
   Martxoak 30

Autobusen irteerako ordua, izena eman on-
doren, herriko delegatuari adieraziko zaio.

12:00  Soinketa erakustaldiaren hasiera 
Doneztebeko kiroldegian.

14:00 Bazkaria Doneztebeko Santamaria 
jatetxean.

MENUA
Micuit

Iberiar urdaiazpikoa
Entsalada epela

Onddoz beteriko orburuak
Legatza arrautz-irinetan pasatua,

errazio ½
Azpizuna errazio ½
Tarta izozkiarekin

Ardoa, sagardoa, kafea, kopa eta cava

17:00 - 19:45 Dantzaldia.

20:00 Autobusen irteera.

Prezioa: 42€

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

Ordainketa data: Martxoa.

Oharra: Soinketa egin behar dutenek 
20 € ordaindu behar dute. Bazkideren 
batek kotxez joan nahiko balu, izena 
emateko garaian esan dezala

> Soinketa eguna
    Apirilak 6
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> Euskal Kantuen Jaia Dantxarinean
    Apirilak 27

Autobusen irteerako ordua, izena eman 
ondoren, herriko delegatuari adieraziko 
zaio.

Jaia Dantxarineako OTXONDO jatetxean 
izango da.

12:00 Dantxarinean  hango merkataritza 
berriak ikusteko aukera.

13:00 Bazkaria Otxondo jatetxean.
MENUA

Zizka-mizkak 
Urdaiazpikoa

Entsalada gulekin
Legatza oihana saltsarekin

Bildots errea patatekin
Euskal tarta izozki eta txokolate

beroarekin
Ardoa, ura, sagardoa, kafea, cava

( botila bat 4 p.) kopa normala

Bazkal  bukaeran kantuen LIBURUXKA 
banatuko da.

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

Ondoren GUATEKE taldeak gure gazte 
garaiko abestiak oroituko dizkigute.

Gero atsedena berriz gure kantu zaharrak 
abesteko.

Dantzaz bukatuko dugu jaia arratsaldeko 
20:00etan.

20:15 Autobusen irteera.

GARRANTZI HAUNDIKO OHARRA: 
Egun horretan bazkide aunitz elkartzen 
gara, eta sarrera azkarrako izan dadin 

TXARTELAK banatuko ditugu eserleku 
zenbakiarekin. Jatetxe barruan arduradu-
nek lagunduko dute.

Txartelak delegatuek banatuko dituzte eta 
onartuak izango dira bazkide ez direnak 
3€ gehiago ordainduz.

Prezioa:
Bazkideak: 45€ 
Bazkide ez direnak : 48€

Prezioa barne: autobusa, euskal 
kantuen liburuxka, anbulantzia eta 6 
soinulari kontutan hartuta.

Izena emateko egunak: Bazkideak 
martxoaren 13, 14 eta 15ean herri 
bakoitzeko delegatuarekin.
Bazkide ez direnak martxoaren 16 eta 
17an herri bakoitzeko delegatuarekin.

Ordainketa data: Apirila.

APIRILAK 29:  LISBOAKO KOSTALDERA:  
SESIMBRA EDO CAPARICA Gure herri 
desberdinetatik irten goizean goizez eta 
bidean bazkaldurik arratsaldean Lisboako 
kostaldera iritsiera eta gaua hotelean.

APIRILAK 30: SINTRA, CASCAIS, 
ESTORIL Gosalduta hotelean hiru herri 
horietara: Sintran hiru-lau leku interesgarri 
ikusiko dira, batez ere, Pena Palazioa. Gero 
hotelera bazkaltzera eta arratsaldez Estoril 
herri ospetsura: hondartzak eta aspaldiko 
kasinoa ikusteko. Gero Cascaiseko eta han 
BOCA DO INFERNOZ gozatuz hotelera.

MAIATZAK 1: LISBOA ETA INGURUAK
Lisboan hirian zehar itzuli bat eta TORRE 
DE BELEM ETA JERONIMOREN MONAS-
TEGIA ikusi eta gero bazkaldu. Arratsal-
dean bakoitzak nahi duena egin.

MAIATZAK 2: CALDAS DA RAINHA .
ÓBIDOS, PENICHE Caldasen bada  as-
paldiko merkatua eta museo interesgarria. 
Obidos oso ezaguna da bere erdiaroko 
harresiengatik eta Peniche arrantzaleen 
txokoa bezala.

MAIATZAK 3: BATHALA, FATIMA, COIM-
BRA Bathalan Santa Maria de la Victoria 
ikusiko da eta Fatiman hango Santutegia. 
Bazkal ondoren Valinhos herrira, non di-
rudienez agertu zen Amabirgina laugarren 
aldiz. Coimbrara afaltzera eta lotara.

MAIATZAK 4: COIMBRA, AVEIRO, 
COIMBRA Goizez gidariarekin herria 
gurutzatu: Katedrala, Gurutze Santuaren 
monastegia eta Unibertsitatea.
Bazkal ondoren Aveirora “Portugaleko 
Venecia” eta itsasontzian itzuli eder bat.

MAIATZAK 5: COIMBRA, 
TORDESILLAS, VALLADOLID.
Gosalduta Tordesillan geldiera gidari 
batekin herria ikusteko eta Valladoliden       
bazkaria eta arratsaldez gidariarekin itzu-
lia herrian barna.

MAIATZAK 6: VALLADOLID, BURGOS 
ETA ETXERA Gosalduta Burgosen gida-
riarekin hango monumentu interesgarrie-
nak ikusi eta bazkal ondoren etxeruntz.

IKUSIKO DITUGUN HERRIAK: Sintra, 
Cascais, Estoril, Lisboa, Caldas De Reinha, 
Obidos, Peniche, Bathala, Fatima, Coim-
bra, Aveiro, Tordesillas, Valladolid, Burgos.

ESKAINTZAK:
•	Autobusa
•	Pentsio	osoa	ura	eta	ardoarekin	
•	Gidaria	bide	osoan
•	5	gidari	lokalak
•	6	sarrera	dohainik
•	Aveiron	itzuli	bat	itsasontzian
•	Lau	****	7	egonaldi
•	Bidaia	asegurua

Prezioa:
Logela Bikoitza: 650€.
Banakako logela: 775€.
 
Izena emateko egunak: Otsailaren 
20, 21 eta 22an bulegoko 948 450 878 
edo 618 567 837 telefonora deituz.

Ordainketa data: Martxoa.

Oharra: Komeni da Europako Osasun 
    Txartela eramatea

> Portugal
   Apirilaren 29tik maiatzaren 6ra
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12:00  Meza Santua Basilikan.

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

MENUA
Barazki zopa

Arroza saltxitxekin
Txerrikia patata frijitu eta entsaladarekin

Fruta mazedonia
Ardoa, ura eta kafea

15:30 Errosario Santuaren errezoa.

16:30 Gaixoen prozesioa.

18:20 Autobusen irteera hotelen ateeta-
tik.

Prezioa: 39€.

Izena emateko egunak: Martxoaren 3, 
4 eta 5ean herri bakoitzeko 
delegatuarekin.

Ordainketa data: Martxoa.

Oharra: Komeni da Europako osasun 
txartela eramatea.

> Lourdes
   Maiatzak 11

Autobusen irteerako ordua, izena eman 
ondoren, herriko delegatuari adieraziko 
zaio.

ALOJAMENTUA
HOTEL POSEIDON
(Beheko eraikuntza)(30 PLAZA)
Logela bikoitza: 785€.
Banakako logela: 970€

HOTEL FENICIA (50 PLAZA)
30 bazkide baleude:
Logela bikoitza: 655€

Banakako logela: 840€

40 bazkide baleude:
Logela bikoitza: 610€

Banakako logela: 795€

50 bazkide baleude:
Logela bikoitza: 595€

Banakako logela: 780€

Izena emateko egunak: Martxoaren 
    13, 14 eta 15ean bulekogo  

948 450 878/618 567 837 telefonora 
deituz
 
Ordainketa data: Apirila

Ezeztapenak: biadaiari uko egiteko 
galdetu 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: Hotelen araudiarengatik ez 
dituzte 3 banakako logela besterik 
onartuko.
Bidaian beharrezkoa balitz, autobus
osagarria egonen da.

> Benidorm
   Maiatzaren 13tik 26ra
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Las Bardenas parke berezi bat da Unes-
cok BIOSFERAKO ERRESERBA BEZALA 
onartua. 42.500 hektarea ditu.

Higadurak, sakanak, mesetak eta hegiak  
sortu ditu. Pintore eta idazle mordo bat 
saiatu da horko berezitasunak azaldu eta 
erakusten, baita telebista eta zinemalariak 
ere.

Aukera aunitz dago leku deseberdinaz 
gozatzeko: oinez, bizikletaz edo autoz. 
Guri gidari batek merezi duten txokoak 
erakutsiko dizkigu.

Autobusen irteerako ordua izena eman 
ondoren adieraziko da.

10:30 Castejoneko jatetxera iritsiera. 
Bertako kafetegian tortilla eta txistorrak 
dastatu edariekin.

11:15 Gidari batekin Las Bardenas aldera 
irten hango leku bereziak ikusteko.

14:00 Bazkaria Castejoneko jatetxean 
(BUFFET), cava eta kafea. Kopa nahi due-
nak tabernara joan beharko du hartzen 
duena ordainduz.

16:00 Autobus bat bakarrik betetzen bada  
Marques de Monteciego bodega ikuste-
ra joango gara. Bi badira, dantza bertan 
Jose Angelekin.

Prezioa: 45€

Izena emateko egunak: Maiatzaren 
8, 9 eta 10ean teléfono hauetara 
deituz, 948 450 390 edo 618 567 837

Ordainketa data: Maiatza.

Oharra: Hasieran 50 plaza eskaintzen  
dira. Autobusa betetzen bada,  
zerrenda berri bat zabalduko da beste 
autobusa bete arte.

> Las Bardenas
   Ekainak 8

1978. urtean kanadiar arkeologo batzuk  
Nao San Juan itsasontziaren hondakinak 
aurkitu zituzten eta 30 urtez saiatu ziren 
itsasontzi horren nortasuna lortzen, eta 
azkenik planoak eta guzti aurkeztu zituz-
ten.

Aspalditik talde bat ari da itsasontzi hori 
bezelakoa eraikitzen Pasaiako Albaola 
faktorian Uneskoren laguntzarekin.

Nao San Juan itsasontzian erabilitako ma-
terial berdinaz saiatzen ari dira: Sakanako 
haritzak (Dantzaleku) eta  Quintanar de la 
Sierrako (Burgos) alkitrana edo bikea.
Diotenez gutxienez 200 haritz beharko 
dituzte.

Autobusen irteerako ordua izena eman 
ondoren adieraziko da.

10:00 Trintxerpera iritsiera.

10:30 Itsasontziz (25 pertsona)  itzuli bat 
itsasadarratik hamar minutuz, eta faktoria-
ra museoa eta itsasontzi berria ikustera.

10:45 Faktorian bisita taldeka gidariare-
kin.

Bisita bukaturik itsasontzian Pasaia Doni-
banera bazkaltzera.
14:00 Bazkaria Nikolasa jatetxean

MENUA
Iberiar urdaiazpikoa, entsalada mistoa, 

txangurroz beteriko piperrak
Nikolasa legatza ½

Entrekota ½
Tarta izozkiarekin

Ura, ardoa, kafea, kopa normala eta cava 
(botilla bat 4 p.)

16:00 Herritik itzuli bat eta Victor Hugo 
poetaren etxera bisita.

18:00 Autobusen irteera Pasai Donibane-
tik.

Prezioa: 50€.

Izena emateko egunak: Maiatzaren 
15, 16 eta 17an telefono hauetara 
deituz, 948 450 390 edo 618 567 837

Ordainketa data: Maiatza.

Oharra: Hasieran 50 plaza daude, 
jatetxean leku gehiagorik ez dutelako. 
Zerrenda berri bat zabalduko da 
bigarren autobusa bete arte eta talde 
hau hilaren 23an joango da.

> Pasaia
   Ekainak 22
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> Aralarko Santutegia
   (Atautxi-amatxien eguna)
   Uztailak 26
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Autobusen irteerako ordua izena eman 
ondoren adieraziko da.

Hasieran Itziarren geldialdi bat zerbait 
hartzeko eta gero Debatik Mutriku, Onda-
rroa eta Lekeitiora.

Lekeition ordu beteko geldiera he-
rrian bakoitzak nahi duena egiteko eta          
gosaltzeko.

Ondoren Elantxoben ordu erdiko geldial-
dia.

14:00 Bazkaria Kortezubiko Lezika jate-
txean 

MENUA
Urdaiazpikoa

Zainzuriak bi saltsekin hornituak
Ahate mousea

Bakailaoa saltsan errazio ½
Entrekota bere hornigaiekin 

Etxeko tarta

Ardo beltza (Errioxa), gorria, txuria, 
sagardoa, ura, ogia

Kafea, moscatoa eta txupitoa

Bazkal ondoren Bermeora. Han ordu bete 
eta gero Gaztelugatxeko begiratokira. Ez 
dute uzten bertara igotzea, oinez ez bada.

Etxeruntz autopistatik, bidean geldialdi 
bat eginez.

Prezioa: 45€.

Izena emateko egunak: Ekainaren 12, 
13 eta 14an herri bakoitzeko 
delegatuarekin.

Ordainketa data: Ekaina.

> Bizkaiako kostako itzulia
   Uztailak 13

12:00 Meza Santua Aralarko Santutegian.

14:00 Bazkaria Gorraizen.
MENUA

Udako entsalada, Tuterako kogoiloak, 
izokina eta gazta freskoa

Frijitu desberdinak
Bakailao ajoarrieroa mariskoarekin

Risotoa Ultzamako onddoekin
Tenperatura baxuan erretako 

esne-bildotsa, 
Tuterako kogoilo eta 
Idiazabal saltsarekin

Hostopila esnegain eta gorringo  
xigortuarekin eta bainilla izozkia 

Nafarroako ardo beltza eta gorria, 
Erreserba Brut Cava

Ur mineralak
Kafeak eta kopak

16:00 Dantza Jose Angelekin.

19:00 Autobusen irteera.

Prezioa: 47 €.

Izena emateko egunak: Ekainaren 19, 
20 eta 21ean herri bakoitzeko 
delegatuarekin.

Ordainketa data: Uztaila.

Aurtengo esperientzia ikusirik, datorren 
urtean bide berdinatik abiatuko gara, ale-
gia, herri bakoitzeko mendizaleek antola-
tuko dituzte irteera desberdinak.

Adibidez, Doneztebekoek urtarrileko 
irteera antolatuko dute; Berakoek otsai-
lean; Etxalarkoek martxoan, Leitzakoek 
apirilean; Tolosakoek maiatzean; Baztan-
goek ekainean; Ezkurra eta Eratsungoek 
uztailean; Hurrengo irteerak denen artean 
antolatuko dira mendi berezi batzuk ahaz-
tu gabe. Adibidez Txindoki, Aloña, Ernio, 

Beloki, Anboto etab.

Interesgarria izan daiteke ere Pirinioak 
aldera bidaia bat antolatzea; adibidez, 
Sallent de Gallegotik Respomusora igo, 
arratsaldean Ibon aldetik itzuli bat egin, 
eta hurrengo egunean zeharbidea, handik 
Panticosara.

Beste aukera bat egun bateko bidaia: 
Canal Royatik zeharbidea Anayeteko ibo-
netik Formigalera. Horretarako goiz jeiki 
behar.

> Mendiko irteerak
    2017an
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> Arkupeak  2017
   Literatur lehiaketa

> Arkupeak  2017
    Argazki lehiaketa
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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, Baztan, 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: 200 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 2017 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 Luzia, 5-2,
31740 Doneztebe

Lanak aurkezteko azken eguna: 2017ko 
irailaren 15a izanen da.

5.- Epaimahaia.
Patxi Iriarte (foto Zaldua) eta Iosu Inziarte

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

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 orrialde gu-
txienez, eta 10 gehienez, lerro artean  tar-
te bikoitza utzirik eta bakarrik alde batetik 
mekanografiatuta.

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 2017 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 Luzia, 5-2 

31740 Doneztebe

Lanak aurkezteko azken eguna: 2017ko 
maiatzaren 30a 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  2017
    Pintura eta marrazketa lehiaketa

> Ikastaroak
Lehen sei hileko ikastaroak     Iraupena

       

Yoga         3 hilabete

Dantza        3 hilabete

Luzaketak      3 hilabete

Frantsesa        8 hilabete

Lorezaintza        25 ordu

Kimaketa         25 ordu

Pintura        8 hilabete

Memoria tailerra       3 hilabete

Tallara sarrera eta pirograbatuak      

Igeriketa        10 aste

Aquagym        10 aste

Ikastaroa Iraupena

     

Informatika 20 ordu

Landu zure burua 4 ordu

Ongizatea hobetu 12 ordu

Ongi bizi, hobeto sentitu 39 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 doan eskeintzen diren ikastaroak

Izena emateko azkeneko eguna urtarrilaren 31
Ikastaroen kostua eta egutegia izena eman ondoren egingo den bileran finkatuko dira.L

E
H

IA
K

E
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K

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 gehienez izanen dira 60 x 60 cm, 
eta gutxienez 40 x 40 cm.

3.- Sari hauek ezarri dira.
 - Lehen saria: 200 euro.
 - Bigarren saria: 200 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 2017
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 Luzia, 5-2, 
31740 Doneztebe

Lanak aurkezteko azken eguna: 2017ko 
irailaren 15a izanen da.

5.- Epaimahaia.
Juan Carlos Pikabea eta Ana Mari Marin.

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
   Literatur lehiaketa

Modalitatea:  Narrazioa euskaraz
Egilea: Pakita Mikelarena
Lehenengo saria

Gure herrietako pertsona berexi baten kon-
tuak argituko ditut, haurtzaroan entzunak:

Nor zen Xaldix? Bere sortzea ziur ez da-
kigu non izan zen. Borda Berri baserrian 
parez beste aldetik bizi zen. Bidaxkiten. 
Baserri xume bat zen. Bere gurasoak 
Inkulustik ekarri zuten umerik ez zutela-
ko. Apezak kontsegitu zuen nahiko adinan 
goiti baitziren. 

Mutiko koxkorra zela izen goiti jarri zioten 
“Xaldix”, Saldiasko familia baten antza zu-
elako. Garaietan baserrian ez zegoen es-
kolarik eta bere gurasoak ez zuten igorri 
eskola ikastera. 

Nahiko bihurria omen zen, baina langilea. 
Kozkortu zelarik, artzain eta mutil ibili zen 
etxaldeetan sos batzuk ateratzeko. Gu-
rasoak adin haundia zutelako etorri ziren 
herrira bizitzera, sorgin etxera eta mutil 
egina zela auzoan bertan hasi zen lanean, 
telarrak egiten zituzten etxe batean. Orain 
(Arotxa jatetxea) den etxea hori zen, ni on-
doan bizi nintzen eta ongi gogoratzen naiz 
etxe hartaz. 

Txerri puskakin joaten nintzen eta mantón 
bat ere gogoratzen naiz hark egina.

Xaldix nik ez nuen ezagutzen baina bere 
familia bai. Xaldix etxe hartako alaba To-
maxa zenarekin ezkondu zen. Bi ahizpa 
zituen, Antoni, Argentinan Pampan ibilia, 
diru pixkat irabazten eta Romana. Xaldix 

eta Tomaxak izan zuten seme bat, Tomas 
Alkaine. 

Herri aunitzetatik etortzen ziren hariarekin 
telak egitera. Beti gogoratzen naiz ertz-
aren hasieran eta bukaeran berdea eta  
gorria, txuriarekin jartzen ziola ikurriñaren 
koloreak direlako. Xaldixek ez zuen esko-
lik baina arras listoa omen zen. 

Telarreko lana jeitxi zenean, Berako okin-
degi batean lana aurkitu zuen. Zaldi gorri     bat 
erosi zuen eta karroa eta kotxea eroste-
ko Antonik Ameriketatik ekarritako dirua 
eman zion. Berak esaten omen zuen re-
publikanoa zela, astero bi aldiz etortzen 
omen zen Mugaire arte. Handik aurrerago  
ez zen joaten zerga edo inpuestoa ez or-
daintzkeo.

Kotxeari toldoan jarri zion izena:

Berako ogi freskua salgai

Viva gure republika

Nagusiak eta lagun aunitzek  erraten omen 
zioten: “Hor jarri dezun letreru horrek dis-
gustoren bat emango dizu”. Baina berak 
berearekin segitzen zuen.

Behin batean, herriko hiru mutil gaztek 
sosik ez omen zuten ostatura joateko, 
bost peseta behar omen ziren afaldu eta 
musean aritzeko, baina ez zuten eta nola 
Xaldixek dirua aisa erabiltzen zuen pen-

Xaldix

tsatu zuten hari ateratzea. Larunbata arra- 
tsean karroa airean hartu eta kuerdarekin 
poliki ugaldian zubitik bera sartu zuten. 
Batek abisatu zion, Xaldix zure karrua 
ugaldin dago ez du iduri makurrik  dunik, 
nahi baduzu, nere laguneri deitu eta atera-
ko dugu denen artean.

Horrelaxe egin omen zuten, mutila hura 
sartu zen ugaldin eta Xaldix eta bere la-
gunak zubitik soka bota, lotu harek eta   
makurrik gabe atera zuten. 

Xaldix oso konten, astelehenerako ko- 
txea ongi zegoela esaten omen zuen; hau 
monarkiko aluren baten lana izan da. Han-
dik aurrera barrura sartzen omen zuen.

Xaldixek:  etorri bihar nere etxera gosal-
tzera, Tomaxa oso sukaldari ona da eta 
zerbait berexia presatuko du. Igandean 
sekulako gosari bazkaria egin eta be-
rarekin musean elegante aritu omen ziren.

Oroitzeko moduko eguna pasatu eta de-
nak konten.

Azkenean letreroa kendu omen zion ara- 
zorik ez izateko.

Handik hilabete batzuk geroago, gerra 
aurrean arratsetan kanpoan ez ibiltzeko 
ordena eman zuten toque de queda er-
raten ziotena. Ostatutik gizonak goizago 
etortzen ziren beldurragatik.

Ezkilak sumatu ezgero denak etxera, 
bestela, alkateak edo albinteak bi pezeta-
ko multa jartzen bait zuten.

Arrats batean, Xaldix paper bat eskuetan 
zuela estankora, Lopenera, joan zen, ia 
zer paratzen zuen harek irakurtzeko eta al- 
kateak ikusi egin zuen.

Esan omen zion: ez dezakezu kanpoan ibi-
li eta Xaldixek kasorik ez. Estankoko Sra. 

Luisak eskola ona zuen eta harengana 
karta hura irakurtzera joan zen.

Bueltan heldu zelarik alkatea zain zegoen 
multa emateko eta berak kasorik ez. Or-
duan alkateak parte eman zuen eta deitu 
zituzten Elizondoko juzgadora. Bieri egun 
berean deitu zieten eta lehenik alkatea 
sartu zen kontatuz bere gauzak eta gero 
bertzea. 

Ateratzean hamasei duro bakoitzak or-
daintzeko esan zien bieri.

Alkateak hamasei duro ordaindu zitu-
en eta Xaldixek hamasei duro balio zuen 
ontzako urre bat. Denak harrituta diru ura 
aberatsak eta amerikanoak edo indianoak 
bakarrik izaten bait omen zuten. Juezak 
bieri ematen omen zien arrazoia; baina 
banaka, alkateari:  zuk legea bete duzu, 
zuk duzu arrazoia. Eta Xaldixeri ere kar-
ta hura urgentea baldin bazen berak ere 
arrazoi zuela. Horrela bi edo hiru buelta 
egin eta aldiro dirua kendu. Sekretarioak 
juezari esaten omen zion baina jauna bi-
eri ematen diezu arrazoia eta hori ezin da, 
eta  juezak: biek daukate bere arrazoia, 
aspertzekin geldituko dire, bitartean hoien 
diruak guretzako.

Eta Xaldixek entzun; a bai! Nererik ez 
duzue harrapatuko gehiago! Hurrengo-
an, Xaldix ez agertu eta alkatea haserre 
bere etxera joan omen zen: hainbeste diru 
gastatu dut zuregatik  eta ordaindu behar-
ko duzu erdia bederen, eta Xaldixek ez dut 
dirurik eta hor konpon! Alkateak koleran, 
sototik hartu omen zituen bi behiak bata 
adar zorrotza eta bestea adar motza omen 
ziren eta bere etxera eraman zituen. Azke-
nean herrian bilera egin eta itzuli zizkioten 
Xaldixeri behiak eta bakea jarri.

Santa Catalinan ziren bestak eta Txirrita 
bertsolaria etorri zen abestera. Nere ai-
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tak ezagutzera eman omen zion Xaldix-
eri, kontatuz zer istiluk izan zituzten eta 
galderen artean erran omen zion, orain 
pasatu zait kolera baina momentu hartan 
mendian edo kanpoan harrapatuz gero, 
bertan hilen nuke!

Txirritak, bertsotan ederki aipatu ere eta 
kanta puska hura famoso egin zen:

Behia bat adar zorrotza

Bertziak adarrak motzak

Harrapatzen ba zaitut

Bertan bertan hilko zaitut.

Alkateak hori entzutean esan zion:

Bertso hori nere gain bota duzu eta Txirri-
tak, bai, zuk ere ondaintzen baduzu duro 
erdi bat beste bat bere gain botako det, 
eta alkateak: ez dut deus nahi horrekin.

 Atera zen buila ontzako urriakin ordain-
du zuela eta jendea harrituta. Orduan egia 
esan zuen:

Lehen etxe bat sutan zegoela jo egiten 
ziren ezkilak eta jendea laguntzera joa-
ten zen. Garai hartan, Amerikanoen etxe 

bat Oieregin (Yunperria) sutan zegoe-
la, aziendak atera zituzten, baina nagu-
sia negarrez zegoen teila eta sabaia ga- 
rratan ikusita: han leiho ttarraren ondoan 
nere Ameriketako sos guztiak daude hiru 
kutxatan. Baina inor ez zen ausartzen. Xal-
dix zaku bustiak burutik beheiti sartu eta 
matsan goiti igo zen leihoa puskatu, sartu 
eta minutu batzuk geroago leihotik behera 
bota zituen hiru kutxak. Baina, lehenago 
dozena erdi bat txanpon sakelean sartu 
zituen. Gainera, gizon hark eman omen 
zion hiru ontzako urrea. Ez omen zuen 
minik hartu, eskua pixka bat erre kutxen 
gaineko trasteak kentzean. Denak txaloka 
hasi ziren azaña hura ikusita.

Gero, gerra hasi zelarik ihes egin omen 
zuen Frantzia aldera, bere lagun batzuk 
atxilotu ondotik. 

Urtean bi aldiz etortzen omen zen famil-
ia ikustera eta diru pixka bat ekartzera.      
Arratsean etorri, egun pare bat etxekoekin 
egon eta arratsez itzuli. Baigorriko baserri 
batean egiten omen zuen lan. 

Hauxe izan da Xaldixen kondaira edo is-
torioa.

> Arkupeak  2016
   Literatur lehiaketa

Modalitatea:  Poesia euskaraz
Egilea: Pakita Mikelarena
Lehenengo saria

 1
Nere pentsamentua  
Nahi dizuet adierazi  
Buruan dauzkat hoiek 
Paperean jarri.  
Ez nahiz oso aditua   
Egia da hori   
Saiatuko naizela  
Ziurtzen dizuet nik

 2
Gustatu zait bertsua
ta kantatzea beti
baina holako lanetan
Ez dut ohituratik
Garbiñe sekretariak
animatzeko esan dit
eta lendakariak
gogoratu berriz

 3
Ez naiz bertsolaria  
Erraten dut egia  
Hortarako behar du  
Doai berezia   
Gustatzen zait abestia 
Lagunen artian  
Ta ongi pasatzia  
Da inportantia 

 4
nere aita betsoan
ongi moldatzen zen
ta txirrita haundia
bere laguna zen
besteetan etxera 
bertsolariak etortzen ziren
ta haien artean
aita beti kantatzen

 5
Koskarra nintzela  
Beti dut gogoan  
Mitxelena ta uztapide 
Kiosko gainean   
Nere aita erdian  
Haiekin abesten  
Ta neretzat hobena  
Nere aita zen   
   
 6
aitaren umoria
oso berezia
sekulan ez nuen ikusi
hura haserrian
ama etxeko lanetan
ta bazkaria prestatzen
aita haurra bestoan
bertsoak kantatzen

 7   
Auzokideak lehiora  
Ateratzen ziren  
Berari entzuteko  
Zer abesten zuen  
Ezkontzatara ere 
Hura deitzen zuten  
Zerbait berexia 
Prestatzen bait zuen
    
 8
herriko besteetan
ohitura izaten zen
bertsolaria onak
ekarten zituzten
bazkal aurrean beti
Saioa eiten zuten
ta atsaldean berriz
repetitzen zuten

 9  
Zer garrantzitsua  
Den gure familia  
Ta zer erranik ez  
Bizi den haurtzaroa  
Bizia aurrera doa  
oroitzapenak gogoan 
Laguntzen zaituzte  
Zure bizi moduan

Aitaren ohorez doa nere
lehenengo bertsoa
(Doinua markesaren alaba)
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 10
Orain kontatu behar det
Neri gertatua
urte batzuk pasata
ez dut ahaztua
egun traketsa lanean
korrikan harat hunat
baina urduritasuna
zegoen buruan

 11   
Lenengo bilobatxua  
Sortu behar zuenean 
Ezin lasai egon  
ta errazuk buruan  
Noizbait deitu zuten  
Lasai egoteko  
Ama eta umetxoa  
Ongi zeudelako
 

 12
Senarra eta biak
korrikan joan ginen
bisita egitera
ta biloba ezagutzera
lasaitasunez biok
aurkitu ginuen
han egon ondoren
pozik itzuli ginen

 13
Goatzera joan ondoren 
Lo ezin eginez  
Hainbat gauza burura 
Etortzen zaizkiten  
Umetxo polit harek  
Gogorazi zizkiten  
Nere anai gaztena   
Nola sortua zen 

 14
Gau guztia ametsetan
pasatu ondoren
haurtzaroa ta oraingoa
denak nahasi nituen
pozaren pozez nebilen
ernatu nintzen arte
ta nere amets gozoa 
han bukatu zen

 15
Elizako ezkilak
Lauak jo zituen
Orduan kontura nintzen
Zer gertatzu ziten
Amets Eder bat zela
Negar egin nuen
Sukaldera etorri ta
Hauxe idatzi zuen  

Amets eder bat
Izandu nuen
Bainan ametsa
Beti amets
Ernatu ezkero
Ametsa hortako
Asko falta zoritxarrez
Bihotza minez
Begiak negarrez
Ta gogoratzen duzu
Zein ederra zinen amets
baina ametsa
Beti amets
Billoba daukat, zorionez
Ta hura de nere amets
Ametsaren amets
Begira begira ilusionez
Barrua betetzen zait
Pozaren pozez 

Amets
(Doinu desberdina)




