San Antolinak
Lekitto 2022

ALKATEAREN AGURRA 

JAI BATZORDEAREN
AGURRA 
……Eta bagaude bueltan
Ezin genuen horrela jarraitu
Hartu ditugu berriz gure baitan
Bizitzeko eta ospatzeko gogoak
Hala ere,nola ahaztu bidean geratu direnak
Nola ahaztu ukatutako algarak
Nola isildu nahiaren taupadak
Nola ukatu gure izaera

Lekittar maitiok,
Aurten bai! Aurten San Antoliñak topera gozatzera
goiaz. Pandemia madarikatu honek eta berak ekarri
gaituen oztopo gehienak pasa ondoren, aurten bai
ospatuko doguz gure San Antolin maiteak eta baita
munduan bakarra den gure antzar eguna. Ezin ahaztu
Covid-en ondorioz galdu doguzan herritar guztiak,
etxekoak. Nire besarkada zintzoena senideei. Ezin
ahaztu ezta egun hauetan, arrazoi ezberdinagatik gure
artean ez dagozen lekittarrak, gure pentsamentuan
zagoze.
Nire azken San Antolinak dira Lekeitioko Udaleko
alkate moduan eta barriz herriko kaleak musika,
koadrila, familia alaitasun eta umore onagaz ikustea
pozgarria eta hunkigarria izango da. Zoragarrijak
zarie, herria gara, Lekeitio gara. Munduko herririk
ederrena.
Nire eskerrik beroenak nola ez, jaijak posible egiten
dozuen guztixori, kirol eta kultur talde, herritar,
erakunde eta eragile ezberdinak, udal langileak eta
bereziki jai batzorde eta antzar komisioko partaide
zaretenoi.
San Antoliñak askatasunean bizi, aske maite, elkar
errespetatuz disfrutatu eta gogoratu bai ez dan guztia
ezezkoa dala.
Lekittarrok, gora San Antolin, gora Lekitto eta gora
zeuek.
Aurten bai, kalian ikusten gara!!!

Koldo Goitia Markuerkiaga
Lekeitioko alkatea

Azken bi urte hauetan
Bota dugu Anteron faltan
Plazako argiak, umeen oihuak
Kirola, eta nola ez, suzko zezena,
Pajares paregabea, jaun eta jabe berena.
Baina etorkizunari begiratuz
Badugu zertaz harro sentitu
Miren Agur Meabe, idazle eredu
Berak erakutsi gaitu
“Nola gorde errautsak kolkoan”
Nola gure hizkuntza indartu
Bide batez , emakumeekin jarraituz
Mugimendu feministei helduz
Gure lekua aldarrikatuz
Gazteen bidea leunduz
Dabiltza lanean tentuz
Arrantzaleen sorbaldak eutsi dute aurten
Kaxa gainean Ane Maruri
San Pedrori omenaldia eskainiz
Irrintzi soinuekin bat eginez
Bukatzeko, esan beharra dugu
Osasuna behar dugula zaindu
Gizartea behar dugula babestu
Pertsonak aniztasunean ulertu
“Emozioz” eskua eskaini estu
Eta bide berri bat eraiki
Kolore desberdinak errespetatu
Horretan Lekeitio eredu!!
ZORIONAK LEKEITIO!!!
		
		

Ainhoa Elordi

Emakumeen kontrako indarkeria denon ardura da, beraz
edozein erasoren aurrean aktiboa izan behar da gure jarrera

Eraso sexistei
erantzun!
Eraso sexisten
aurrean egin
beharrekoa

OKURRIDU BEZ:
•
•
•
•
•

Onarpenik gabeko igurtziak eta musuak
Komentario edo begirada kosifikatzaileak
Astuna izatea
Sexua izateko xantaia egitea
Bestelako indarkeria matxistaren adierazpenak

•

Pertsona bat erasotua
izaten ari dela iruditzen
bazaizu, harengana joan
eta laguntzarik behar duen
galdetu iezaiozu, zeure kabuz
erabakiak hartu aurretik.

•

Baietz badio edo norbait
barrara badator erasoa
salatzera:

GORA LIGOTEO SANUA:
• Inorekin ligatzen saiatu aurretik, behatu hurbiltzeko egin duzun saiakera
gustatzen zaion eta jokaera harkorra duen.
• Edozein unetan EZETZ esan daiteke
• Zutaz paso egiten badute, ez zaitez astuna izan!
• Ez pentsa lagunen arteko adierazpen afektibo batek zurekin ‘rolloren’ bat esan
nahi duenik.
• Norbaitek gu edo beste norbait molestatzen dagoela ikusten badugu, hainbat
lagunekin elkar gaitezen eta esku hartu horrelakorik ez gertatzeko. Babosorik
gabeko guneak nahi ditugu!

ERASO BATEN AURREAN
Erasotua sentitzen bazara, erasoa da.
Erantzuteko modu desberdinak daude; ZUK erabaki.
Ez zaitez lotsatu, bera da lotsatu behar dena!
Jende gehiago egotekotan, laguntza bilatu. Kontaiezu zer gertatzen ari zaizun
eta zer egin nahi duzun.
• Mutilak! Ez zaitezte aldamenean geratu, erasoen konplize izateari utzi egin
behar zaio.
• Erasoren bat ikusiz gero neskarengana jo, galdetu zer behar duen eta haren
beharrizanetara moldatu. Beti neskak nahi duena errespetatu behar da.
• Ez ezazue erasorik justifikatu, ezta alkoholaren edo drogen aitzakia
erabiltzen bada ere.
•
•
•
•

Telefono baliagarriak:
•
•
•
•

Larrialdiak (24 ordu): 112
Telefono bidezko laguntza edozein ordutan: 900 840 111
Lekeitioko anbulategia: 94 603 58 60
Udaltzaingoa: 94 684 20 00, goizeko 8etatik gaueko 10etara

ERASORIK EZ ERANTZUNIK BARIK
LEKEITIOKO UDALEKO EMAKUME ETA BERDINTASUN BATZORDEA

1. Lehentasuna duen gauza da,
beraz, salaketa jasotzen duen
langileak, egiten ari dena
utzi eta pertsona horri babes
guztia eman eta kasu egingo
dio.
2. Beharrezkoa bada, taberna
barruan babesa eskainiko zaio
erasotuari.
3. Arreta handiz entzun
erasotuak esateko duena
(azalpena, beharrak...)
4. Erasotzailearekin hitz egin
eta argi utzi ez dituzuela
jarrera sexistarik onartzen eta
tabernatik kanporatu.
5. Bortxaketa kasuan, ahal
den heinean, erasotua ez
garbitzea eta ez aldatzea
garrantzitsua da.
6. Indarrean dauden
zerbitzuetara lagundu eta
laguntza emozionala eman.
Pertsonalki posible ez bada
norbaitek lagunduko diola
ziurtatu.

Argazkiak: KIÑUKA

ABUZTUAK 31, eguaztena.
10:00 Plazaren apainketia Garraitz TTaren eskutik

IRAILAK 1
EGUENA

SAN ANTOLIN BEZPERA
BAJADA EGUNA
12:00					
Buruhandiak eta Don Terentzio, Doña Tomasa,
Juana Parla eta Antero Kalerik Kale Itxaropena
Txistulariekin
19:30						
XXXV. kuadrilen bajadia, Lekitto musika bandak
eta Aittitta Makurra txarangak animatuta
20:00						
Angelusa, hasiera emoteko San Antolinei;
kanpai jotea, txupinazoa eta Anteroren bajadia
Pedro Zabalak, Jai Batzordeko kideak, botako
du txupinazoa, azken 42 urteetan Anteroren
bajadia eta ezkutatzeaz arduratu ondoren,
aurten azken aldiz egingo du
Oihan Vega, plazan bajadien amaiera
animatzeko, sariak banatzeko eta gaua
girotzeko

23:00							
Dj Nemux Eskolapean
23:30 						
Dj Gorka Perez plazan

Argazkia: KIÑUKA

22:30 					
Suzko zezena

Argazkiak: KIÑUKA

IRAILAK 2
BARIKUA

ALKONDARA ZURI EGUNA
SAN ANTOLIN EGUNA
11:45			
Agintarien prozesioa,
Lekeitioko alkate eta
zinegotzi jaun-andreak
udaletxetik eleizaraino
joango dira, Lekitto
musika bandiak lagunduta
12:00			
Meza Nagusia, Eleizako
koruak abestuta
13:00 		
Lekitto musika bandiaren
kontzertua plazan 		
(Zuzendaria: Urtzi Iriondo)
17:00			
San Antolin Master Caixa
Bank torneoko esku
pelota partiduak, Santi
Brouard frontoian
18:00
XVII. txapel jaurtiketia
Uribarren kalean
AittittaTxiki elkarteak
antolatuta (Parte hartzeko
izena emotea: 17:30ean)

20:00 		
Unai Iturriaga, Jone
Uria eta Ane Labaka
bertsolariak Arranegian,
balkoitik balkoira
21:15 			
Abba taldearen tributoa
plazan
23:00 		
Su artifizialak Valecea
pirotekniaren eskutik
Ondoren		
Suzko zezena
23:30 		
Silitia taldea plazan
01:00 			
Chill Mafia taldea plazan

G O RA
SA N A N TOL I Ñ ak !
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T
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Argazkia: LEKEITIOKO UDALA

09:30 		
Akordeoi-joleen kalejiria

IRAILAK 3
ZAPATUA

TUTILIKLAS EGUNA
Kuadrillakoa, errebindikatiboa, e.a
10:00			
Txirrindulari lasterketa
Jubenil kategoriarena, San
Antolin sari berezia “Oier
Elorriagaren omenezko
XVIII. Memoriala eta LXVIII.
San Antolin txapelketa”,
Lekeitialde txirrindulari
taldeak antolatuta. Hasiera
eta amaiera Atean
10:00			
Futbola: Kadeteen San
Antolin futbol txapelketa
Larrotegi futbol zelaian
11:30 			
Gazte akuatloia, Garraitz
TTak antolatuta Abadeen
moilan
12:30 		
Itxaropena txistularien
kontzertu ibiltaria, udaletxe
aurrean eta ondoren
Eskolapean

17:30 		
Umeentzako ikuskizuna
Patata Tropikalaren eskutik
eta makilaje tailerra
Abaroa parkean
19:00			
Futbola: Nagusien San
Antolin futbol txapelketa
Larrotegi Futbol zelaian
19:00			
Pergola orkestra
Zapaterito frontoian
19:30			
Emakumeen I. San Antolin
esku pelota torneoa, Santi
Brouard frontoian
21:00				
Puro Relajo taldea plazan
23:00			
Doctor Deseo taldea plazan
01:00				
AC/DC Bon Scott Revival
show tributoa plazan

IRAILAK 4
DOMEKA

ANTZAR BEZPERA
10:00-13:30
Antzar Eguneko jaian parte hartzeko
izen-emotia, Kultur Etxeko Azkue aretoan
10:00etatik aurrera
XXVI. paella txapelketia plazan,
Jai Batzordeak antolatuta
13:30
Paellen aurkezpena eta sari banaketia
Plazako kioskoan
15:00
Herri bazkaria: Paella eguna. Eguraldi
onarekin arbolapean
16:00
Luhartz taldea plazan
17:00
Mus Txapelketia, Kai Alde sozietatean
Izen-emotia 16:30ean

21:30		
XXX. Play backa plazan,
Beti Saltsan taldeak antolatuta

Argazkia: KIÑUKA

21:00
6 suzko zezen Sabino Aranatik zehar plazara.
Animatu eta kamiseta zuri eta zapi gorriarekin
egin korrika zezenaren aurrean

IRAILAK 5
ASTELEHENA

ANTZAR EGUNA

11:00			
Buruhandiak eta Don
Terentzio, Doña Tomasa,
Juana Parla eta Antero
kalerik kale Itxaropena
txistulariekin
11:00-14:00		
Umeen parkea Juan
Bautista Eguzkitza
enparantzan eta plaza
gorrian
11:00-14:00 		
Indarkeria matxista eta
homofoboaren kontrako
puntua eskolapean
11:45			
Itxaropena txistularien
eta Antzar Batzordearen
kalejira, kioskoraino
12:00 		
Antzar jaian parte hartuko
daben txalupei zenbakia
emoteko zozketa plazan

13:00			
Txistularien batzea
eskolapean, Itxaropena
txistularien gidaritzapean.
Txistua jo nahi daben guztiak
etortzera animatzen da
16:00-20:00 		
Umeen parkea Juan
Bautista Eguzkitza
enparantzan eta plaza
gorrian
16:00			
Antzarren jaia portuan
Gero				
Masta-puntakoa
17:00 			
San Antolin Master Caixa
Bank torneoko esku pelota
partiduak Santi Brouard
frontoian
19:30			
Dantza Alai orkestra
Zapaterito frontoian
19:30			
Skakeitan taldea plazan
21:30 			
Trikizio taldea plazan
00:30 			
Oxabi taldea plazan

Argazkia: KIÑUKA

10:00			
Lekitto musika bandaren
kalejiria

KIÑUKA

ANTZAR EGUNA
1. Jaia arratsaldeko 16:00etan hasiko da eta 19:00etan amaitu.
Ordu horretan, 19:00etan, azkenengo antzarra ipiniko da sokan;
eta horreri burua kentzen jakonean hasiko da mastapuntakoa.
2. Jaiak iraungo dauan hiru orduetan (16:00etatik 19:00etara) ahalik
eta txaluparik gehienak parte hartzeko, honelako neurriak hartu
ko dira:
2.1. Portuan baliza bi ipiniko dira: bata, itxarotekoa; eta bestea,
urteerakoa. Gainera, beste baliza bat jarriko da Abadien mollako
puntaren parean, parte hartzen duten txalupen sarrera seinaliza
tzeko
Urteerako balizaren aurrean antzarrari burua kentzen doan txalu
pa ipiniko da.
Itxaroteko balizan, barriz, burua kentzen doanaren hurrengo txa
lupa. Urteerako balizan dagon txalupa martxan ipinten danean,
itxaroteko balizan dagona be martxan ipiniko da eta urteerako
balizan geratu.
2.2. Urteerako balizatik antzarreraino joateko denbora jakina emongo
da, minutu bat eta erdi, eta ezin izango da gehiago erabili. Den
pora hori balizatik urteterakoan hartuko da.
3. Jaietako batzordeak aparteko ahalegina egingo dau, antzarrak
ahalik eta arinen ipinteko sokan.
Antzar jaian parte hartzeko izena emotea:
1. KULTUR ETXEAN, irailaren 4an, goizeko 9:30etatik 13:30etara
emongo da izena.
2. Ordu horreetatik kanpo ez da onartuko koadrilarik izena emoteko.
3. Patroi doana “marinero competente” tituloduna eta 18 urtetik
gorakoa izango da.
4. Txalupia lekeitiartzat hartzeko, Lekeition enpadronatuta egon
behar dira derrigor 8 partaide (6 arraunlari, patroia eta buru
kentzailea). Horretarako, NANaren (Nortasun Agiri Nazionala)
fotokopia ekarriko dabe, txalupearen izena emoterakoan.
5. Izena ematean edozein jarrera sexista, sexual, homofobo edota
transfoboren aurrean jarrera aktiboa izango dutelako konpromi
soarekin bat egiten duen kuadrilari, potinerako bandera bat eta
zapiak banatuko zaizkio.
Zozketia eta pisaketia
1. Zozketia plazan egingo da irailaren 5ean eguerdiko 12:00etan.
2. Burukentzaileak, gehienez be, 75 kilo pisatu eta 18 urtetik gora
izan beharko ditu (16 urtetik gorakoek gurasoen agiri SINATU bat
aurkeztuta izena eman ahal izango dute).
Sariak
1. Lehenengoa, altzadarik gehien egiten dauanari, antzarrari burua
kenduta.
2. Bigarrena, altzadak gehien egin dauanari, antzarrari burua kendu
barik.
3. Dotoretasunari saria: horretarako puntuatuko dira txalupa, janz
keria, arraunen margoketia, abiadura, esaldia, e.a...
4. Berdinketa egonez gero, denbora gutxien egin duenak irabaziko
dau.
Mastapuntakoa
1. Mastapuntan parte hartu nahi dauanak nahikoa dau masta on
doan egotea antzar jaia amaitzen danerako.
2. Banderia harrapatzen doana tente joango da masta osoan zehar.
3. Ez da onartuko tatarrez edo jezarrita joatea.
Oharrak
1. Ez erabili urunik egun horretan
2. Ez eroan umerik txalupetan.

Neurri bereziak
Herri erdia zarratuta: Herri erdia zarratuta egongo da goizeko
11:00etatik arratsaldeko 18:00ak arte.
Piboteak honelako tokietan ipiniko dira:
• Eleizako kanpandorrearen ondoan.
• Paskual Abaroa etorbidean:
“Guria” tabernaren parean. “Dendari” erropa-dendaren parean.
• Sabino Arana uribidean: Batzokiaren parean.
• Portua zarratuta egongo da.
• Mendexara joateko: Ipideitik.
• Herrira autoan sartzeko baimenik ez da emongo.
Anbulantziaren postuak
Anbulantzia medikalizatua eta Gurutz Gorrikoa portuko
Kofradi aurrean.
Arratsaldeko 16:00etatik 19:30 arte.
GAU OSOAN EGONGO DA GURUTZE GORRIAREN ESTALDURA
EGUN HONETAN.
SOS deiaren telefonoa: 112
Anbulatorioko telefonoa: 94 603 58 60
Udaltzaingoa: 94 684 20 00
BIZKAIBUSaren zerbitzu bereziak 94 612 55 55
A3512 BILBO – IURRETA – MARKINA – LEKEITIO
URTEERAK BILBOTIK:
Irailaren 5eko 9:45etik 14:15 arte 15 MINUTURO
14:15 etatik 18:45ak arte 30 MINUTURO
URTEERAK LEKEITIOTIK:
Irailaren 5eko 19:15etatik 22:45ak arte, 15 MINUTURO
23:15etatik irailaren 6ko 07:15ak arte 30 MINUTURO
Bilbon geltoki bakarra Capuchinos kalean.
A3513 AMOREBIETA – GERNIKA – LEKEITIO
URTEERAK AMOREBIETATIK:
Irailaren 5eko 8:30etatik 15:00ak arte 30 MINUTURO
16:00etatik 18:00ak arte 60 MINUTURO
18:00etatik irailaren 6ko 06:00ak arte 30 MINUTURO
URTEERAK LEKEITIOTIK:
Irailaren 5eko 9:45etatik 16:15ak arte 30 MINUTURO
16:00etatik 18:00ak arte 60 MINUTURO
18:15etatik irailaren 6ko 06:00ak arte 30 MINUTURO
URTEERAK GERNIKATIK
Irailaren 5eko 10:00etatik 16:00ra arte 30 MINUTURO
18:30etatikak irailaren 6ko 04:30 arte 30 MINUTURO
URTEERAK LEKEITIOTIK GERNIKARA
Irailaren 5eko 10:45etatik 15:45era arte 30 MINUTURO
17:45etatikak irailaren 6ko 05:15 arte 30 MINUTURO
A3523 AMOREBIETA – GERNIKA – LEKEITIO
URTEERAK GERNIKATIK
Irailaren 5eko 21:00etatik irailaren 6ko 03:00rak arte 120 MINUTURO
URTEERAK LEKEITIOTIK:
Irailaren 5eko 22:00etatik irailaren 6ko 04:00rak arte 120 MINUTURO
Gernikako geltokia: Geltokia
Lekeitioko geltokia: Ikastola (Atea kalea).
Beste zerbitzu batzuk (Lurraldebus): begiratu web orrialdea.
Eskualdeko gababusa: informazioa betiko tokietan.
Aparkalekuak:
Aparkaleku publikoa (Arropainen)
Herriko eskolako patioa.
Ikastolako patioa.(Grua)
Santa Katalina ibilpidea
Letraukua
Sahiesbideko aparkalekuak eta Artadi

MARTITZENA

UMEEN EGUNA
11:00-14:00
3tik 10urte bitartekoentzako uraren
jaia plazan. Bainujantzia eta uretako
oinetakoak erabiltzea gomendatzen
da
12:00
Umeen masta-puntakoa abadeen
moilan. Izen-emotia 11:00etan
17:00		
Zapaterito pelota txapelketiaren
finalak Zapaterito frontoian.
Akarregi Esku Pelota taldeak
antolatuta
17:00
Zirku tailerra umeentzat plazan
19:00
Dantza solte txapelketa plazan
20:30
Antzar jaiko sari banaketia plazan
22:00
Suzko zezena plazan

Argazkia: KIÑUKA

IRAILAK 6

IRAILAK 7
EGUAZTENA

KUADRILA EGUNA,
STEAM PUNK DISFRAZAREKIN
2022ko Bajada egunean irabazle suertatzen
den disfraza, 2023ko kuadrila eguneko gai
bezala aukeratuko da.
11:00
Buruhandiak eta Don Terentzio, Doña
Tomasa, Juana Parla eta Antero kalerik kale
Itxaropena txistulariekin
18:30		
Umeentzako jolasak plazan

Argazkia: LEKEITIOKO UDALA

20:00
Kantuzaleak Eskolapetik hasita. Zaletxuak
antolatuta

IRAILAK 8
EGUENA

ANTIGUAKO AMAREN
EGUNA
09:00		
Txistularien kalejiria
12:00
Umeen jolasak, Kakalamux
elkarteak antolatuta Uribarren
parkean
11:30		
Meza, umeen eta aittitta-amumen
omenez
14:30		
Lekeitioko nagusien bazkaria
Egaña jatetxean
21:30		
Suzko zezena
Ondoren
Anteroren ezkutatzea, 2022ko jaiei
agurra emoteko
Gero 		
Koittadua, Aittitta Makurra
txarangiak animatuta
Jarraian
Kalejira, Aittitta Makurra
txarangiarekin

Argazkiak: KIÑUKA

Paella txap
eleta

Txistularien

Kalejira

kontzertua

a
ldoiei begir
Umeak erra

KUADRILEN JAITSIERA

GAZTE AKUATLOIA

1. Jaitsierea Telefonikan hasiko da eta
plazan amaitu.
2. Kuadrilak gitxienez, 10 pertsona euki
behar dabe.
3. Jai Batzordeak aukeratuko ditu epaileak
sariak emoteko
4. Puntuak emoteko, epaileak kontuan
hartuko dabez kuadrilaren animazioa,
janzkera eta giroa.

Irailak 3 / 11:30ean / Isuntza hondartzan
Mailak eta distantziak

SARIAK
Nagusien 1.saria: 300€		
Umeen 1.saria: 150€		
Sari berezia: 150€		
KITTO saria: 200€-ko balea,
Elkarteko dendetan gastatzeko.
5. Egun osoan zehar erakutsitako giroa
baloratuko da.
6. Epaileen erabakia ezin izango da aldatu

Maila
jaiotze data

Urteak

Igeriketa

Korrika

Benjaminak
2012-2013

8–9 urte

150m

500m

Alebinak
2010-2011

10–11 urte

300m

1 km

Infantilak
2008-2009

12–13 urte

500m

2 km

Antolatzailea: Garraitz Kirol Taldea
(630680187)
Izen-ematea: garraitz@garraitz.com
Datuak: Izen-abizenak, jaiotze-data, herria
edo taldea, emaila, telefono zenbakia eta
gurasoen baimena. Eta bertan egunean:
10:30ean, plazan.

MUS TXAPELKETA
XXVI. PAELLA
TXAPELKETA
1. Paella txapelketan parte hartzeko (gitxienez
10 pertsonentzako) ezinbestekoa izango da
abuztuaren 16etik 30era bitarte Kultur Etxean
izena ematea.
2. Txapelketa goizetik eguerdira bitartean
ospatuko da irailaren 3an plazan.
3. Paella prestatzeko tresneria (sua, bonbona,…),
baxera (edalontzi, plater, tenedor e.a.) eta jaki
guztiak kuadrila bakoitzak eraman beharko ditu
eta paella plazan bertan egin beharko da.
4. Paella eguerdiko 13:30etan aurkeztuko da.
5. Sariak epaileak erabakia hartu ta gero banatuko
dira.
6. Epaileen erabakia ezin izango da eztabaidatu.
7. Txapelketaren ostean parte hartzaileak
bazkaltzeko lekua edukiko dabe plazan.

SARIAK
1.saria: 150€ + txapela		
2. saria: 75€
3. saria: 50€
Azken sailkatuarentzako faroltxo gorria

• 4 Erregeetara.
• 4 Hamarretakora.
• Mus “Relampago”
SARIAK
Lehen saria: Txapela, garaikurra
eta izen emateko diruaren %50a.
2. saria: Garaikurra eta izen emateko
diruaren %25a.
3. saria: Izen emateko diruaren %15a
eta 2 ardo botila.
4. saria: Izen emateko diruaren %10a
eta 2 ardo botila.

PLAY BACK
TXAPELKETA
1. Umeak hasiko dira Play Backak egiten;
eta gero, nagusiak
2. Antzeztokian taldeko, gehien 10
pertsona onartuko dira.
3. Abestiaren iraupena gehienez 6
minutukoa izango da eta CD/WAV/
FLAC formatuan ekarriko dira.
4. Epaileak, urteko legez, herriko 5
kuadrilatakoak izango dira. Hauek
hartutako erabakiak ezingo dira atzera
bota.
5. Antolakuntzak sariren bat emon barik
utzi dezake.
6. Sari berezia, antolakuntzak aukeratuko
du.
7. Antolakuntzak ez ditu bereak egiten
bertan ager daitezkeen ideiak edo
insinuazioak.
SARIAK:
Nagusiak
1.: 220 € / 2.: 110 € / 3.: 70 €
Umeak
1.: 100 € / 2.: 60 € / 3.: 40 €

GAZTE
MASTAPUNTAKOA
MAILAK:
Lehen ikurriña: 2012/2011an jaioak.
Saria: txapela eta 50€
Bigarren ikurriña: 2010/2009an jaioak.
Saria: txapela eta 75€
Puntako ikurriña: 2008/2007an jaioak.
Saria: txapela eta 100€
• Bandera harrapatzen doana tente
joango da masta osoan zehar.
• Ez da onartuko tatarrez edo jezarrita
joatea.
• Aurretiaz izena emon beharko dau.
11:00etan Abadeen moilan.

SAN ANTOLINAK 2022
AURREKONTUA

Musika eta kontzertuak
Egitarauko ekintzak

91.923,50€
32.629,00€

Antzar eguna

21.902,27€

Azpiegitura

18.933,71€

Su artifizialak
Guztira

6.900,00€

172.288,48€
Programia publizitatea ipini
daben enpresa eta dendei esker
argitaratu da.

Egitaraua
JAI BATZORDEA
Kartel lehiaketaren irabazlea
IÑAKI ZARRAGOITIA
Diseinua eta maketazioa
KIÑUKA
Argazkiak
KIÑUKA eta LEKEITIOKO UDALA
Argitaratzailea
LEKEITIOKO UDALA

Argazkiak: KIÑUKA

Argazkiak: KIÑUKA

KIÑUKA

Programazioa ere eskuragarri gure web orrialdean: www.lekeitio.eus
EIXU EUSKARAZ!
Bizi dagiguzan jaiak be euskaraz!
Euskarak be San Antolinak munduan bakarrak egiten ditu eta.

“jaietan ere, aske bizi eta gozatu!”

