
ABADIÑON, GEREDIAGA AUZOAN

SALBADORE JAIAK 2012

Abuztuak 3, ostirala

Iluntzeko 8etan “ Donien Atxa “ jaso eta txapligu eta trikiti
doinuekin jaiei hasiera ematea.

Gaueko 9ak aldera jai-batzordeak, EUSKAL OKELAZ,
egindako gisatua banatuko du jai eremura hurbildutako guztien
artean.

Gaueko 10:30ean KONTZERTUAK

- THE MOCKERS
Ondoren  “ TRIKI – TA  KE “ taldearekin erromeria

Abuztuak 4, larunbata

Arratsaldeko 6retan “ Asto Lasterketa “
Sariak: 1- 100euro, txakolin kutxa  eta txanpan botila .

    2- 75euro, eta txanpan botila .
    3- 50euro, eta txanpan botila .

Saririk jaso ez duten partehartzaile guztiei, 25na euro emango
zaizkie.

Arratsaldeko 7:30ean “TORTILLA TXAPELKETA”
Sariak. 1- 70 euro,gazta bat eta ardo botila bi.

    2- 50 euro eta ardo botila bi.
    3- 30 euro eta ardo botila bi.

Sari barik geratu diren partehartzaile guztiei kriantza ardo botila
bana emango zaie.
Partehartzaile guztiei piperrak banatuko zaizkie.
Jai batzordeak, KALITATEZKO EUSKAL TOMATEAZ,
prestaturiko entsalada eta ardoa jarriko ditu, plazan afari-
merienda egingo dutenen artean.

Gaueko 10:30ean BERTSOLARIAK



- Unai Iturriaga
- Amets Arzallus
- Andoni Egaña
- Maialen Lujanbio

Gaijartzailea: Maite Berriozabal

Gaueko 12etan erromeria, LUHARTZ taldearekin.

Abuztuak 5, igandea

Goizeko 11etan  Meza
Meza ostean “HAMABI HARRI” dantzarien eta irlanderen dantza
saioa.

Goizean zehar “ Makailau Txapelketa” pil pil erara:
Sariak: 1- 100euro, gazta  eta txakolin kutxa .

    2- 60 euro eta txakolin botila bi.
    3- 30 euro eta txakolin botila bi.

Aurkeztu eta sari barik geratu diren guztiei, txakolin botila bana
emango zaie.

Eguerdiko 01:00etan “ IGEL TXAPELKETA”
Sariak: 1- 50 euro eta txakolin kutxa .

    2- 30 euro eta txakolin botila bi.
    3- 10 euro eta txakolin botila bi.

Partehartzeko euro bat ordainduko da eta errifarako txartela
emango zaie.

Arratsaldeko 5etan, “ Mus Txapelketa “
Sariak: 1- 180 euro, txapelak eta txanpan botila bi.

    2- 100 euro, ardo kutxa bi eta txanpan botila bi.
    3- 50 euro eta txanpan botila bi.
    4- 30 euro eta txanpan botila bi.

Partehartzeko bikoteko, 10 euro jarriko dira. Bikoteari errifarako
bi txartel emango zaizkio.

Arratsaldeko 7retan “ Karabinaz Tiro” txapelketa. Lehen
kanporaketa. Bost tiratzailerik onenak, astelehen arratsaldeko
finalerako sailkatuko dira.



Partehartzeko euro bat jarriko da eta, errifarako txartela emango
zaio.

Gaueko 9etan: AFARI HERRIKOIA
Gaueko 11etatik aurrera: “ ERROMERIA” Ansorregi,

Narbaiza eta Lutxurdiorekin.

Abuztuak 6, Astelehena

Eguerdiko 12etan Meza
Meza ostean, ohi denez aurreskua eta atzeskua dantzatuko dira.

Ordu batak aldera, jai batzordearen txosnan, kangrejoak banatuko
dira.

Paella txapelketa.  Paella-ontziak eguerdiko 2etan
aurkezteko dira.
Sariak: 1- 75 euro eta txakolin kutxa . 2- 50 euro eta txakolin
kutxa . Partaideei, errifarako txartel bat emango zaie.
Goizean zehar trikitilariak izango ditugu jai gunea alaitzen.

Arratsaldeko 5etan, “ BRISKA TXAPELKETA “
Sariak: 1- 140 euro garaikurrak eta txanpan botila bana.

    2- 100 euro eta txakolin kutxa  eta txanpan botila bana.
    3- 60 euro eta txanpan botila bana.
    4- 40 euro eta txanpan botila bana.

Partehartzeko bikoteko 8euro. Partaideei errifarako txartela
emango zaie.

Arratsaldeko 05:00etan, “ UMEEN JOLASAK “
Jokoak denentzat, sariak denentzat.

Arratsaldeko 06:30ean, “ Karabinaz Tiro” bigarren
kanporaketa. Lehen bost sailkatuek finalerako txartela jasoko
dute.
Partehartzaileek euro bana jarriko dute eta errifarako txartela
emango zaie.



Kanporaketak amaitu ostean, txapelketako finala jokatuko da 10
lehen sailkatuekin. Irabazleak saritzat, karabina eskuratuko du.

Gaueko 8.30ean, ERROMERIA, Ansorregi  bere taldeaz.

Gaueko 21.00etan, “ HAINBAT BERTSO ETA KANTA”
afaria Jon Maiarekin.  Abestien letren koadernoak afarian bertan
banatuko dira. Afari ostean erromeriak jarraituko du
goizalderarte.

Goizaldeko 1etan jaien aldeko errifaren zozketa egingo da.
Goizaldeko 2 etan, koloreetako suekin, jaiei amaiera ematea.

ARGAZKI ERAKUSKETA. Igandean eta salbadore egunean,
auzoko hainbat argazki jarriko dira ikusgai. Hamabi Harrik urtean
zehar egindako ekitaldietan ateratako argazkiak ere ikusi ahal
izango dira.

ETXE LAGUNTZAILEAK

ABADIÑOKO UDALA, ESTAMPACIONES BIZKAIA,
MAHATS fruitadenda, URTIAGA Iturgintza, ETXETXO
Inmobiliaria, DIBA Kooperatiba, SAN ANTONIO okindegia,
SERRATU Itxiturak S.L. , EROSKI Abadiño, NORIKA
Karabinak, SERAFIN Tailerrak S. Koop, EGUZKI Elektrizitatea
etxea, HAZI Fundazioa, MURUETA Baserria, EREÑA Erretegia
eta ALKIMAX.

Oharrak
Aurten, jaien aldeko errifa atera da eta txosnan egongo da salgai.
Jai batzordea ez da jaietan gerta daitezkeen ezbeharren erantzule
egingo.
Aurtengo jaietan ere, txosnan kamisetak egongo dira salgai.
Bertso eta kanta afarirako izena emateko, 626945623.(kepa)


