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Euren artean Txorierrikoak be bai



Jose Mari Bilbao eta Miguel
Barrenan tailerra, Larrabetzun egon
dan tailer mekaniko zaharrena, 38
urteren ostean zarratu egin deurie.
Serran aurrian horrenbeste kamioi,
kotxe eta makinari konpondu eta
gero zarratu egin da. Laster
etxebizitzak egingo dire leku
honetan.
Abenduko azken astean konpondu
zituezan euren azken kotxe eta
kamioiak bertan.

2002. urte hau landaidatarren
jubilazio urtea be bada. Txiki-
txikitatik, oso gazterik hasi ziren
Josetxu eta Ju l ian basoan
beharrean. Urteetan, ez da egon aro
txarrik pinuek bota eta kamian
ibilteko.
Zenbat urtegaz ez dakigu, baie bi
anaiak azkenean euren basko
biharrak itxite ikusten doguz urien.

Abenduaren 27an, Ibon Meñika
Zamudioko gazteak urten eban
presondegitik eta, urtarrilaren 19an,
omenaldia egin jakon bere herrian.
Beste alde batetik, Jose Mari Astola
sondikarrak uratrrilaren 17an urten
eban kalera. Preso honek 20 urte
emon ditu Espainiako kartzeletan,
nahiz eta 1997tik baldintzapeneko
askatasunean urteteko eskubidea
euki.



Urtero legez, Lainomendi taldeak
herri erromeria antolatu du inauteri
aurreko barikurako, otsailak 8,
Derion. Arrastiko 6.30etan, kalejira
koloretsua irtengo da eskolatik
erdigunerantz.
Talde osoak –mozorratuta, ohitura
den legez– arrastia animatuko du
korruko dantza batuen bidez.
Dirudienez, aurpegia estalita
eramateak lotsa albo batera uzten
laguntzen du eta ziur gaude bat
baino gehiago ausartuko dela euskal
doinuekin dantzatzeko dohainak
dituztela erakusten.
Jalgi hadi dantzara!

Otsailaren 15ean aratusteak
ospatzeko asmoagaz, euskal
pailazorik ezagunenak Larrabetzuko
frontoian izango dire. Takolo, Pirritx
eta Porrotxek “Aupa Kintxo!” izeneko
lan barrie aurkeztuko deurie gure
herrien. Nikaraguako umeen jolasak
eta kantak ekarriko ditue gurera, eta
ea inoiz baino ume gehiago batzen
dan Larrabetzun. Sarrerak salgai
egongo dire Txorierriko herri
guztietan. Mozorrotute etorri ezkero,
zatie hobeto ganera.

Takolo Prritx eta Porrotx
Larrabetzun
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Otsailak 19 - martxoak 20
Ondo datorkizu lagunek eskaintzen dizuten
maitasuna eta kidetasunean sostengatzea, baina
ez zaizu komeni zure bikotea albo batera utzi.

Urtarrilak 19 - otsailak 18
Erabat askea eta edozer egiteko gaitasunarekin ikusten
duzu zeure burua. Aukerak hausnartu behar dituzu
erabakiak hartu baino lehen.

Abenduak 22 - urtarrilak 18
Lanean sor daitezken arazoei aurre egiteko etxekoek
lagundu zaitzakete, baina argi dago zeu zarela
erabakiak hartu eta burutu ditzakeen bakarra.

Azaroak 23 - abenduak 21
Zenbait egoeraren aurrean hartzen duzun jarrera
hotz horrek arazoak besterik ez dizkizu ekarriko.
Beldurrak atzean utzi eta arazoei aurre egin behar
diezu, hori baita irtenbideak lortzeko bide bakarra

Urriak 24 - azaroak 22
Kontutan izan beharko duzu lan arloetan sortu ahal
zaizkizun arazoak zuzenki erlazionaturik daudela
zure bizitza pertsonalarekin, beraz, oso garrantzitsua
da arlo bietan egonkortasuna lortzea.

Irailak 23 - urriak 23
Dirudienez, normaltasunez jokatzea galarazten
dizuten zenbait ideia baztertzea erabaki duzu. Etapa
ber ri  baten hasiera ekar riko du horrek.

Abuztuak 23 - irailak 22
Badirudi zure bizitzako zenbait arlok nahi zenukeena
baino gehiago agobiatzen zaituztela denboraldi
honetan, baina ondoan dauzkazun lagunek egoera
horretatik irteten lagunduko dizute.

Uztailak 23 - abuztuak 22
Energia leku egokira zuzentzea eta hobeto
kontrolatzea komeni zaizu. Erlazioek leku
garrantzitsua izango dute zure bizitzan hilabete
honetan.

Maiatzak 21 - ekainak 21
Lanean erakutsi duzun seriotasun horrek posible
egingo du horrenbeste nahi duzun soldata igoera
hori.

Ekainak 22 - uztailak 22
Lan arloan askatasun handiagoa lortuko duzu, baina
posible litzateke krisiren bat ere nozitzea. Hobe da
gauzak argi esaten badituzu, txarto ulerturik egon ez
dadin.

Apirilak 20 - maiatzak 20
Ilargiarekin zerikusia duen agintariak erromantikoago
bihurtuko zaitu. Jarduera aldatu baino lehen,
beharrezkoa da lehenago egin nahi duzuna ondo
pentsatzea, presiorik gabe.

Martxoak 21 - apirilak 21
Hilabete honetan inoiz baino sentsualago sentituko
zara. Beraz, aprobetxa ezazu aukera hori, gustuko
duzun pertsona konkistatzeko.








