
tan zeudenek ere omenaldia ikus
zezaten. Bukaeran, balkoiera atera
eta dantza egin zioten berriz ere
Gorrotxategiri, dantzariak behe-
ran zeudela. Bitartean, Gorrotxa-
tegi gozodendak txokolate beroa
banatzen aritu zen bertaratu ziren
guztientzat.

Bestalde, Aranburu jauregian
Gorrotxategik 55 urtez egindako

Jose Mari Gorrotxategi erdian, Tolosako udaletxeko arkupean, omendu zutenen artean.N. URBIZU.

Omenaldi «gozoa» egin zioten atzo Jose Mari Gorrotxategi konfiteroari Tolosako udaletxean 
eta gozogile honen ingurukoen hitzak entzun ahal izan ziren hobekien ezagutzen dutenen ahotik.

Hitz gozoak gizon gozo batentzat
NEREA URBIZU

J
ose Mari Gorrotxategi
omendu zuten atzo Tolosa-
ko udaletxean. Hasteko, Pla-

za Zaharrean harrera egin zioten
hainbat pertsonai ezagunek. Udal
Txistulari taldea izan zen musika
jotzen eta Agurradantzatu zioten
bi dantzarik bukatzeko.  

Udaletxeko areto nagusian le-
kurik ez zen beste inorentzat. Go-
rrotxategi konfiteroa bere familia-
rekin batera han izan zen mahaie-
an eseritakoen hitz gozoak
entzuten. Luis Irizar sukaldaria,
Vicente Zaragueta Donostiako
aquariumeko lehendakaria, Mi-
ren Azkarate Kultura Sailburua,
Jokin Bildarratz Tolosako alkatea,
Lourdes Fernandez Arcoko zu-
zendaria edota Espainiako errege-
aren pasteleroa den Paco Torre-
blanca, besteak beste. 

Jose Mari Gorrotxategik hain-
bat sorpresa jaso zituen: merezita-
ko hitz politak entzun zituen. Ain-
hoa Artetak, aurrekoek egin bezala
eskerrak eman zizkion, «den beza-
lakoa izateagatik», eta Dale fuego
kantua eskaini egin zion zuzenean.
Gorrotxategik, bukaeran aitortu

zuen «emozionatu egin zuela Ain-
hoak, negarra eraginez». 

Txistularien eskutik Xaxu pas-
teltxoei eskainitako Tolosako
obrak entzun ahal izan ziren. Tar-
teka omenaldi osoan zehar Juan
Mari Arzak edo Martin Berasate-
giren hitzak entzun ahal izan zi-
ren. 

Alde Zaharrekoen aldetik opari
bat ere eman zioten, honen alde
egindako lanarengatik. Bukatze-
ko, Jokin Bildarratz alkateak zine-
gotziek San Joan egunean dara-
maten kapa eta domina eman zion
oroigarri gisa. 

Udaletxeko zinegotzi zenekoa
Udaletxeko zinegotzi izan zen, al-
kateordea. Garai haiek ere gogoan
izan zituzten, eta bukatzeko or-
duan, Gorrotxategik berak ere ga-
rai haiek gogoratu zituen, «horre-
taz arro sentitzen naiz». Lehen
ikastetxea euskaraz Tolosan izate-
ko lana gogoratu zuen, beste hain-
bat anekdotez gain. Eskerrak
eman zizkien denei, «zer gehiago
esango dut?».  

Kanpoan, udaletxeko arkupean
telebista handi bat jarri zuten ber-

argazkien erakusketa antolatu du
eta bertan izango dira argazki inte-
resgarriak ikusgai ekainaren 14ra
arte. 55 urte argazkitaneman zaio
izena. 15 urte zituela hasi zen ar-
gazkiak ateratzen Gorrotxategi. 

Pintxo landu eta goxoak proba-
tzeko eta dastatzeko aukera izan
zuten erakusketara joan ziren guz-
tiek.
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Aranburu jauregian Gorrotxategik egindako argazkien erakusketa dago.N. U.

Laino eta eurien
artean, eragin
baikorra izan du
eskaintzarengan
eguraldiak

Azoka ›› Produktu gehienek
gora egin dute bai kopuruan
eta baita kalitatean ere.
Prezioak, berriz, behera doaz.

PABLO ALBERDI

Atzoko azoka eguna laino eta eu-
rien artean suertatu zen, ia joan
den astearen egun guztietan beza-
la. Eguraldiak, oso eragin baikorra
izan du eskaintzarengan, eta pro-
duktu gehienek gora egin dute, bai
kalitatean, baita kopuruan ere.
Prezioak, ordea, piskanaka behera
dihoaz. Atzo, adibidez, ilarra 8 eu-
rotan saldu zen, baba 2 eurotan eta
patata berria 2,5 eurotan.

Aipatzekoa ere atzoko perretxi-
ko eskaintza. Oso zabala izan zen,
eta salmentak goiz osoan zehar oso
animatuak izan ziren. Ziza merke-
ena 6 eurotan saltzen zen eta ga-
restiena 36 eurotan. Onddoa 2 eu-
rotan eta senderuela 15 eurotan.

›› ATZOKO AZOKA

Merk. Gares.

Bertako produktuak
Perretxikoak
Ziza 6,00 35,00

Onddoa 21,00 30,00

Senderuela 15,00 -

Fruta
Intxaurra 2,50 4,00

Marrubia 4,00 -

Barazkiak
Porruak 1,00 3,00

Babarrun zuria 8,00 10,00

Kalabaza 1,50 3,00

Erremolatxa 1,50 2,00

Azalorea 1,00 -

Trebisoa 0,90 -

Otaola: «Maria
San Gilek PPtik
alde egiten badu,
ni ere joan
egingo naiz»

ERREDAKZIOA

Lizartzako alkatea den Regina
Otaolak atzo adierazi zuen, Maria
San Gil Euskadiko PPren lehenda-
karia alderditik joaten bada, berak
ere PP utziko duela. «Maria San
Gil baldin badoa, PPn estatu mai-
lan zerbait aldatu dela esan nahi
du, eta orduan ni ere joan egin be-
harko naiz». Deklarazioak Espai-
niako irrati saio batean egin zituen.
«Ez joatea espero dut, sinesten du-
gun hori defendatzen jarraitzeko
aukera izanik», gaineratu zuen. 

LANA

] Iturgina. Iturgin lanetarako per-

tsona behar dugu. 685 22 70 58.

]Zaintzailea. Neska euskalduna

behar da umeak zaintzeko. 685 72

20 47 eta 635 71 24 41. 

Iragarki laburrak


