HIRIGUNEAN ALDATU DIREN IZENAK
ORAIN ARTEKOA
ARAUTUTAKO IZENA
Aitzbizkar kalea
Aizpizkar kale a1
Apraiz ka lea
Apatriz kale a 2
Ermuaran bide
Ermuaranbide kale a 3
Erretxindi ka lea
Erre tsundi kalea4
Foruen plaza
Kale goe n plaza5
Ofizialk i izenik ez
Bolatokiko parke a6
Gabriel Krutze laegi
Gabrie l Kurutze laegi7
Goiko Errotako zubia
Goikoe rrotako zubia8
Ibai-tarte kalea
Ibaitarte kale a9
Iñiguez Karkizano kalea
Iñigez Karkizao kalea
Juan Muguerza kalea
Juan Muge rtza kale a 10
Leku Eder parkea
Lekue de r parkea 11
Ofizialk i izenik ez
Lorituaneko aldapa
Ofizialk i izenik ez
Maalako parkea
Ofizialk i izenik ez
Maalako plaza
Morkaiko kalea
Morkaiku kale a12
Nafarroa plaza
Kale barren plaza 13
Pedro Muguruza etorbidea
Pe dro Mugurutza e torbide a 14
San Juan plaza
San Joan plaza 15
Txankakuako zubia
Txankakoako zubia
Upaiz zaharra kalea
Uparitzaga kalea 16
Urasandi kalea
Urazandi kale a17
Xixilion kalea
Zizilion kale a 18
1

Toponimoaren ida zkera zu zena Aizp izkar. Aiztbizkar idazkera etimo logikoa bada ere euskaraz desegokia da
ez baita posible tz+b ahoskatzea. Horrelako ida zke rak modan egon ziren XX. mendearen hasieran. Kasu
ezagunena Aizkorri mendia rena da, sarritan Aitzgorri eta Haitzgori moduan e man dena.
2
Apatriz doku mentatzen da XVIII eta XIX mendeetan eta Apraiz XX. nean ageri da. Eusko Jaurla rit zak ere
Apatriz hobetsi zuen.
3
Toponimia arautze ko irizpideek arg i adiera zten dute izen hau hitz batean eman behar dela bi arrazoi
desberdinengatik. Batetik izen bati kasu ma rkarik gabe beste izen, adjekt ibo edo posposiziorik atxikit zen
bazaio hitz batean eman behar da. Bestetik –bide osagaia aurrekoari atxikit zen zaio le ku izena baldin bada.
Azkenik ahoskerak bera k /ermuarànbíde/ adie razten du hit z baka r bat dela.
4
Izena ongi doku mentatzen da eta Erretsundi da idazkera egokia. Baserria ere horre la da.
5
Nazio Batuek erabaki dute toponimia ku ltura ondarea dela eta ondorioz babestu egin behar dela. Gau zak
horrela, lehentasuna eman behar zaie toponimo trad izionale i eta e z beste izendapenei..
6
Be rtako toponimoa e zaguna eta erabilia da eta toponimoak kultura ondare direnez lehenetsi behar dira .
7
Elgoibarko deitura eta o inet xea. Gabrie l izeneko ma rinela bietara ageri da doku mentazioan, Curucelaegui
eta Crucelaegi. Baserri izena Kurutze laegi hobetsi zuen Udalak eta horrela berretsi da ike rketan..
8
Irizpide nagusia etxe izena k hitz baka r batean idaztea da, hortaz Goikoerrota izan behar du. Gainera, etxe
izena ez balitz ere egokia litzateke hit z batean ematea, nahasgarria ez izateko.
9
Idazteko irizpideek eta araudia ren arabera tarteko marra izen bi lotzean erabili behar da ez izen baten
barruan.
10
Euska l deitura k euskara z e matea da go mendioa.
11
Toponimoa k idazteko irizp ideek zehazten dute izenak h itz batean eman behar direla: Korta zar, Ura zandi,
Basarte eta ez b itan: Korta Zahar, Ura z Handi edo Baso Arte.
12
Elgoibarren eta inguruan ohikoa da -ko a maiera duten izena k aldatzea eta -ku bihurtzea. Horiek horrela
goik oa, bek oa edo erdik oa guztiak goikua, bekua eta erdikua bihurtu ziren XX. mendean. Ho ri ikusita,
Morkaiko izenaren aldaera zaharra zela pentsatu zen, eta horrela arautu zen. Hala ere, ikerketak argi e rakutsi
du Morkaiku dela euskara zko izen zaharra, jadanik 1811n horre la ageri da.
13
Nazio Batuek erabaki dute toponimia kultura ondarea dela eta ondorioz babestu egin behar dela. Gauzak
horrela lehentasuna eman behar zaie toponimo tradizionale i.
14
Euska l deitura k euskara z e matea da go mendio nagusia.
15
Euskara zko izena, Bizka ia eta Gipuzkoan arrunta, San Joan da.
16
Toponimia ikerketak argi e rakutsi du izen jatorra Uparitzaga dela.
17
Euskal Herrian nahiko arrunta da izen hau, edo antzekoak eta -z behar du hori baita dagokion ida zke ra,
esanahia “Ibaia z beste aldea” baita.
18
Palata lizatutako aldaera k e z dira lehenesten palataliza zio horre k e z badu esanahi adierazgarririk.

ELGOIBARKO AUZOEN IZEN OFIZIALAK
ALTZOLA
AZKUE (SAN ROKE)
ARRIAGA
IDOTORBE (SAN PEDRO)
URRUZUNO
AIASTIA (SAN MIGEL)
SALLOBENTE-ERMUARAN
URRUZUNO

