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Lehen haurtzaroan bizirauteko ikasi
beharrekoa dugu hartu-emanaren
dantza, zaintzaileak gustura eduki-

tzeak onura handiak ematen baitizkigu;
gogoz erantzungo diete gure beharrei,
ematen dutenak buelta baduela nabari
badute, eta oso baliotsuak sentituko
gara gutaz espero duten hori ematen
badiegu. 

Orain gutxi entzun nuen emakume
batek zioela gurasoen sinismenak be-
reak egin zituela eta zenbait arau be-

reak egin zituela, ez beretzat
funtsezkoak zirelako, baizik eta

horrela bizitza errazten zielako
gurasoei. Gure indibidualtasuna-

ren zatitxo bati amore ematen diogu
batzutan kolektiboaren mesedetan.

Norbere izaera besteen begiradatik
at ere sortu beharra dugu, geurea senti
dezagun; hartu-emanaren dantza eza-
gutu eta menderatzeak onura handiak
ekarriko dizkigu testuinguru ezberdine-
tan, baina dantzan ari garen kontzien-
tzia baldin badugu eta geure nortasuna
jokoan jartzen ez baldin badugu tes-
tuinguru bakoitzean. Laneko testuingu-
ruan  laudoriorik ez jasotzeak geure
balioa zalantzan jartzen badigu, biko-
tekidearen begirada miresmenekoa ez
denean hutsak sentitzen bagara, edo
erlazioetan ematen dugun neurrian ja-

sotzen ez baldin badugu, zerbait
gaizki egiten ari garela sentitzen baldin
badugu, hartu-emanaren dantzaz
dugun ezagutza berrikusi beharrean
gaude.

Barne joera hauei eransten badiegu
kapitalismoa, erlazioetaraino sartu zai-
guna, afektuak kontabilizatuz “gus-
tuko”-ekin, ekonomiaren printzipioak
geure bizitzan txertatuz arrakasta pro-
duktibitatearekin eta ikusgarritasunare-
kin lotuaz; eta patraiarkatua, erlazio
orotan boterearen ardatza finkatuaz,
autoestimua besteek diguten obedien-
tzia mailarekin lotuaz eta sentiberata-
suna eta eskuzabaltasuna ahultasun
gisa ulertuz….

Hainbeste erritmo ezberdin batera
jokoan, zaila da erritmoa eramatea
oreka galdu gabe.

Hartu-emana

EDURNE IZAGIRRE

“Hartu-emanaren dantza ezagutu eta menderatzeak onurak ekarriko dizkigu, 
baina dantzan ari garen kontzientzia baldin badugu”

Psikologoa
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GUTUNAK

u AKATSAK ZUZENTZEN 
Joan zen astean argitaratu genuen

erretratu zaharrean akats bat zegoen.
1958ko argazkia zen, Margarita Soralu-
zeren ezkontzan ateratakoa, baina Mar-
garita bera ez zen erretratuan azaltzen.
Rosario Totorika, Carmen Soraluze eta
Mari Izagirre ziren argazkian agertzen
ziren hiru emakumeak. 

BARREN

u PEDRO MUGURUZA ETORBIDEAZ
Jakin dugunez, Elgoibarko Udalak

herri galdeketa antolatu nahi du Pedro
Muguruza kaleari izena aldatu edo ez
erabakitzeko. Ez dugu uste hori denik Me-
moria Historica legeak dioena, goazen
aztertzera legeak zer dioen: “Las Adminis-
traciones públicas, en el ejercicio de sus
competencias, tomarán las medidas opor-
tunas para la retirada de escudos, insig-
nias, placas y otros objetos o menciones
conmemorativas de exaltación, personal
o colectiva, de la sublevación militar, de
la Guerra Civil y de la represión de la
Dictadura. Entre estas medidas podrá in-

cluirse la retirada de subvenciones o ayu-
das públicas.”

Nor zen Pedro Muguruza eta zergatik
eskatzen dugu bere etorbidearen izena al-
datzea?

- Pedro Muguruza, askok hala uste
arren, ez zen Elgoibarren jaio. 1893ko
maiatzaren 25ean jaio zen Madrilen.

- Erorien Haraneko arkitektoa izan zen
Pedro Muguruza: fbclid=IwAR3jQYP-
yER66PD0xO8ny1SIL77x9crm1Dp8T2c
awAD a -N Y Y 2 P BM F 3 i g y z KM ”
target=”_blank” rel=”nofollow noope-
ner”>https://youtu.be/4wvN5j2TBoY

- Preso Politikoek eraiki zuten Erorien
Harana.

- 1936an gerra leherturik, “Altxa-
mendu Nazionala bultzatu zuen eta Fa-
langera afiliatu zen. Francorekin oso
harreman ona zuen”, dio Francoren fun-
dazioaren webguneak hari buruz.

Pedro Muguruza bizkarrez ageri da,
Francori esplikazioak emanez.

- Falangeak Arkitektura Zuzendaritza
Nagusiko buru izendatu zuen Pedro Mu-
guruza.

- Gobernuko aholkulari nazional izen-
datu zuten, eta 1943an, Espainiako Gor-
teetako prokuradore.

- Pedro Muguruza Elgoibarko seme
adopziozkoa izendatu zuten 1943an, eta
seme kutun, 1946ko abuztuaren 8an.

Memoria historikoaren legea bete-
tzeko besterik ez dugu eskatzen, legea be-
tetzea alegia. Frankista batek Elgoibarren
kalea merezi duen ala ez erabaki behar
dugu?

Faxistek plaka eta kaleak dituzten herri
bat demokratikoa izan ahal da?

Elgoibar1936

BARRENek ez du bere gain hartzen IRITZIA eta ESKUTITZAK ataletan adierazitakoen erantzukizunik. Eskutitzak ondo identifikatuta egon
behar dute. Ez ahaztu izen-abizenak, NANa eta telefonoa jartzea. Bidali helbide honetara: barren@elgoibarkoizarra.eus

4

II. URTEURRENA

Nizeto Garate Goiarzun
2017ko urriaren 10ean hil zen, 94 urte zituela.

Haren oroimenez II. urteurreneko meza izango da, eguenean, 
urriaren 10ean, 19:00etan Elgoibarko Bartolome Deunaren eliz-parrokian. 

Joango zaretenoi aldez aurretik eskerrak. 

Duela bi urte joan bazinen ere,
ez gaituzulako sekula utzi.

Eskerrik asko, aitona.
Asko maite zaitugu. 

Etxekoak 
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MOTZEAN 5

Herritarrek erabakiko dute 
Pedro Mugurutza etorbideari izena aldatu edo ez

Robotika Gazteak hartu zuen Ikastolako frontoia zapatuan

Elgoibarko Udalbatzaren azken bil-
kuran Memoria Historikoari lotu-
tako mozio bat adostu zuten

Elkarrekin Podemos, EHBildu eta EAJ al-
derdiek, (PSEko ordezkaria ez zen ba-
tzarrean egon), herrian dauden ikur
frankistak ahalik eta denbora laburre-
nean kentzeko. Era berean, Pedro Mu-
gurutza etorbideari izena aldatzeko
aukera ere jasotzen du akordioak. Ho-
rretarako, herritarren parte-hartze proze-
sua hasiko dute, eta herritarrek
erabakiko dute etorbideari izena aldatu
behar zaion ala ez.

Mugurutza 1893an jaio zen, eta
Madrilen hil zen 1952an. Francoren
lehen aholkulari, Espainiako Gorteetako
prokuradorea eta frankismoaren aldeko
izanik kargu garrantzitsuetan aritu zen.

Besteak beste Francoren gerraosteko ar-
kitektura zuzendari nagusi izan zen.  El-
goibarko adopzio-seme izendatu zuten
1943an, seme kuttun 1946an eta kale
batek bere izena dauka. 

Euskadiko Hezkuntza Robotika Txa-
pelketaren hirugarren ekitaldia jokatu
zuten zapatuan, Ikastolako frontoian. Tai-
ler teknologikoetan diseinatu eta progra-
matu dituzten robotekin lehiatu ziren
Debabarreneko 8 eta 16 urte bitarteko
75 bat gazte, hiru ataletan banatuta:
Space atalean  JLA taldeak aurkeztutako
maketak irabazi zuen lehen saria, Hiruko
Taldeak bigarrena eta Los Fantasmicos
izeneko taldeak hirugarrena. 1VS1 ata-
lean, berriz, Debako Monobot taldea
gailendu zen. Elgoibarko Legendarios
IMH taldeak lortu zuen bigarren postua
eta Soraluzeko Kolore Lorek hirugarrena.
Azkenik, Rescue, atalean Elgoibarko Las

Jugadoras taldearen robotak irabazi
zuen. Elgoibarko eta Azpeitiko ikaslee-
kin osatutako Urkotronic taldeak lortu

zuen bigarren postua eta Elgoibarko
Mandabot taldea sailkatu zen hiruga-
rren.  

Eguneko Zentroko kideek
txangoa egin dute

Elgoibarko Eguneko Zentroko ki-
deek Debara egin zuten txangoa joan
zen astean. Arduradunek esan dute
“primeran” pasatu zutela. Eguraldi
ederra izan zuten, eta zentroko kide-
entzat esperientzia paregabea izan
zen. 
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Pertsona Nagusien Nazioarteko
Eguna izan zen martitzenean, eta egun
hori aitzaki hartuta, pentsio duinen al-
deko manifestazioa egin zuten Eibarren,
Debabarreneko pentsiodunek. Ondo-
rengo aldarriak eskatu dizkiete erakun-
deei: euren premietara egokitutako
etxebizitza; (berokuntza, argia eta gasa
bermatuta egotea), botikak doan osasun
beharren arabera, era guztietako probre-
zia ezabatzea adinekoen artean, adine-
koen zentroetan hobekuntzak egitea eta

bertako langileen ratioak hobetzea; eta
mendekotasunari lotutako beharrei eran-
tzuteko bitarteko eta laguntzak hobetzea. 

Elgoibarko pentsiodunen taldeak,
bestalde, urritik abendura bitartean sei el-

karretaratzetarako deia egin du: Urriren
7an eta 21ean, azaroaren 4an eta
18an, eta abenduaren 2an eta 16an.
Kalegoen plazan izango dira,
19:00etan. 

MOTZEAN6

Txankakuako merkatariek Stock Feria
egingo dute bihar Maalako parkean

Pentsio duinen aldeko 
aldarria egin dute

Herriko merkataritza txikiari bultzada emateko asmoz, Stock Feria
antolatu du Txankakua Merkatari Elkarteak biharko. Maalako
parkean egingo dute, 10:00etatik 14:30era. Elkarteko 18 es-

tablezimenduk hartuko dute parte, eta eskaintza bereziak egingo di-
tuzte. Ohi bezala, feriari amaiera emateko 600 euro zozketatuko
dituzte erosketa bonoetan. Zozketa 14:00etan izango da Maalako
parkean bertan, eta saria jasotzeko ezinbestekoa izango da saritutako
boletoaren jabea unean bertan han egotea. Aurten ondorengo hauek
hartuko dute parte: Arauri lurrindegia, Casa Astigarraga, Ecenarro mer-
tzeria, Ikus optika, Ferpi modak, G&M jantzidenda, Goiara drogeria,
Ipintza margoak, Iria moda, Iriondo kirolak, Kala loradenda, Klitz
moda, Moma jantzi-denda, Muruamendiaraz gozotegia, Nalai oine-
takoak, Olaia estetika, Sara jantzi-denda eta Uzuri optika. 

C.D. Elgoibarren zozketa

C.D. Elgoibarrek txosna jarri zuen hilabeteko
azken zapatuko ferian, eta klubeko kamiseta eta gaz-
taz osatutako otarra zozketatu zuen. 10101 izan da
zenbaki saritua. 

Zabalik dago Mendaroko
ludoteka berria

Astelehehean zabaldu zuten Mendaron ludoteka
berria,  Zelaikua Plazan. Orain arte, Herriko Enpa-
rantzan izan du egoitza ludotekak, eta orain, hutsik
gelditu den leku horri zein erabilera eman aztertzen
ari da Udala. EHBilduren udal gobernuak ariketa fi-
sikoa egiteko makinak jarriko zituela esan zuen au-
rreko legegintzaldian, baina oraindik ez dago argi
zer izango den. Iñaki Arregi alkateak jakinarazi du
ari direla enpresa ezberdinek aurkeztutako aurrekon-
tuak aztertzen, baina beste erabilera batzuk ere ikus-
ten dizkiotela lokal horri. 
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MOTZEAN 7

Rodisan 15 minutuko lanuzteak egin dituzte 
enpresak iragarritako kaleratzeak salatzeko 

Enpresak proposatutako azken neurrien kontra, 15 minutuko
lanuzteak egiten ari dira Rodisan, goizeko eta arratsaldeko
txandetan. Irailaren 11n batu ziren langileen ordezkariak en-

presako zuzendaritzarekin, eta LABek salatu duenez "neurri gogo-
rrak" proposatu zizkieten zuzendaritzatik, besteak beste enpresako
produkzioa 10 egunetan gelditzea eta 45 langile kaleratzea.
Urrian lau egunez etengo luke produkzioa enpresak, azaroan
beste lau egunez eta bi egunez abenduan. Soldatetan ez du era-
ginik izango neurri horrek, baina langileek itzuli egin beharko di-
tuzte egun horiek. Era berean, 45 langile kaleratzeko asmoa ere
agertu du zuzendaritzak. Horietatik hamasei kontratu partziala
duten langileak dira. Gainerakoak nortzuk izango diren ez dute
zehaztu. Esan duten bakarra da beste 29 langile soberan dau-
dela enpresan eta nahi duenak izena eman dezakeela abendua-
ren 31a aurretik enpresa uzteko. Hala ere, zuzendaritzak ez du

zehaztu enpresa euren gogoz lagako duten langile horiek jasoko
duten konpentsazioa. Era berean, 2020an ez dutela errelebo-
kontraturik sinatuko ere aurreratu die enpresak langileen ordezka-
riei (2019koak sinatuta daude).

Espainiako Kongresurako eta Senaturako hauteskundeen aurrean EHBilduren plangintza
politikoa eta estrategikoa azaltzeko herri batzarra antolatu du Elgoibarko EHBilduk. Ikasturte
politiko honetan alderdiak dituen helburu eta erronkak azalduko dituzte, eta horretarako gon-
bidatu dute Jon Iñarritu diputatua. Itxaso Egaña EHBilduko zinegotziak egingo dio elkarrizketa
Iñarrituri. Saioa datorren eguaztenean izango da, 19:00etan, Kultur Etxeko hitzaldi gelan. 

Jon Iñarritu EHBilduko diputatuarekin solasaldia, urriaren 9an

Giro onean joan dira San Migel jaiak

Eguraldi ona lagun, giro onean ospatu zituzten asteburuan San Migel jaiak Aiastia auzoan. Barikuan hasi zituzten jaiak kaleji-
rarekin, eta iluntzean, Borja Uzuriagaren omenezko dantza saioa egin zuen Haritz dantza taldeak, Murkaikupe frontoian. Jaien ar-
tean, lehiarako tartea ere izan zuten Aiastian. Domekan, esaterako San Migeleko XIII. Artzain Txakur Txapelketa jokatu zuten
domekan, San Migel Egunez. Euskal Herriko Arraza libreko finala ere bazen Aiastiako zelaietan jokatu zutena, eta sei lehiakide
aritu ziren lehian, zortzi txakurrekin. Juan Ignacio Irakulis izan zen artzainik onena. Lehen postua lortu zuen Beltz txakurrarekin eta bi-
garrengoa Bat txakurrarekin egindako lanagatik. Jose Antonio Arrillaga aiastiarra eta Txiki txakurra sailkatu ziren hirugarren postuan.
Txahalaren zozketan Oier Baltzola izan da sariduna, 3754 boleto zenbakiarekin. 
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ELKARRIZKETA8

“Onomastikak erakusten du euskalduntze 
berantiarraren teoriak ez duela zentzurik egun”

‘Erroma Euskal Herrian’ zikloaren barruan, ‘Euskalduntze berantia-
rraren teoria: egia ala gezurra’ hitzaldia eman zuen irailaren 18an
Elgoibarren Luis Mari Zalduak (Urnieta, 1965). Euskal filologian dok-
torea da Zaldua, bai eta euskaltzain urgazlea eta Euskaltzaindiako
Onomastika batzordeko kidea ere. Zikloko hirugarren hitzaldia izan
zen Zalduarena, azkena. Elgoibarko Izarrak antolatu zuen zikloa,
Udalaren laguntzarekin, eta Zalduaren aurretik Jokin Lanz historia-
laria eta Juan Martin Elexpuru filologoa izan ziren gurean.

w Zer dio euskalduntze berantiarraren teoriak?
Teoria horrek adar asko ditu, eta ni adarkadura modernoena

eta, nahi bada, muturrekoena azaltzera nator. Adarkadura horrek,
Josu Venero zine zuzendariak eta Alberto Santana historialariak
Baskoniako historia bat’ dokumentalean aurkeztu zuten horrek, dio
orain dela 2.000 bat urte, erromatarrak hona iritsi zirenean,
hemen, Baskoniako mendebaldean, ez zela euskaraz hitz egiten.
Euren ustez, euskara Erdi Aro goiztiarrean iritsi zen hona, Akita-
niatik, Bagnères de Luchon eta inguru horretatik, eta VI. mende al-
dera indartu zen Iruñerrian, gero, Arabako lautadatik barrena,
itsasaldera zabaltzeko. Hipotesi horren arabera, VIII- IX. gizaldian
zabaldu zen euskara honaino. 
w Zientzia komunitateak baztertutzat zeukan euskalduntze be-
rantiarraren teoria. Zerk edo nork hauspotu du orain berriro,
eta zergatik?

Sentsazionalismoak. Azken batean, zientzia oso gauza asper-
garria da, eta jakina, Euskal Telebistan dokumental-sorta bat eman
nahi badute eta nolabait jendearen arreta erakarri nahi badute,
zer edo zer apurtzailea saldu beharra dute. Eta zer egin duten?
Bada, teoria berritzat saldu berez zaharra eta bazterrekoa den
teoria.  Badago gero beste jende bat, serioagoa, esaten duena
ez dagoela behar beste frogarik kontrakoa esateko: alegia,
hemen antzina euskara egiten zela esateko. Eta, bai, egia da Gi-
puzkoan eta neurri batean Bizkaian ere, hutsune bat badela epi-
grafian [hilerrietan eta aldareetan zizelkatuta dauden izenak],
baina ez dugu ahaztu behar epigrafiaz aparte badaudela beste
tresna onomastiko batzuk, toki izenen azterketa-eta, balio dutenak
egiaztatzeko euskalduntze berantiarraren teoriak ez duela zentzu-
rik. Puntada finagoak emanez, garbi ikusten da erromatarrak iritsi
zirenean, bai eta aurretik ere, beste kultura batzuen eragina ger-

tatu zenean, euskaldunak bazirela hemen, euskal sistema foneti-
kora moldatu eta egokitu zituztelako beste kultura horietatik hartu-
tako maileguak. Gertatzen dena da filologo guztiak ez direla
onomastikariak, ez diren moduan sendagile guztiak traumatolo-
goak, estomatologoak edo otorrinolaringologoak, eta jakina, be-
launeko ebakuntza egiteko traumatologoa izan beharra dago; ez
du balio otorrinolaringolo ona izateak. Hizkuntza gaietan berdin.
w Zeintzuk dira teoria hori babesten dutenen arrazoibide na-
gusiak, baina?

Orduko iturriak dauzkagu, zuzenekoak (epigrafiak) eta zehar-
kakoak (garai hartako geografoek, Tolomeok, Estrabonek eta Pli-
niok, aipatutakoak). Kontua da geografo horiek aipatzen dituzten

- AINARA ARGOITIA - 

u LUIS MARI ZALDUA EUSKAL FILOLOGIAN DOKTOREA
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ELKARRIZKETA 9

toki-izenak, Oiartzun ez beste guztiak, jatorri ilunekoak edo jatorri
zeltiarrekoak direla eta horri eusten diotela gauza hauetaz dakite-
nek hemen ez zela euskaraz hitz egiten esateko. Baina epigrafiak
berak erakusten du, baietz. Miñaon, Gasteiztik gertu, helasse eus-
kal hitza agertu zen hilerriko epigrafia batean. Helasse hori, au-
rrean “h”-batekin eta barruan afrikari batekin, euskara da argi eta
garbi, iberieraz eta zeltibereraz ez dagoelako “h”-rik eta latinez
ere ez hor, eta gainera, txistukaria adierazteko “ss” erabiltzea eus-
kararen kontuak direlako.
w Iberoak aipatu dituzu. Teoria honek badu Vascoiberismo edo
Eusko-iberismo korrontearekin zerikusirik. Ala?

Bai, erabat. Euskararen eta iberieraren ahaidetasuna aldarri-
katzen zuen Eusko-iberismoak, eta luze iraun bazuen ere, XX. men-
deko hizkuntzalariek guztiz baztertzekoa zela erakutsi zuten.
Teoria hura desegin zutenean sortu zuten euskalduntze berantia-
rraren teoria. Gomez Moreno arkeologoak  -beste batzuk ere izan
ziren bere aurretik, baina domina berak jantzi zuen- lortu zuen
idazkera iberiarra edo pale-hispaniko hura deszifratzea. Esan be-
zala, ordura arte uste zuten euskara zela antzinako iberoen hiz-
kuntza eta Espainiako zati handi batean hitz egiten zena, ez
zutelako ulertzen zer jartzen zuen idaz-
kera palehispaniko haietan. Lortu zute-
nean deszifratzea, baina, konturatu ziren
ez zela euskara eta bat-batean biluzik gel-
ditu ziren, euskarazko inolako testigantza-
rik gabe Hego Euskal Herrian. Akitanian
bakarrik topatu zituzten euskarazko testi-
gantzak eta ondorioztatu zuten handik za-
baldu zela euskara hona.  Baina 1925.
urtean Gomez Moreno arkeologoak bere
teoria plazaratu eta hogeita hamabost ur-
tera, 1960. urtean, topatu zuten Lergako
idazkun ezaguna, erromatarren garaiko
gizon baten euskarazko oroitarrian, zeinean XXI. mendeko euska-
raz erraz ulertzen diren bi hitz ageri diren: Umme sahar. 
w ‘Baskoniako historia bat’ atalean Koldo Mitxelenaren, eus-
karak izan duen ikerlaririk errespetatuenaren, irudiak erabili
zituzten, bai eta Euskaltzaindiaren egoitzarenak ere.  Zer duzu
esateko horri buruz?

Oso manipulatuta dagoen dokumentala dela. Koldo Mitxelena
bakarrik ez. Hipotesia frogatzeko, dokumentalean unibertsitateko
bi hizkuntzalari agertzen dira. Joseba Abaitua eta Joakin Gorro-
txategi. Hizkuntza modernoetan aditua da Abaitua, baina antzi-
nako hizkuntzez ez zaio lanik ezagutzen. Bigarren filologoa
Gorrotxategi da, euskararen historian espezialdutako filologo ei-
bartarra. Dokumentalean Gorrotxategik dio pentsa daitekeela eus-
kara apur bat hitz egiten zela hemen, baina euskalduntze
berantiarraren hipotesiaren alde egongo balitz bezala aurkezten
digute, Iruña-Veleiako harresien aurrean. Bere hitzen eta hainbat
irudiren erabilera okerra egiten dute, eta manipulazioa argia da,
Gorrotxategik espreski esan zuelako 2015ean argitaratutako lan

batean ez zetorrela bat euskalduntze berantiarraren hipotesiarekin. 
w Iruzurra da beraz dokumentala. Uste okerretan oinarrituta-
koa barik fede txarrez egindakoa.

Bai. Hasieratik aritu dira gezurretan, euskalduntze berantiarra-
ren teoria berria dela aditzera ematen dutelako eta ez delako
hala. Pentsatzekoa da euskalduntze berantiarraren teoriaren  hel-
buru nagusia ere gure herriaren harrotasun ikurra dena ahultzea
zela, hizkuntza delako euskaldunon nortasunaren oinarria. Ba-
dago euskaldunak hemengoak ez garela esan nahi bat. Bagara,
baina. Nola nahi ere: kanpotik etorritakoak bagina ere, zer?
Baina bai, sinesmen eta mitoez harantzago dagoen Euskal He-
rriaren eta euskaldunon beste historia bat ezagutuko genuela zioen
aurkezpenean Santanak, euskaldunon aintzinakotasuna mitoa ba-
litz bezala.
w Ez zarela batere doktrina zalea esan duzu;  nahiago duzula
datuak eman, nork bere ondorioak atera ditzan. Eman ba adi-
bideren bat. 

Ni onomastikaria naiz. Ez naiz diakronista peto-petoa gauza
hauetan, baina onomastikak erakusten du euskaraz ‘Getaria’ dena
Cedeira dela galegoz, eta Caetarian, latinez [Latin klasikoan (ke-

taria) ahoskatua, arrain lantegia]. Caetarian
latinezko berbak eman baldin badu euska-
raz Getaria, eta galegoz, Cedeira, ikusten
da euskaldunek modu batera moldatu dutela
izen hori eta galegoek beste batera. Bada-
kigu, gainera, aldaketa guztiek garai bat iza-
ten dutela, denbora jakin batean gertatzen
direla, eta aldaketa hori adibidez, hasierako
belarearen sabaikaritzea, Bisigotuen garai-
rako emanda zegoela. Horrek erakusten di-
guna da hitz hori erabiltzen hasi zirenean
hemen euskaldunak bazeudela, euskaldunak
izan ez balira gaur ez genuelako Getaria

esango, baizik eta **Cedaria, **Cederia edo halako zerbait.
Begira, bada Goierrin rotonda bat euskal filologiaren inguruko
ikastaro laburtu bat dena.
w Nola?

Hiru izen ageri dira rotonda horretan, Zegama, Zerain eta
Segura. Hirurak dira maileguak, beste hizkuntza bateko izenak,
eta sortzez “s” bat zuten denek hasieran, baina gaur bik “z”
dute, eta hirugarrenak mantentzen du “s”-a. Baina badakigunez
Segura Erdi Aroko mailegua dela, ondoriozta dezakegu alda-
keta hori Ertaroa baino lehenago eman zela, erdaratik Segura
izena hartu zutenean euskaldunek ez zutelako euskarara mol-
datu eta erdal izena erabiltzen jarraitu zutelako. Beraz zergatik
esaten ditugu Zegama eta Zerain eta ez erdal eran bezala?
Bada, aldaketek ere garaiak izaten dituztelako. Hori gaur ere
ikusten dugu. Gure aurrekoek ‘Perian egon naun’ esaten dute,
baina gaur egungo gazteek ez dute ‘perian’ esaten, ‘ferian’
baizik. Aldaketak ere ez direlako eternoak izaten, eta aldaketa
hauek oso zaharrak dira. 

“EITBn dokumental-sorta 
batekin jendearen 

arreta erakarri 
nahi badute, 

zer edo zer apurtzailea 
saldu beharra dute” 
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SEMAFOROA10

Zuen kexak, galderak edo txaloak bidaltzeko: barren@elgoibarkoizarra.eus - 943 744 112

Aita Agirre parkean jarri duten pista berdea
oso arriskutsua da: “Hasiera batean ez du ematen,

baina Aita Agirre parkean dagoen pista berde hori umeen-
tzako oso arriskutsua da. Gune berdea biguna da, baina er-
tzak oso gogorrak dira. Ume bat baino gehiago erori da
dagoeneko, eta min handia hartu du. Zerbait larriagoa gerta-
tzeko arriskua ikusten dugu”. Hirigintzatik esan dute parke hori
ume nagusiagoentzako planteatu zutela, eta horregatik ez zi-
tuztela ertz horiek babestu, baina gaia aztertuko dutela.  

Kultur Etxe atzeko parkean dagoen jarlekua
ez dago lekurik egokienean:: “Kultur Etxe atzeko

parke txikian jarleku bat dago, oso leku arriskutsuan. Parketxo
horretan umeak ibiltzen dira jolasean, eta jarlekura igotzen
dira askotan, atzean ibaia dagoela konturatu gabe. Haurrek
ez dute inon arriskurik ikusten, eta ez dira kontziente izaten
jolas soil batek sortu dezakeen egoera larriaz. Jarleku hori
lekuz mugitzea eskertuko genuke ezbeharren bat gertatu baino
lehen”. Hirigintza Sailetik jakinarazi dute jarleku hori lekuz al-
datuko dutela.  

Zergatik ez du Udalak Aita Agirre parkea oi-
nezkoentzako utzi?: “Kulturgune berria, liburutegia

eta haurrentzako parkea egin dituzte Aita Agirren, baina ez
dituzte autoak hortik kendu. Uste dugu horko aparkaleku kopu-
ruak ez duela konpontzen Elgoibarrek aparkatzeko daukan
arazoa, eta, aldiz, iruditzen zaigu gune horrek asko irabaziko
lukeela oinezkoentzako, autorik gabe. Oinezkoentzako espa-
zioak falta dira Elgoibarren”. Hirigintzatik esan dutenez, Aita
Agirreko aparkaleku horiek beharrezkoak dira alde zaharreko
bizilagun eta merkatarientzako, ingurune horretako etxebizitzek
ez daukatelako aparkalekurik. 

Maltzagako bidegorria oso iluna da:: “Maltzagarako bidegorrian farolak falta dira. Goizean goiz edo iluntzean pa-
siatzera joaten garenok linterna eraman behar izaten dugu, eta hala ere, ez da ondo ikusten. Beldurrez ere joaten gara, ilu-

nean, norbait ezkutatuta egon daitekeelako. Eskertuko genuke bide horretako argiteria hobetzea”.  Bidegorria Foru Aldundiaren
eskumenekoa dela esan dute Udaleko arduradunek. Dena dela, bidegorria Eibarrekin lotzen dutenean, argiztapena ere hobetuko
dutela adierazi dute.  
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ELKARRIZKETA 11

“Futbolak eramaten nauen
lekura joango naiz”

u MIKEL GURRUTXAGA FUTBOLARIA

Umetan hasi zen Mikel Gurrutxaga (Elgoibar, 1996) futbolean C.D. Elgoibarren, eta berehala
fitxatu zuen S.D. Eibar taldeak. Hamabi bat urte egin zituen talde armaginean, eta handik
Amurriora joan zen jokatzera. Han zegoela, Alavesek Finlandiako  JS Hercules taldea erosi
zuen, eta hara joateko aukera eskaini zieten taldekide batzuei. Ez zuen birritan pentsatu: ma-
leta egin eta Finlandiara abiatu zen. Mailaz igotzea zuten helburu, eta ez zuten lortu, baina
berak defentsa onenaren saria jaso zuen, eta horrek Estoniarako bidea zabaldu zion. Gaur
egun Tallinen bizi da, Estoniako hiriburuan, eta hango Paide Linnameeskond futbol taldean jo-
katzen du, lehenengo mailan. Futbolari profesionala da, eta futbola du ogibide eta pasio. 

- AINHOA ANDONEGI - 

w Futbolak eraman zaitu atzerrira, Fin-
landiara lehenik eta orain Estoniara.
Nola iritsi zara horra? 

Gasteizen ikasten ari nintzela, Amurrio
taldean jokatzen nuen. Urte hartan Alave-
sek nazioarteko proiektu bat jarri zuen
martxan, eta horren barruan Finlandiako
futbol talde bat erosi zuen. Euskal Herriko
eta Espainiako hainbat jokalariri egin zi-
guten hara joateko eskaintza, eta gehiegi
pentsatu gabe, baietz erantzun nuen.  
w Zein helburu zenuten Finlandiako tal-
dean?

Urtebeterako eskaintza egin ziguten,
eta pentsatu nuen esperientzia ona izango
zela, bai futbolari dagokionean eta baita
maila pertsonalean ere. Denboraldi oso
polita izan zen, eta gauzak oso ondo
joan zitzaizkidan. Talde bezala ez ge-
nuen lortu Alavesek jarritako helburua: 2.B
mailan zegoen taldea, eta mailaz igotzea
zen helburua, baina postu bategatik ez
genuen lortu. Alavesek orduan Finlan-
diako taldearekin zeukan akordioa etetea
erabaki zuen. Bere nahia zen urtetik urtera
mailaz igotzen joatea, lehen mailako
talde profesionala sortzeko, baina ez ge-
nuen lortu. Nik, baina, denboraldi ona
egin nuen eta ligako defentsa onenaren
saria eman zidaten. Sari horrek eman
zidan hurrengo denboraldian Estonian jo-
katzeko aukera. 
w Eta gehiegi pentsatu gabe, berriz ere
maleta egin eta Estoniara joan zinen.
Zer eskaintza egin zizuten? 

Tallinen nago jokatzen, Estoniako le-
henengo mailako talde batean. Talde
profesionala da, eta futboletik bizitzeko
aukera eman dit. Talde oso serioa da,
eta oso gustura nago. Orain arte sailka-
pen erdian ibili izan da taldea, baina
aurten jokalari oso onak fitxatu dituzte
eta oso ondo gabiltza. Sailkapeneko
goiko postuetan gaude, eta oraindik ba-
daukagu aukera liga irabazteko. Hamar
talde gaude guztira ligan, eta talde ba-
koitzaren kontra lau aldiz jokatzen dugu,
bestela txapelketa oso motza izango li-
tzatekeelako. Udako liga moduko bat jo-
katzen dugu, hemen neguan ezin delako
futbolean jokatu.  
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ELKARRIZKETA12

w Liga irabazteak Europa League joka-
tzeko aukera emango lizuke?

Ligako irabazleak Txapeldunen Liga
jokatzeko sailkapen fasea jokatuko luke,
eta bigarren eta hirugarren sailkatuek eta
Kopako irabazleak, berriz, Europa Lea-
gue jokatzeko sailkapen fasea. Norma-
lean, ligako hiru lehenengoetako batek
irabazten du Kopa ere, beraz, laugarren
sailkatuak ere izango luke Europa Lea-
gue txapelketarako sailkapen fasea joka-
tzeko aukera. Hiru fase izaten dira, eta
ez da erraza izaten irabaztea. Espai-
niako Ligan zazpigarren sailkatuak joka-
tzen du fase hori, eta han bi
kanporaketa gainditu behar izaten dira
txapelketa jokatu ahal izateko. 
w Txapeldunen Liga edo Europa League
jokatzea lortuko bazenute, Espainako
Ligako talderen baten kontra jokatzeko
aukera izango al zenuke?

Bai, tokatu daiteke. Esperientzia
oso polita izango litzateke niretzat. Tal-
dea edozein izanda ere, maila han-
diko taldea izango litzateke, eta horrek
ilusio handia egiten du. Gainera, beti-
danik ezagutzen dudan talderen bat
izango litzateke.  
w Nola bizi dute futbola Estonian?

Hemengo ligak eta Espainiakoak ez
dute zerikusirik. Espainiako Ligako lehe-
nengo maila eta Estoniakoa oso desber-

dinak dira, eta Estoniako futbola eta Es-
painiakoa ezin dira konparatu, ez zaleta-
sunari dagokionean, ezta ekonomiari
dagokionean ere. Ez daukate inongo an-
tzik. Hemengo Ligako onenek Espainian
bigarren mailan edo jokatuko lukete; sail-
kapen erdian dabiltzanak 2B mailakoak
edo izan daitezke, eta azken postuetan
dabiltzanak, berriz, hirugarren mailakoak.
Estonian oso desberdin bizi dute futbola.
Kulturalki ere ez dauka Espainian daukan
pisua. Espainian futbola da kirol nagusia,
eta medioek ere futbolari eskaintzen diote
tarte handiena, baina hemen futbola ez
da horren garrantzitsua. Une honetan, adi-
bidez, auto rallya indarra hartzen ari da,
munduko txapelduna estoniarra delako.
Bestela, ez dakit zein kirol den hemen na-
gusiena, futbola bera izan daiteke, baina
ez Espainiako indarrarekin. Hemen Espai-
niako eta Inglaterrako ligak jarraitzen di-
tuzte askok, baina oso kultura desberdina
da, eta ez dira Espainian bezalako fana-
tikoak. Espainian jendeak asko hitz egiten
du futbolari buruz lagunartean, baina

“Estonian 
oso desberdin 

bizi dute 
futbola”

Gurrutxaga Eibarko talde nagusiarekin.

Paide taldearekin, baloia buruz errematatzen.

Gurrutxaga, Paide taldeko zaleak agurtzen.
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hemen ez.   
w Zuk futbola nola bizi duzu? Zer da zu-
retzat futbola? 

Futbola nire pasioa da. Umetan hasi
nintzen futbolean jokatzen, eta nire ame-
tsa futbolari izatea zen. Futboletik bizi nahi
nuen, eta atzerrian lortu dut nire ametsa
betetzea. C.D. Elgoibarren hasi nintzen
futbolean. Bi urte egin nituen han, alebi-
netan eta infantiletan jokatzen, eta gero
Eibarrek fitxatu ninduen. Eibarren hamar
bat urte egin nituen, eta bigarren taldera
iritsi nintzen. Eibar ordurako lehenengo
mailan zegoen, eta talde nagusiarekin ere
entrenatu nuen denboraldi-aurrean. Par-
tida batean belauna apurtu nuen, eta
lesio haren ondorioz, nire egoera asko al-
datu zen. Lehenengo mailan jokatzea
gertu ikusten nuen, eta ilusio handiz nen-
goen. Egia da nahiz eta entrenatzera iri-
tsi, gero askok ez dutela lortzen
lehenengo mailan debutatzea, baina nik
baneukan ilusio hori. Hala ere, gauzak ez
ziren nik nahi bezala irten Eibarren. Gero
Amurrion jokatzen egon nintzen urte erdiz,
Finlandiako aukera suertatu zen arte. Fin-
landian berreskuratu nuen berriz nire joko-
aren maila, eta konfiantzaz jokatzen hasi
nintzen berriro. Belauneko lesioa, zorio-
nez, ahaztuta daukat, eta oso gustura
nago hemen. Finlandian hasi nintzen be-
rriz futbola lanbide bezala ikusten, eta ez
naiz damutzen atzerrira joateko erabakia
hartu izanaz. Amurrion jokatzen nuenean
futbola ez nuen ikusten profesionaltasunez,
gehiago zen afizio bat. Atzerrian eman
didate futbola preofesionaltasunez bizi-
tzeko aukera, eta oso pozik nago hartu-
tako erabakiarekin. Esperientzia oso
aberasgarria ari da izaten. 
w Futbolari lotutako blog bat ere badau-
kazu. Zer jasotzen duzu bertan?

Bai, iaz jarri nuen martxan. Futbola ni-
retzat hezitzaile emozionala ere izan da,
hau da, pertsona bezala garatzen eta
hezten lagundu dit eta uste dut erreminta
oso baliagarria dela pertsonen garapene-
rako. Nire ikuspegia eta esperientziak ja-
sotzen ditut blogean. 
w Atzerrira joan aurretxoan triatloi tal-
dea jarri zenuten martxan Elgoibarren.

Zertan da proiektu hura?
Lagun batekin jarri genuen martxan

proiektu hura, kirol minorizatuei ere lekua
egiteko. Futbolak eta eskubaloiak babes
handia daukate Elgoibarren, baina beste-
lako kirolak ere sustatu behar dira, eta ho-
rretan lan handia dago oraindik egiteko.
Triatloi taldean jende gutxi dago momen-
tuz, baina taldea hor dago behintzat, eta
horri esker triatloiak egin nahi dituen herri-
tar batek Elgoibarko taldearen izenean
lehiatzeko aukera dauka. Nik ez dut
oraindik triatloirik egin, baina futbola uzten
dudanean seguru egingo dudala bateren
bat.  

w Tallinen bizi zara, 400.000 biztanle
dituen Estoniako hiriburuan. Nolakoa
da hango bizimodua?

Bizimodu lasaia daukat nik hemen, eta
futbolaren bueltan bizi naiz. Astean zehar
entrenatzera joaten naiz, eta asteburuan
partidak izaten ditut. Tallin ez da horren
hiriburu handia, eta lasai bizi naiz. Jendea
Euskal Herrian baino hotzagoa da, eta
harremanak ez dira horren estuak. Orain
nire bikotekidea etorri da. Ikasketak bu-
katu ditu eta nirekin bizitzera etorri da.
Ordu asko pasatzen ditut berarekin eta
horrek asko laguntzen du.    
w Noiz arte ikusten duzu zure burua Es-
tonian futbolean jokatzen? 

Ez dakit. Aspektu horretan ez daukat
inolako helburu finkorik. Ez dut pentsatu
etxera itzuliko naizen, hemen jarraituko
dudan edo beste herrialderen batera jo-
ango naizen. Aurten denboraldi oso ona
egiten ari naiz, eta agian datorren urtean
beste ateren bat irekiko zait. Momentuz
beste urtebeterako kontratua daukat
hemen, eta lanean jarraituko dut. IVEF
ikasketak amaitzeko gradu amaierako
lana falta zait, eta hori ere bukatu nahiko
nuke aurten, horrek ere lagunduko dida-

lako ate berriak zabaltzen. Nik nahi du-
dana da futbolaz gozatzea eta hontaz bi-
zitzen jarraitzea, eta une honetan ez zait
asko inporta non. Futbolak eramaten
nauen tokira joango naiz. 
w Zeren falta igartzen duzu Estonian? 

Gauza asko, baina, batez ere, lagu-
nartean eta familian egoteko daukagun
kultura. Euskal Herrian lagunek eta fami-
liak pisu handia hartzen dute, eta hemen
ez. Hemen ez dago kuadrilla girorik, eta
niri gustatzen zait lagunekin irtetea. He-
mengo jendea hotzagoa da, eta ez dago
kaleko girorik. Ez nago gaizki hemen,
lasai bizi naiz, baina tarteka jaleo pixkat
gustatzen zait. 

ELKARRIZKETA 13

Tallinen, Juanjo Gurrutxaga aitarekin. 

“Umetan hasi nintzen
futbolean eta 
nire ametsa 

futbolari izatea zen”

C.D. Elgoibarrekin Zarautzen, 
Jon eta Ibon lagunekin. 
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Iban Gonzalezek irabazi du 
Araba Challenge probako sailkapen nagusia

Isidro Erretegiko idi pareak 
irabazi zuen Aiastiako idi-dema, 
eta Iñaki Burunza gailendu zen

bola-jokoan

Kirolak ere izan du lekua Aiastiako San Migeletan.
Aiastiako Kintopeko idi-dema lehiaketa jokatu zuten do-
mekan auzoko probalekuan, eta Azkoitiko Isidro Erre-
tegiko idi parea gailendu zen, 54 plaza eginda.
Garaikurra eta mantaz gainera, 900 euro jaso zituzten
saritzat. Laudioko Galderren idiek lortu zuten bigarren
postua, 53 plaza, 3 zinta eta 4,90 zentimetroko marka
eginda. Elgoibarko Soarte sailkatu zen hirugarren pos-
tuan. Soarteren idiek 42 plaza, zinta laurden bat, eta
1,27 zentimetroan mugitu zuten harria. Hiru txirlo bola-
joko txapelketan Iñaki Burunza soraluzearra izan zen
onena, bost txirlo botata. Lehia estua izan zen, lehen
lau sailkatuek bota baitzituzten bost txirlo. Oier Azumen-
dik egin zuen bigarren eta Jabier Osorok hirugarren.

Araba Challenge txirrindularitza probako azken
etapa, bosgarrengoa, jokatu zuten aurreko zapa-
tuan Artziniegan, Artziniegako VII. Master Saria,

hain justu ere. 93 txirrindulari lehiatu ziren 71 kilometroko
ibilbidean eta Iker Eskibel izan zen azkarrena, azken hiru
urteetan San Pedroko igoera irabazi duen txirrindulari esko-
riatzarra. Eskibelek ordu bat, 45 minutu eta 21 segundoan
osatu zuen Artziniegako proba. Gobike taldeko Iban Gon-
zalez elgoibartarra seigarren postuan sartu zen helmugan,
irabazlearengandik 49 segundora. Gonzalez, baina, az-
karrena izan zen Master 30 mailakoen artean. Honenbes-
tez, sailkapen nagusiko lehen postuari eutsi eta bera da
Araba Challenge lasterketako irabazlea, bere adin tartean.

Elosutik Pol-Polera eta handik Irukurutzetara, 
ikasturteko lehen mendi irteeran

Mendi irteera sasoiari hasiera emateko Elgoibarko mugetan dagoen paraje
eder bat ezagutzeko irteera antolatu zuen Morkaiko mendi taldeak, Herri Eskola-
rekin eta Ikastolarekin elkarlanean. Autoan Elosuraino joan eta Elosumendira
abiatu ziren oinez 39 ume eta hainbat heldu. Handik Pol-Pol aldera jo zuten, bi-
dean dauden dolmen eta tumuluak ikusiz. Horien artean txukundu berri duten Kei-
xetako trikuharria bisitatu zuten. Pol-Poleko iturrian indar berritu ondoren, batzuek
Irukurutzetarako bidea hartu zuten, eta beste batzuk Elosura bueltatu ziren atzera.
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KIROLA 15

Lendinez, Lariz eta Maiora
maila onean 

Gorbeia Suzien lasterketan

Gorbeia Suzien Ternua mendi laster-
keta indarberrituta itzuli da aurten, iaz
atseden hartu ostean. Lehen aldiz Kilo-
metro bertikala antolatu dute, eta emai-
tza onak lortu zituzten Ainhoa Lendinez
eta Iñigo Lariz elgoibartarrek, irailaren
27an jokatu zuten proban. Gizonezko-
etan Antonio Alcalde izan zen 4,2 kilo-
metroko ibilbidea osatzen azkarrena,
37 minutu eta 26 segundoko denbora-
rekin, eta, emakumezkoetan Yngvild
Kaspersen norvegiarra gailendu zen 43
minutu eta 20 segunduko denborarekin.
Lendinezek (46:51) hirugarren egin
zuen. Lariz laugarren postuan sailkatu
zen, hirugarren egin zuen Xabier Macia-
sen denbora berdina eginda: 38 minutu
eta 30 segundo. Domekan, berriz, las-
terketa luzea (31 km.) jokatu zuten eta
Maite Maiorak laugarren egin zuen
Gorbeiako Parke Naturalean barrena
jokatu zuten proban. Yngvild Kaspersen
(3:34) gailendu zen emakumezkoetan.
ISF Spain-Andorra Series zirkuituko sei-
garren eta azken proba izan zen Gor-
beia Suzien.

Haundik Errenterian lortu zuen 
denboraldiko lehen garaipena

Hamalau lagunek eman dute izena Ixa Rodriguezek 
gidatzen duen boxeo ikastaroan

Udal Kirol Patronatuak antolatutako boxeo ikastaroak herritarren interesa piztu du,
eta hamalau lagunek eman dute izena Ixa Rodriguez boxeolari profesionalak gidatzen
duen ikastaroan. Ate irekien jardunadia egin zuten lehenik, interesatuek boxeoa zer
den probatzeko, eta bertara azaldutako askok eman zuten gero izena ikastarorako.
Martitzen eta eguenetan egiten dituzte saioak Olaizaga kiroldegian. Ixa Rodriguezek
Espainiako txapelketa izango du hurrengo erronka bere ibilbide profesionalean. Asmo
hori gauzatzeko, bost urterako kontratua sinatu berri du Madrilgo Promotion Boxing
Kas boxeo sustatzaile enpresarekin. Espainiako garrantzitsuenetarikoa dela azaldu
du soraluzearrak eta "pizgarri" handia dela bere hurrengo erronkarako, "minieuli pisu
kategoriako Espainiako txapelketa irabaztea".

Liga txapelketa bi porrotekin hasi eta gero, Haundik hirugarren jardunaldian lortu
zuen estreinako garaipena. Elgoibartarrek, gainera, lehen bi partidak irabazita
zegoen Touring taldearen aurka 0-2 irabazita lortu zuten denboraldiko lehen

garaipena, Errenterian. Haundik Mutrikuren aurka jokatuko du bihar, hilak 5, Min-
txetan. Mutrikuarrak hirugarren daude Ohorezko Erregional Mailako sailkapenean,
7 punturekin. Goiko argazkian C.D. Elgoibarrek Haundirako eginiko fitxaketak:
Pablo Turrillas (entrenatzailea) Josu Barrenetxea, Antxon de la Arada, Iñaki Mugica,
Ander Pastriain, Ander Moya, Ander Arkotxa eta Asier Larrea (2. entrenatzailea).
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KULTURA16

Aita Agirre kultur jaia 
egingo dute asteburuan 

Irailaren 17an zabaldu zuten Aita Agirre kulturgunea, eta irekiera hori
ospatzeko kultur jaia antolatu du Udalak asteburu honetarako. Udalaren
helburua irekiera hori herritarrekin ospatzea da, eta horretarako hainbat

ekintza prestatu ditu. Gaur iluntzean hasiko dira ekitaldiak: Udal Musika
Bandaren eta Mauxitxa txarangaren kalejirak, erraldoi eta buruhandiak,
Taupadaren antzerkia, maping-a eta Hesian taldearen kontzertuak izango
dira, besteak beste. Bihar, bestalde, umeentzako eta nerabeentzako par-
kea jarriko dute goizez eta arratsaldez, eta iluntzean, Beti Sua txarangaren
kalejira egongo da. Egitarau osoa agendan ikus dezakezue. 

Ane Labakak irabazi du Gipuzkoako Bertso 
Txapelketako final zortzirenetako Elgoibarko saioa  

Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako final-zortzirenetako kanporaketa
bat jokatu zuten domekan, Elgoibarko Herriko Antzokian, eta  Ane La-
bakak irabazi zuen. Sei bertsolari aritu ziren kantuan eta Ane Labakak
(Lasarte-Oria, 1992) lortu zituen puntu gehien: 458,5. Garaipen horri
esker, azaroaren 2an Azkoitian jokatuko den final laurdenetako saioan
kantatuko du. Honela geratu zen sailkapena, Labakaren atzetik: Jokin
Uranga (443,5), Eñaut Martikorena (437), Iñaki Gurrutxaga (430),
Unai Gaztelumendi (424,5) eta Endika Igartzabal (403,5). Bertsoza-
leek ez zuten hutsik egin Elgoibarren. Sarrera guztiak agortu ziren, eta
Herriko Antzokia bete egin zen. 

Errosario kaleko amaren 
ezpata dantza, domekan

Haritz Euskal Dantzari Taldeak Errosario kaleko
amaren ezpata dantza egingo du domekan. Meza
Nagusia 12:00etan izango da, eta bertan, ezpata
txikiek dantzatuko dute. Meza ostean, ezpatadantzari
guztiak elizaren kanpoaldean bilduko dira, dantza
egin eta prozesioari ekiteko. San Bartolome kaletik
abiatuko dira, eta Kultur Etxe parean geldialdia
egingo dute. Ondoren, Errosario kalean barrena sartu
eta Ama Birjinaren azpian dantzatuko dute. Azkenik,
Kalegoen Plazara itzuli eta bertan egingo dute azken
dantza.

‘Mauriziak ez dau inor hil’
ikuskizuna bihar, ‘Euskara ala 

Ezkara’ jardunaldiaren barruan

Euskarak mundu
digitalean duen
presentzia lan-
duko dute bihar
hamasei adituk
IMHko areto
nagusian Eus-
kara ala Ezkara
jardunaldian, eta
horren barruan, Mauri-
ziak ez dau inor hil ikuskizuna eskainiko dute Ines
Osinaldek eta Lorea Argaratek. Egun osoko jardu-
naldiari amaiera emateko emanaldia izango da
hau. 16:30ean hasiko da, doan. Ordu horreta-
rako IMHko areto nagusiko ateak zabaldu egingo
dituzte, eta edozein herritarrek izango du bertara
sartzeko aukera. Euskara ala Ezkara zikloa Elgoi-
barko Izarrak, Udalak eta Puntu.eus fundazioak an-
tolatu dute elkarlanean, eta Danobatgroup
taldearen diru-laguntza jaso du. IMHk antolatzai-
leen zerbitzura jarri du eraikina. 
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KULTURA 17

Pepa Calleja eta Mari Jose San Millanen koadroen erakusketa 
zabalduko dute gaur eta hilaren 19ra arte egongo da zabalik

Pepa Calleja eta Mari Jose San Millanek margo era-
kusketa zabalduko dute gaur, Kultur Etxean. Olioak
egiten ditu Callejak, eta akrilikoak San Millanek. Bo-

tero eta Picasso margolariak ditu gustuko Callejak, eta
haien koadroak margotzen ditu. San Millanek, aldiz, ez
dauka inspirazio iturri konkreturik, eta paisajeak edo lorak
margotzen ditu, batez ere. Urteak daramatzate biek ere
margotzen. Orain dela hamabost bat urte hasi zen Ca-
lleja koadroak egiten. Egur arte tailerrean egin zituen ikas-
taro batzuk, koloreak lantzen ikasteko, baina margotzeko
teknika bere kabuz landu du. San Millan orain dela 50
bat urte hasi zen margotzen, Lucas Alberdi Eibarko gra-
badorearekin. 25 bat koadro jarri dituzte erakusketan,
hasierako urteetan eginikoak eta baita azken urteetakoak
ere.  Hilaren 19ra arte egongo da ikusgai, astelehenetik
larunbatera, 18:30etik 20:30era. 

Udane Juaristi eta Alazne de la Iglesiaren lanak 
saritu dituzte Mendaroko Margo Lehiaketan 

Hogeita bi margolarik parte hartu zuten zapatuan Mendaroko Aire Libreko Margo
Lehiaketan, eta bi sail banatu zituzten: 14 urtez azpikoena eta gorakoena. Sail nagusian,
Udane Juaristi azkoitiarraren margolana saritu zuen epaimahaiak, 700 eurorekin. Biga-
rren, Jorge Lopez gasteiztarrak egin zuen, eta hirugarren, Jose Miguel Arraunz erandio-
rrak, eta 400na euro jaso zituzten biek saritzat. 14 urtez azpikoetan, berriz, Alazne de
La Iglesia mendaroarrak irabazi zuen, eta margotzen jarraitzeko materiala jaso zuen sa-
ritzat. Bigarren lanik onena, berriz, Naia Zubiaurrerena izan zen, eta irabazlearen sari
berdina jaso zuen. Epaimahaia, Aitor Etxeberria, Aitor Sarasketa eta Ricardo Azkakortak
osatu zuten. Aurten, berrikuntza bat ere izan da: Herritarren Saria. Herritarrek eurek euren
margorik gustuekuenak aukeratu ahal izan zituzten, eta Lucio Fernandezen margolanak
jaso zituen boto gehien. Guztira, 70 herritarrek eman zuten botoa. Lan guztiak Lagun
Betikoak taldearen ondoko lokalean jarriko dituzte ikusgai urriaren 4tik 13ra. 

San Millan eta Calleja, Kultur Etxean. 

Kilometroak jairako 
autobusik ez da egongo

Mendarotik
Zarautzen izango da aurten Gipuz-

koako ikastolen aldeko Kilometroak jaia,
domekan, urriaren 6an. Mendaroko
Udalak urtero antolatu izan du ikastolen
aldeko jaira joateko autobusa, baina
aurten, Zarautzera joateko garraio publi-
koa erabiltzera bultzatu nahi du. "Trena
da Zarautzera joateko garraiobide sos-
tengagarriena, eta horregatik, aurten,
Udalak ez du autobusik jarriko", jakina-
razi dute.  

Antzinako ogibideak 
domekan, plazan

Makina Erremintaren Museoak an-
tolatuta antzinako ogibideei buruzko
erakustaldia egingo dute domekan, Ka-
legoen plazan. 11:30ean hasiko da,
eta jardunaldiaren barruan 9 eta 12
urte bitarteko umeentzako tailerrak ere
egingo dituzte, doan. Elgoibarko Uda-
lak eta Foru Aldundiak babestu dute
ekimen hau.  

Udane Juaristi, 14 urtez gorako saileko irabazlea.(Arg.: Maxixatzen)
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MERKATU TXIKIA18

Etxaldeen Administraziorako-Gradu ikasketen ardu-

raduna Alcala de Henareseko Unibertsitatean, eta Gi-

puzkoa, Bizkai eta Arabako, Errioxako eta

Kantabriako ikastetxeetan. Zuzenbidean lizentzia-

tua. Kolegiatu zenbakia: 749

660 969 679 
rosapf@telefonica.net

Gure komunitatean onartu berri dituzten arauen arabera, 14 urtetik
beherakoek ezin dute igogailua erabili. Jakin nahi nuke komunitateak
zein neurri hartu ditzakeen arau hauek errespetatu daitezen eta adin
txikikoek ez dezaten igogailua erabili.

Barne Erregimeneko arauek zalantza sortzen dute egunerokotasunean, as-
kotan ez direlako Estatutuetatik bereizten eta akatsak sortzen direlako.

Jabetza Horizontalean eraginkortasun desberdina duten arauak daude. Arau
batzuk besteei gainjartzen zaizkie, eta beste batzuk Banaketa Horizontalaren
Idazketa notarioari ematen dion pertsonaren edo une horretan komunitatea osa-
tzen duten etxejabeen borondatearen arabera neurtzen dira.

Barne Erregimeneko arauek bizikidetza eta zerbitzu edo elementu komunen
erabilera egokia arautzeko balio dute, betiere legedia, eta dauden kasuan, esta-
tutuak errespetatuz.  Beraz, zure kontsula Barne Erregimeneko arauetan oina-
rrituz konpondu beharko litzateke. Arazoa, baina, ez dago eraginkortasun
formalean, baizik eta praktikan gainjartzeko daukan ahalmenean. Askotan ger-
tatzen den bezala, borondatez betetzen ez bada, auzitegiak inposatu beharko
du, ezin delako indar komunitarioa gainjarri, arauen kontra igogailua erabiltzen
dutenen gainetik. 

ONDORIOA: Sententzia bat egon daitekeen kasuetan ere zaila izan
daiteke derrigortzea, komunitateko kideek onartu nahi ez badute, ez
bada behintzat erabilpen okerra egiten delako, kalte materialak daude-
lako, arriskuak hartzen direlako edo bestelako arrazoiren batengatik.
Kaltea orokortzen bada hausnartu beharko da araudiak betetzen dituen
bizilagunen beharrak, edo, aldiz, aztertu beharko da kalteak eragin di-
tuzten bizilagunak komunitate horretan elkarbizitzeko gai diren. 

ROSA Mª 
PINTADO

LANA......................................
Eskaerak
Adinekoak zaintzeko eta etxeko lanak
egiteko prest nago. Berehala hasteko
prest. 
( 602 850 826
---------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak edo umeak zaintzeko eta
garbiketa lanak egiteko prest nago. Es-
perientzia daukat.  
( 633 150 376
---------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak edo umeak zaintzeko eta
garbiketa lanak egiteko prest nago. Es-
perientzia daukat.  
( 632 228 545
---------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zaintzen edo sukaldari la-
guntzaile lanetan aritzeko prest nago.
Bi lanetan esperientzia handia. Gauez
eta asteburuetan lan egiteko prest. 
( 603 346 659
---------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak edo umeak zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko prest nago. 
( 631 795 790
---------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zainduko nituzke. Orduka
edo etxeko langile moduan. Esperien-
tzia daukat.  
( 612 556 910
---------------------------------------------------------------------------------------

Eskola partikularrak ematen dira: Kon-
tabilitatea, finantza ekonomia eta LH,
DBH eta Batxilergoko matematika. 
( 666 042 710
---------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak edo umeak zaintzeko prest
nago, orduka zein asteburuetan. Espe-
rientzia handia. 
( 632 893 515
---------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak edo umeak zaintzen edo
sukaldari laguntzaile moduan lan
egingo nuke. Titulua daukat.  
( 602 047 812
---------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zainduko nituzke, goizez,
15:00ak arte. Gauez eta asteburuetan
ere bai.  
( 631 081 501
---------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zainduko nituzke, orduka.
Esperientzia eta gomendioak ditut.   
( 631 081 501
---------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zainduko nituzke. Gauez
eta asteburuetan.   
( 648 039 187 
---------------------------------------------------------------------------------------
Orduka edo etxeko langile moduan
lan egiteko prest nago.   
( 632 630 483 
---------------------------------------------------------------------------------------

Adinekoak zainduko nituzke, orduka.
Titulua daukat. Etxeko lanak egiteko ere
prest nago. Euskalduna naiz.    
( 626 490 986  
---------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zaintzeko prest nago, or-
duka edo etxeko langile moduan.     
( 688 735 551  
---------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zaintzeko prest nago, or-
duka edo etxeko langile moduan.     
( 612 434 004  
---------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zaindu eta etxeko lanak
egingo nituzke. ( 603 346 659  
---------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zainduko nituzke. Gauez
eta asteburuetan lan egiteko prest. Es-
perientzia eta gomendioak ditut.     
( 688 842 791  
---------------------------------------------------------------------------------------
Etxeak garbitzeko prest nago.     
( 632 642 320  

Eskaintzak
Jatetxe baterako zerbitzaria behar da.  
( 659 539 861
---------------------------------------------------------------------------------------
Langile euskalduna behar da Elgoi-
barko denda batean lan egiteko. Bi-
dali curriculuma inmabima@gmail.com
helbidera.   

ETXEBIZITZAK........................
Pisu atsegin eta argitsua salgai Elgoi-
barren, Ubitarte 11n. 165.000.
65m2, bi gela, bainugela, eta trastele-
kua. Armairu enpotratu eta altzariekin,
sukaldea guztiz hornitua eta dena
hego ekialderuntz begira. Hari musi-
kala eta igogailua ditu. 
( 656 720 238
---------------------------------------------------------------------------------------
Etxea hartuko nuke alokairuan, Elgoi-
barren edo inguruko herriren batean. 
( 683 415 222 (Maria)
---------------------------------------------------------------------------------------
Lanean ari den bikote bat gara, eta
etxea hartuko genuke alokairuan. 
( 622 162 798

BESTELAKOAK........................
Irailaren 11n zilarrezko lepoko katea
galdu nuen Olaizaga kiroldegi ingu-
ruan. Bale buztan zintzilikarioa dauka
eta atzean Lizar jartzen du.  
( 615 624 599 
---------------------------------------------------------------------------------------
Familia batek Elgoibartik gertu dagoen
lur sail txiki bat erosi edo alokatu
nahiko luke. 
( 669 339 529

AHOLKULARI KOLABORATZAILEA
San Bartolome, 2

Merkatu txikiko iragarkiak hiru astez argitaratzen ditugu. 
Salmenta eta alokairu iragarkiak ordaindu egin behar dira.

Etxebizitzak, garajeak eta lokalak: 18€ (alokairua) - 
22€ (salmenta). Autoak saltzea: 18€ . Bestelakoak: 10€. 

Iragarkiari erretratua jarriz gero, 6€ gehiago ordaindu behar dira. 

BAZKIDEENTZAKO PREZIOAK:

Etxebizitzak, garajeak eta lokalak: 15€ (alokairua) - 
20€ (salmenta). Autoak saltzea: 15€. Bestelakoak: 8€. 

Iragarkiari erretratua jarriz gero, 5€ gehiago ordaindu behar dira. 
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Zorionak, Mar-
tin! 7xan urte
bat beteko dozu!
Patxo haundi bat
etxekuen, eta be-
reziki, Sararen
partez. 

Z o r i o n a k ,
Malen! Bihar
10 urte! Muxu
handi bat familia-
koen, eta bere-
ziki, Unaxen
partez. 

Zorionak, Ion,
asteartean 6 urte
bete zenituelako.
Aita, ama, eta
bereziki, Ekhiren
partez. 

Zorionak, June,
gaur 11 urte
bete dituzulako.
Jarrai ezazu irri-
barre horrekin.
Gurasoen par-
tez, muxuak.  

ZORIONAK

Argazkiak eguazten eguerdia (12:00ak) baino lehen 
ekarri behar dira BARRENeko bulegora, 

edo barren@elgoibarkoizarra.eus e-postara bidali.

Erretratu bakarreko agurra: 4,50€. Argazki bikoitza: 7€. Hirukoi-
tza: 9€.Hiru lagunetik gorako taldeak:15€. 

ELGOIBARKO IZARRAKO BAZKIDEENTZAKO PREZIOAK
Erretratu bakarreko agurra: 3,50€. Argazki bikoitza: 6€ Hirukoi-

tza: 8€. Hiru lagunetik gorako taldeak: 12€.

Jarek zenbat
urte? Bat! 

Z o r i o n a k ,
Malen! Ondo-
ondo pasa aste-
artean, eta
bizkotxo ederra
prestatu guztion-
tzat. Familia oso-
aren partez.

Z o r i o n a k ,
Asier, urriaren
10ean 6 urte be-
teko dituzulako.
Familia guztiaren
partez. 

Zorionak, Aiur!
Bihar 4 urte! Oso
ondo ospatuko
dugu. Muxu
handi bat denon
partez. Asko
maite zaitugu. 
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4 BARIKUA
18:30 Pepa Calleja eta Mari Jose
San Millanen margolanen erakusketa.
Hilaren 19ra arte egongo da ikusgai,
Kultur Etxeko erakusketa gelan.

5 ZAPATUA
9:30 ‘Euskara ala Ezkara’ mintegia:
Euskara mundu digitalean?. Elgoibarko
Izarrak, Puntu.eus fundazioak eta Uda-
lak antolatuta, IMHn. 
10:00 Stock feria. Txankakua merka-
tari elkarteak antolatuta, Maalako par-
kean. 14:00etan 600 euro
zozketatuko dituzte, erosketa bonoe-
tan.  
16:30 ‘Mauriziak ez dau inor hil’ ikus-
kizuna eskainiko dute Ines Osinalde eta
Lorea Argaratek ‘Euskara ala Ezkara’
zikloaren baitan. IMHko aretoan,
doan.

6 DOMEKA
11:30 Antzinako ogibideen erakustal-
dia eta umeentzako tailerrak. Makina
Erremintaren Museoak antolatuta, Kale-
goen plazan. 
11:30 Errosario kaleko amaren ez-
pata dantza. Meza nagusiaren ostean,

Kalegoen plazan hasiko da. Haritz
dantzari taldeak eta Udal Txistulari tal-
deak antolatuta. 

7 ASTELEHENA
19:00 Pentsio duinen aldeko elkarre-
taratzea, Kalegoen plazan. 

8 MARTITZENA
18:00 Ludotekako ate irekiak. Gu-
raso, tutore, hezitzaile eta irakasleen-
tzat. Umeentzako jolasak egongo dira
eta segidan, luntxa.

9 EGUAZTENA
16:30 Adinekoen erorikoak saihes-
teko tailerra. 65 urtetik gorakoentzat.
Jubilatuen biltokian. 
19:00 Isiltasun Eskolaren meditazio to-
paketa. Kultur Etxeko sotoan.  
19:00 EHBilduren herri batzarra.
Itxaso Egaña zinegotziak Jon Iñarritu di-
putatua elkarrizketatuko du. Kultur
Etxeko hitzaldi gelan. 
19:00 Gaztelekuko ate irekiak.Gu-
raso, tutore, hezitzaile eta irakasleen-
tzat. Segidan, luntxa.

AGENDA20

Zinea (Herriko Antzokian) 

AITA AGIRRE KULTUR JAIA

URRIAK 4,  BARIKUA

19:00 Udal Musika Bandaren
kalejira. Kalegoen plazatik. 
19:30 Erraldoi, buruhandi eta
zezen-zikleten kalejira, Elgoi-
barko dultzaineroekin. Kaleba-
rren plazatik. 
20:30 Ainhoa Larrañagaren
kontzertua.
21:30 Mauxitxa txarangaren
kalejira, Aita Agirre plazatik.
22:30 Buruak taup-taup ikuski-
zuna, Taupada antzerki taldea-
ren eskutik. 
23:00 Bideo maping: Argi,
bideo eta musika ikuskizuna.
23:15 Hesian taldearen kon-
tzertua.
Jarraian, bideo maping: Argi,
bideo eta musika ikuskizuna.

URRIAK 5,  ZAPATUA

10:30-14:30 /16:00-
19:00 Ume eta nerabeentzako
parkea. 
19:00 BetiSua txarangaren ka-
lejira. ..............

‘Agur Etxebeste’ (Euskaraz)
4 barikua: 21:30 (Azpititulurik gabe)

5 zapatua: 
19:00 (Azpitituluak gaztelaniaz) / 

22:15 (Azpititulurik gabe)
6 domeka: 19:00 (Azpitituluak gaztelaniz)
7 astelehena: 21:30 (Azpititulurik gabe)

‘El rey león’
6 domeka: 16:30

‘La mujer de la montaña’
10, eguena: 21:30 
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AGENDA 21

Botika ordutegiak 09:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00

4 BARIKUA 5 ZAPATUA 6 DOMEKA 7 ASTELEHENA 8 MARTITZENA 9 EGUAZTENA 10 EGUENA 11 BARIKUA

Egunez 

*Ibañez
Egunez

Garitaonandia 
Egunez 

Garitaonandia
Egunez

Etxeberria

Egunez

*Fernandez
Egunez 

Yudego

Egunez

*Oruesagasti
Egunez 

Barrenetxea

Iluntzean 
Etxeberria

Iluntzean
Garitaonandia

Iluntzean
Garitaonandia

Iluntzean 
Etxeberria

Iluntzean
Garitaonandia

Iluntzean
Yudego

Iluntzean 
Etxeberria

Iluntzean
Barrenetxea

* Fernandez: 
Herriko enparantza 4, 
Garagartza (Mendaro) 

943 756 142

* Ibañez:
Rekalde, 1 (Soraluze) 

943 751 638

* Oruesagasti: 
Kalebarren, 9 (Soraluze) 

943 751 384

Urte guztian, gauez: 22:00-09:00
Zulueta. San Agustin kalea, 5 (Eibar)

943 820 498 

GUARDIAK Egunez: 09:00-20:00          Iluntzean: 20:00-22:00          Larunbatak: 9:00-14:00 (*)

Irailean hildakoak  
.  Gabriel Plaza Barbero

84 urte, irailak 5
.  Juan Jose Etxaniz Iriondo

84 urte, irailak 9
.  Maria Angeles Gorostiola 

Goikoetxea
70 urte, irailak 14

.  Alberto Solas Suarez
77 urte, irailak 15

.  Maria Isabel Zabala Arriola
86 urte, irailak 16

.  Koldo Lizarralde Elberdin
69 urte, irailak 23

.  David Carril Velo
85 urte, irailak 29
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22 HITZ ETA KLIK

“Lokatzez beteriko zapata astunak jantzita balitu bezala sentitzen da,
erantzukizun eta konpromisoz katramilatuta”

Iñigo Otaño

Iosu Juaristi

Iratzargailuak jo baino lehenago, bere
buruak esnatzen du egunero. Ez daki
noiztik gertatzen zaion hori, baina ho-

rrela da aspalditik. Errutinak bere burua
programatuta dauka eta pentsamenduak
dantzan hasten zaizkio iratzargailua es-

natu baino lehen, bizitza propioa izango balute bezala.
Jaiki aurretik sakelekoari lehen begirada: aspaldi maiz entre-

tenitu eta dibertitzen zuten sare sozialen nobedadeak noizbait
errepikakor eta aspergarriak bihurtu zaizkio, baina ezin utzi hala
ere egunero begirada bat botatzeari, zerbait aldatuko duen ger-
takizun harrigarriren bat noiz ikusiko.

Automata bat bailitzan, mugimendu errepikakorrez gosaldu
eta bere burua prestatzen du egunari aurre egiteko. Berehala etor-

tzen da banan-banan eguna osatuko duten gertakizunen uholdea,
egunero irensten duten betebeharren uholdea. Lokatzez beteriko
zapata astunak jantzita balitu bezala sentitzen da, erantzukizun
eta konpromisoz katramilatuta. Ibilera astun eta neketsuaz egiten
die aurre agertzen zaizkion erronka guztiei, burua hainbat eta
hainbat eginbeharrez entretenituta, pentsatzen gelditzeko ere den-
borarik gabe.

Ilunabarrean, egun osoko uholdea pasatuta, nekatuta eta lo-
gale oheratzen da ezinbestean. Pentsatzen jarri eta ez daki noiz
erabaki zuen bere bizitza horrela izango zela. Agian gehiegi es-
pero zuen, edo agian gutxiegi. Ez daki, baina hala ere, lo hartu
aurretik, lokatzez beteriko zapata astun horiek kendu eta zapata
berri batzuk estreinatzen dituela amesten du, noizbait, agian, iri-
tsiko den bizitza berri batean ibiltzeko.
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AROZTEGIAK

PINTURA

ELEKTRIZITATEA

IGELTSERITZA

ITURGINTZA

LEIHOAK

4Gremioen gida

IZURRIEN KONTRAKO
TRATAMENDUAK

4Leihoak
4Iturgintza
4Elektrizitatea
4Izurrien kontrako

tratamenduak4Aroztegiak
4Erreformak
4Igeltseritza
4Pintura

ERREFORMAK
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