
Andres Urrutia, euskaltzainburua,
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea
Xabier Kintana, idazkaria, 
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Henrike Knörr, Iker sailburua,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Jose Antonio Arana-Martija, 
Adolfo Arejita,
Jean-Louis Davant,
Jean Haritschelhar,
Emile Larre,
Txomin Peillen,
Pello Salaburu
eta Piarres Xarritton euskaltzainak,

Pello Telleria, idazkariordea eta Juan
Jose Zearreta kudeatzailea, eta Mikel Go-
rrotxategi, zegozkien gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: 

Miren Azkaratek, ahala P. Salabururi;
Patxi Goenaga, ahala J. Haritschelharri;
Patxi Ondarrak, ahala A. Iñigori;
Ibon Sarasolak, ahala P. Salabururi;
Patxi Zabaletak, ahala A. Iñigori.

Batzarra arratsaldeko 5etan hasi da Bil-
bon, Euskaltzaindiaren egoitzan, ezkerre-
ko zutabean ageri diren euskaltzainak eta
bertan direla. 

1. Aurreko akta onartzea: aurreko bil-
kuraren akta ontzat eman da. 

2. Juan San Martin euskaltzainaren
heriotza. Euskaltzainburuak, J. San Mar-
tin euskaltzaina aurtengo maiatzaren

30ean hil dela iragarri du. Beraz, arautegiaren arabera, datozen bi batzarretan horren
hutsunea betetzeko kandidatuak proposa daitezkeela gogoratu du. 

3. Arautegiaren aldaketa berrestea

J. L. Lizundiak aurkeztu du, Argomaizen tratatu eta eztabaidatu zenaren arabera
moldatua. Idazkariak ahalak irakurri ondoren, testua aho batez berretsi da.

4. Hizkuntza gaiak

4.1. Onomastika. «Bizkaiko Herri izendegia (III): Lea-Artibai» zerrenda
onartu da.

4.2. Onomastika. «Bizkaiko Herri izendegia (IV): Busturialdea» aurkeztu du
A. Iñigok, oharrak uztailaren 15erako aurkeztu behar direla adieraziz. 

4.3. Hiztegi Batua: «berriz-buzuntz» zerrenda, oharrik gabeko hitz onartuena,
banatu da.

4.4. Hiztegi Batua: «berrizale-byte» zerrendari egin zaizkion oharrak aztertu eta
erabakitzen jarraitzea. Bihotz-etik bitxi-rainoko hitzak aztertu era erabaki dira.

5. Batzordekideak berriztatzea

Euskaltzainburuak batzordekide berrien zerrendak irakurri ditu, eta kide berri ba-
tzuen curriculumak banatu dira. J. Haritschelharrek eskatuta, J. M. Lekuona Literatu-
ra batzordearen ohorezko buru izendatzea proposatu du. Ontzat eman da.

Bilbon, 2005.eko ekainaren 23an



6. Eskuartekoak

6.1. P. Telleria idazkariordeak 2004ko oroitidazkia banatu du.

6.2. Euskaltzaindiak ekainaren 15ean FEVErekin lankidetza-hitzarmena sinatu
duela jakinarazi da, horren ardurapeko trenbideetan elebitasuna bermatzeko asmoz.

6.3. Ekainaren 17an Euskaltzaindiak Iruñean Jimeno Jurioren familiarekin beste
hitzarmen bat sinatu du, horren bidez haren senideek Euskaltzaindiari zenduaren topo-
nimia-fitxak eta beste material batzuk emanez. 

6.4. Era berean, Euskaltzaindiaren eta Erandioko Udalaren arteko hitzarmenaren
berri eman da, ekainaren 20an sinatua, udal horren toponimia eta hizkuntza normal-
kuntzan aurrera egiteko. 

Euskaltzainburuak adierazi duenez, hitzarmen horietako batean interesaturik le-
gokeen euskaltzainak kopia eskatzea dauka.

6.5. H. Knörrek Aramaion antolaturiko uda ikastaroaren programa banatu da.

7. Ahoz esandakoak

7.1. Uztaileko osoko batzarra eta inguruko bilera-ospakizunak nola antolatuko di-
ren azaldu da.

7.2. Santurtziko Udalak, bertako ikerketa zentroari A. Eguzkitza euskaltzain zen-
duaren izena jartzea erabaki duela jakinarazi da. Udalari zorionak ematea erabaki da.

7.3. J. J. Zearreta kudeatzaileak A. Arejitaren sarrera-hitzaldi ospakizunetako egi-
tarau-protokoloa nola garatuko den azaldu du.

7.4. Adolfo Arejitak eskerrak eman dizkio Euskaltzaindiari bere anaiaren hiletan
izandako ordezkaritzagatik. Arantzazuko euskarazko sermoien kopia eskuratzeko ges-
tioaz ere mintzatu da. Bere omenaldirako eginarazi den kartela gehiegizkoa iruditu zaio.

Bukaeran, azkeneko Euskera agerkaria eta EGLU VI banatu dira.

Bilera arratseko 19,50ean amaitu da.

Andres Urrutia, Xabier Kintana,
euskaltzainburua idazkaria
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