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Beñat	Oihar	tzabal

Mar txoaren 5ean, Baionako IKER ikerketa-gunearen egoi tzan, Beñat 
Oihar tzabal euskal tzain osoa omendua izan zen, «euskalari tzan eginiko la-
nagatik». Omenaldian, Ricardo E txeparek, Joseba Lakarrak eta Ricardo 
Gomezek argitaratu duten Beñat Oihar tzabali gorazarre Fes tschrift for Ber-
nard Oyharçabal omenaldi-liburua eman zioten.

Liburu hori Anuario del Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo» 
(ASJU) aldizkariaren zenbaki berezi gisa atera da. Bertan hirurogeita hama-
hiru egilek parte hartu dute, berrogeita hamazazpi artikulu ida tziz, euskaraz, 
fran tsesez, gaztelaniaz eta ingelesez. Egileen artean hainbat euskal tzain oso 
eta urgazle daude.

X.	Kintana,	P.	Uribarren...

Euskarazko irakaskun tzak Euskal Herriko Uniber tsitatean 30 urte bete 
dituela-eta, euskarazko lehen eskola haiek susta tzen eta gauza tzen ibili zi-
renak omenduak izan ziren EHUko Leioako campusean, mar txoaren 5ean 
eginiko ekitaldi batean.

Omenduen artean hainbat euskal tzain izan ziren: Xabier Kintana eta 
Pa txi Uribarren euskal tzain osoak, Karmele Rotae txe ohorezko euskal-
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tzaina, eta Jose Ramón E txebarria, Juan Luis Goikoe txea, Jazinto Iturbe, Jon 
Kortazar eta Jose Antonio Mujika euskal tzain urgazleak. Henrike Knörr 
zenaren izenean, Txari Santiago haren emaztea izan zen.

Jose	Antonio	Arana	Martixa

Mar txoaren 13an, Gernika-Lumoko Udalak eta herriko hainbat 
 kultura elkartek: Andra Mari Koralak, Kultura E txeak, Gernika-Lu-
moko euskaltegiak, Segundo Olaeta Musika Eskolak, Julia Foruria Mu-
sika Eskolak, Gernikazarrak, Aldaba aldizkariak eta Marijesiek omenal-
dia eskaini zioten Jose Antonio Arana Martixa euskal tzain emerituari. 
Omenaldi horren bitartez, esker ona adierazi nahi izan zioten «herriaren 
alde egindako lanagatik eta, batik bat, Jose Antoniok duen balio intele-
ktualagatik».

Omenaldian Jose Maria Gorroño Gernikako alkateak eta Denis Azkara-
tek, kultura taldeen izenean, oroigarri bana eman zioten Jose Antonio Ara-
na Martixari. Gainera, berak sortu zuen Andra Mari Koralak, aurten 30 urte 
bete dituena, kon tzertu berezia eskaini zuen.

Jean	Hari	tschelhar

Jean Hari tschelhar euskal tzain emeritua honoris causa doktore izendatu 
du UNEDek (Urrutiko Hezkun tzarako Espainiako Uniber tsitateak). Ha-
ritschelharrekin batera, Antoni Maria Badia i Margarit, Xexús Alonso 
Montero eta Humberto López Morales ere honoris causa izendatu ditu 
 UNEDek. Horrela, euskara, katalan, galiziera eta gaztelaniazko lau irakasle 
horien lana aitortu du uniber tsitate horrek.

Izenda tze ekitaldia mar txoaren 23an, egin zen Madrilen. Bertan Angel 
Gabilondo Espainiako Hezkun tza ministroa eta Juan A. Gimeno UNEDeko 
errektorea izan ziren.
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Henrike	Knörr	Borràs	Haurreskolaren	zabal	tzea

2010eko mar txoaren 29an Gasteizko Udalak, ekitaldi publiko baten bi-
dez, Salburuko zingiradi ondoan eraiki berria zuen udal-haurreskolari Hen-
rike Knörr Borràs izena eman zion.

Ekitaldi horretan Gobernuko delegatua, Gasteizko alkatea, Henrike Knö-
rren familia eta ahaide, adiskide eta ezagun talde bat bildu ziren. Pa txi Lazcoz 
eta Txari de Santiago, Henrikeren emaztea, izan genituen hizlari eta hi tz adei-
tsu eta sentikorrak esan ondoren, haurreskolako lorategian Henrikeren ome-
nez jarritako oroitarrian gure euskal tzain izan maiteari lore-sorta bat eskaini 
zioten, aurreskuaren soinua airean eta biho tzetan gorde tzen zelarik.

Salburuan, Europako eleaniztasunaren sinboloa litekeen Helsinki / Hel-
singfors kaleko iparraldean, haize guztietara zabalduta , hor dugu gure Hen-
rike, haurren haziera eta hezieraren zain, bere oroitarrian lagatutako hi tz 
deigarriak, »Bizi gareino gaitezen ikasle», gorpuztu nahi iraunkorrean. Hen-
rikeren izaera ireki eta landua euskal gazteengan eta gugan guztiongan zabal 
dadila oparo.
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Karmelo	E	txenagusia

Karmelo E txenagusia ohorezko euskal tzain eta Bilboko go tzain lagun-
tzailea izan zenari omenaldia egin zioten apirilaren 24an, Iurretan, Euskal-
tzale egunaren barruan. Gerediaga Elkarteak eta Iurretako Udalak antola-
tutako omenaldi honetan, Euskal tzaindia, Labayru ikastegia, Bilboko 
Elizbarrutia eta Iurretako Kofradiak lagun tzaile izan ziren.

Ekitaldian hauek min tzatu ziren: Nerea Mugika Gerediagako elkarteko 
presidentea, Iñaki Totorikaguena Iurretako alkatea, Angel Mari Unzueta 
Bilboko Bikario Nagusia, Igone E txebarria Labayru ikastegiaren kidea, 
Adolfo Arejita euskal tzain osoa eta Karmele E txenagusia, Karmelo zenaren 
iloba. Iurretako dan tzariek eta Koruak ere parte hartu zuten. Omenaldian 
Andres Urrutia euskal tzainburua, Jose Luis Lizundia Euskal tzaindiaren di-
ruzaina, Gorka Aulestia eta Ander Manterola ohorezko euskal tzainak eta 
Juan Manuel E txebarria euskal tzain urgazlea izan ziren.


