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K
artel koloretsu baten inguruan mordotzen ziren Irri he-
rriko neska-mutilak, euliak balira bezala. Aho zabalik 
eta txundituta begiratzen zioten argazkiari; batzuek, 
oin-puntetan jarrita, hobeto ikusteko.

―Hara! Magia txapelketa!
―Aizue!! Utzidazue lekua, ez dut ezer ikusten!!!
―Ai, ez zapaldu oina, gero!! 
―A zer hagaxka magikoa!
Ikastetxeko atariko horma batean poster handi bat zegoen itsatsi-

ta, era guztietako jarduerak iragartzen zuten beste batzuen ondoan. 
Kartel berrian, mago batek hagaxka magikoaz seinalatzen zituen ale-
giazko ikusleak, barreka, norbaitek munduko txisterik barregarriena 
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kontatu balio bezala. Buru gainean bunbuilo bat zeukan, komikietako 
pertsonaiei ahotsa irudikatzen dieten horietako bat: Abrakada-

bra!, aldarrikatzen zuen gizonak. Umeak hitz eta pitz ari ziren iru-
diaren aurrean, mago hori nor izango ote zen igarri nahian.

―Gandalfen itxura du morroiak!
―Gandalf? 
―Eraztunen Jauna filmeko aztia, mutil!
―Zer diozu, baina! Albus Dumbledore magoa da, Hogwarts ikas-

tetxeko zuzendaria!!
―Arraioa! Berdin-berdinak dira!! 
―Baina, ez al da pertsona bera?
―Hara bestea! Bi dira!
Jakin-minez irrikan, kartelaren nondik norakoak arakatzen zebil-

tzan. Ume batek ozen irakurri zuen posterreko testua, ahots irmoz: 
“MAGIALARIOK! ERDU KONJURU TXAPELKETARA! LA-

RUNBAT HONETAN, HERRIKO ANTZOKIAN”.
―Ene bada!! Magia-txapelketa herrian!!
―Eta zer demontre dira konjuruak?
―Batek daki!
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―Nik badakit bat!! “Baga, biga, higa, laga, boga, sega, zai, zoi, bele,…”.
―Hori al da konjurua, motel?
―Bai horixe! Amamak abesten zidan txikitan: “… xirristi-mirristi 

gerrena plat, olio zopa, kikili salda, urrup edan edo klik ... Ikimilikiliklik!
Goizeko zortziak ziren eta eskolak hastear zeuden. Irakasle bat 

ume-multzo ugaria desegiten saiatu zen, imintzioka.
―Tira, tira, umeok, barrura!
―Andereño, zer dira konjuruak?
―Barruraaaa!
― Ikimilikiliklik!
Goiz hartan, ikasle bakar batek ere ez zien jaramonik egiten arbel 

digitalei. Lehiaketa bitxi hartaz ari ziren txutxu-mutxuka guztiak. 
Antza, kartelean iragartzen zen ekitaldia ez zen ohiko magia-
txapelketa, ez zelako trukorik sarituko, konjururik xelebreena baizik. 
Ume gehienak konturatu ziren ezer gutxi zekitela arao edo konjuruei 
buruz. Zer ziren konjuruak? Nola egiten ziren? Zertarako erabiltzen 
ziren? Galdera asko eta erantzun gutxi! Dena den, txapelketak buruz 
behera jarri zuen ikastetxea. Ikasle guztiek arkatzak eta boligrafoak 
hagaxka bihurtu zituzten berehala eta konjuru zentzugabeak 
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asmatzeari ekin zioten, errima kaskarrak erabilita, nork berea 
gatzdunena zelakoan: Txitxi-burruntzi, bai zarela alferrontzi! Barraskilo 
astakilo! Zuretzat berakatza, tipula eta gatza! 

Konjuruen kontua txantxetan hartu zuten ume batzuek eta serios 
beste batzuek, eta magiazko filmetan agertzen zena fantasia hutsa zen 
ala ez eztabaidatzen hasi ziren. 

Naroa, aldiz, ikaskideak baino iaioagoa zen magia-kontuetan. 
Ohartu zen, esaterako, karteleko gizonaren hagaxka magikoa ez zela 
erdipurdikoa, magialari aditu batena baizik, eta, gainera, ziur zegoen 
posterreko mago barretsua aitite Ferminen adiskidea zela. Izan ere, 
gizon hura behin ikusi zuen. Duela aste batzuk, igande batean aititere-
kin erriberako pasealekutik zebilela, gizon harekin topo egin zuten eta 
Ferminek eta gizonak berotasunez besarkatu zuten elkar, aspaldiko 
elkarren adiskide izango balira bezala. Harrigarria zen, baina kartele-
ko magoaren itxura berbera zuen aititeren lagunak!: bizar zuria, kape-
la handia eta kapa moduko atorra luze urdina, filmatze batetik baletor 
bezala. Eta irudi bitxia biribiltzeko, katagorri eder bat zeraman sorbal-
da gainean, piratek loroak eramaten zituzten modura. Gogoan du Na-
roak hitzekin bezainbeste mintzatzen zela keinuekin gizona, besoak 
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gora eta behera mugitzen zituela etengabe, katagorria geldi-geldi eta 
isilik zegoela. Aitite Fermini gizon hartaz galdetzen zion bakoitzean, 
luzamendutan ibiltzen zen, “Merlin da, aspaldiko laguna, besterik 
ez”, esaten zion ilobari. 

Urduri zegoen Naroa kartelaren kontuarekin, eta etxeratu bezain 
laster aititeri magoarena kontatzeko irrikan zegoen, baita txapelketan 
parte hartzeko asmoa zuela ere. Sinetsita zegoen herriko konjururik 
xelebreena sortzen lagunduko ziola. Eta lehiaketa irabaziko zuela. 

Aitite Fermin Naroarekin, horren nebarekin eta gurasoekin bizi 
zen, belauneko ebakuntza egin ziotenetik, eta laster sendatu bazen 
ere, haien etxean geratu zen betiko. Naroa eta Unai ilobekin primeran 
moldatzen zen agurea, eta neba-arrebek aitite alarguna beren etxean 
geratzeko eskatu zioten gurasoei. Hainbatetan ibiltzen ziren hirurok 
etxeko ganbaran hitz magikoak edo xuxurla sorginduak asmatzen, 
naturaz gaindiko izakiei dei egiteko edo mamuak uxatzeko. 

Duela hiru urte, Naroak hamar eta Unaik hamabi urte zituztenean, 
Antzinako sekretuen liburua oparitu zien aitite Ferminek. Marrazki 
ederrez irudiztatutako liburu horretan antzinako konjuruak edo araoak 
biltzen ziren. Era askotakoak ziren, baina neba-arreben gustukoena 
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munstroak uxatzekoa zen: kokomarro izugarriaren izena atzekoz au-
rrera ahoskatzen zutenean –bai, atzekoz aurrera askoz eraginkorragoa 
zen!–, beldurrak betiko alde egiten zuen. Primeran ibiltzen ziren berbe-
kin jolasten eta hitz bitxiak asmatzen. Orduak ematen zituzten ganba-
ran ilobek eta aititek mundu magikoan murgilduta, eta erabilera anitz 
sortzen zuten hitz bitxi haientzat: liluratzea, mamuak geldiaraztea, 
izpi maltzurrak ahultzea, gauzak birrintzea, irudi anizkunak sortzea, 
ikusezin bilakatzea, gaiztakeriak urtzea, gas-itxura hartzea, madarika-
zioak kentzea… Halaber, liburu hartan formula harrigarriak agertzen 
ziren, esate baterako, “defentsa xarmangarriak” izenekoak, aztikerien 
kontra babesteko edo. Izan ere, formula horiek zituen gogokoen Na-
roak, eta tx letrarekin idazten diren txorien izenak erabiltzen zituen 
konjuru gisa, ederrak iruditzen zitzaizkiolako: txolarre, txantxangorri, 
lapurtxori, amilotx, belatxau,… Unairen konjururik kutunena, berriz, 
“ihes lanbrotsua” zen, eta egoera nahaspilatsu batean zegoenean “lan-
bro artean” irteteko erabiltzen zuen: “beltxarga guztiak zuriak dira” 
esaten bazuen ikusezin bihurtuko zela uste zuen txikitan.

Mago on batek eduki beharreko ezaugarriak ere zerrendatzen ziren 
liburu magiko hartan: indarra, adorea, abilezia, adimena, jakinduria 
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eta karisma. Naroa eta Unairentzat arraroak ziren berba batzuk gehi-
tu zizkion zerrendari aititek: enpatia, zintzotasuna, onberatasuna eta 
eskuzabaltasuna. 

―Hitz batez ―esan zien aititek―, gizaki ona izateko ezaugarri ber-
berak eduki behar dira mago ona izateko. Ez ahaztu inoiz.

Aitite Fermin Gorbeiako magaletako herrixka batean jaio zen, eta 
emaztea hil zitzaion arte, bertan bizi izan zen. Iloben aburuz, paraje 
liluragarri horretan jaio eta bizi izanak eragin zion nolabait magiare-
kiko zaletasuna. Umetan, Naroa eta Unai asteburuero joaten ziren Fer-
minen jaioterrira, eta aitite-amamek zuhaitzen eta animalien izenak 
irakasten zizkieten. Noizean behin, aititek eta ilobek, umeek pijama 
jantzita –gau magikoak galdu? Ezta pentsatu ere!!–, ilbete gauren ba-
tean belarra mozten zuten, ilargi-izpiez blai, baserri inguruko zelaie-
tan, eta ondoren, eguzkitan jartzen zuten sikatzen, harekin burkoak 
betetzeko, amesgaiztoak uxatzeko asmoz. Haietako gau batean, Fer-
minek sekretutxo bat ezagutzera eman zien neba-arrebei: ezerezetik 
gauzak sor zitzakeela ahoskatze hutsarekin. 

―Hitzek gauzak sor ditzakete, laztanak ―esan zien agureak 
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ahapeka―. Berbak erraietatik esaten baditugu, mamitu egingo dira. 
Hitzek badute sortzeko ahalmena. Ez ahaztu inoiz.

Ikastetxetik irten bezain pronto, arrapaladan etxeratu zen Naroa, 
Ferminekin elkartzeko, txapelketa bitxiaren berri ematera, baina ez 
zuen etxean aurkitu. 

―Eta aitite? ―galdetu zion amari.
―Muletekin ondo moldatzen dela esan dit eta tipi-tapa joan da 

paseotxo bat ematera. Bidean elkarrekin topo egingo zenuketela uste 
nuen.

―Ez dut bidean ikusi. Bere bila joango naiz.
Parketik eta herriko hainbat lekutatik ibili zen Naroa, baina ez 

zuen agurea inondik aurkitu. Izan ere, egun horretan ez zen etxean 
agertu, ezta biharamunean ere, eta Naroaren gurasoak, oso kezkatuta, 
udaltzaingoko bulegoetara joatea erabaki zuten, gizonaren desagertzea 
salatzera. Udaltzainek Irriko txoko guztiak arakatu zituzten, eta 
herritarrak ere aritu ziren herri inguruko basoetan bilatzen. Baina ez 
zegoen Ferminen arrastorik. 

Naroa ziur zegoen karteleko magoak zerikusia zuela aititeren des-
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agertzearekin, eta kezkati egon arren, aldi berean haserre zegoen Fer-
minekin: zergatik desagertu zen tupustean, ezer esan barik? Mago on 
batek zintzoa izan behar zuela esan zien, baina desagertzean ez zuen 
zintzo jokatu! Hala ere, neska berehala damutzen zen, zeren eta, nor-
baitek bahitu bazuen? Eta arriskuan bazegoen?

Hiru egun falta ziren txapelketarako eta Fermin ez zen agertzen. 
Konjuruen lehiaketaren eguna funtsezkoa izango zela uste zuen Na-
roak, egun horretan gertatutakoa argituko zela eta aitite onik ager-
tuko zela, eta desagertzea bihurrikeria besterik ez zela izango. Horrela 
izango zen, eta handik egun batzuetara, pasadizoa gogoratzean barre 
egingo zuten guztiek. Orduan, aititeren hitzak gogoratu zituen nes-
kak, “berbak erraietatik esaten baditugu, mamitu egingo dira. Hitzek 
badute sortzeko ahalmena”, eta nebari ganbarara igotzea proposatu 
zion. 

―Magia erabiltzen badugu, aitite agertu egingo da.
―Zertaz ari zara, Naro! Badakizu magiaren kontu hori fantasia 

hutsa dela, umeen gauzak. Ez da egiazkoa.
―Eta egiazkoa bada? Eta konjuruek funtzionatzen badute? Ba-

daezpada ere, saiatu egingo naiz.
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Naroak arnasa sakon hartu eta bere hagatxoa altxatuta, hau esan 
zuen:

― Abrakadabra! Sortu beharrekoa sor dadila!!!
Atzekoz aurrera ere ahoskatu zuen:
― ARBaDaKArBa! 
Baina ez zen ezer sortu. Fermin ez zen agertu.

Biharamunean, lagunekin elkartu ziren neba-arrebak parkean. 
―Sekretutxo bat kontatuko dizuet. Baina ez diozue inori esan be-

harko, ados? Zin egin ―esan zien Naroak.
―Zin dagizuegu! ―esan zuten batera.
―Fermin magoa dela ―jakinarazi zien Unaik―, horixe esan nahi 

du Naroak.
―Zer esan nahi duzu?
―Magoa dela. Benetakoa. Eta karteleko aztia aititeren laguna dela 

―argitu zien neskak.
―Fermin, magoa? Kar-kar-kar.
―Baietz! Unaik eta biok txikitan konjuruak egiten genituen, den-

bora-pasa, baina orain ziur nago egiazko magoa dela eta magia ez 
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dela “fantasia hutsa edo umeen gauza”―nebari begiratu zion hori 
esatean―. Eta karteleko gizonarekin dagoela susmatzen dut. Lagun-
duko al diguzue aitite aurkitzen?

―Jakina! Baina… non? 
―Non izango da txapelketa? ―galdetu zuen Naroak―. Antzokian, 

ezta?
―Bai...
―Bertara joango gara orduan.

Antzokiko arduradunarekin hitz egitera joan ziren Ferminen ilobak 
eta horien lagunak. Antzeztoki atzean zegoen zuzendariaren bulegoa, 
eta gazteek Fermin antzokian ote zegoen galdetu ziotenean, harrituta 
erantzun zien emakumeak. 

―Fermin? Ez, entzun dut desagertu egin dela, baina ez dago he-
men. Zergatik uste duzue hori? Txorakeria galanta!

―Eta karteleko magoa? ―galdegin zion Naroak―. Ikusi al duzu?
―Magoa? Ez, txapelketaren egunera arte ez da hemendik agertuko. 

Itxaron… orain gogoratu dut…gizon bitxia, bai, mago hori… esan zi-
dan ez zuela inor ikusi nahi konjuruen eguna iritsi arte. Mendipe ho-
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*Idoia Barrondoren ipuin honi amaiera gehitu nahi izanez gero, 
hurrengo orrialdeko oinarriak irakur itzazu.

telean hartu du ostatu eta han egongo da seguruenik atseden hartzen. 
Gazteek eskerrak eman zizkioten emakumeari, eta eskailera batzuk 

jaisten ari zirela, katagorri bat igaro zen haien ondotik arinka.
 ―Magoaren katagorria!! ―esan zuen Naroak.
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Idoia Barrondo Etxebeste idazlearen 
“ABRAKADABRA” kontakizuna

BIZKAIDATZ TXIKIA VIII 2021-2022 
Haur eta Gazteen Literatur Sariaren oinarriak

Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultur eta Kirol Sailak, Bizkaiko Foru Liburutegia-
ren bitartez, BizkaIdatz Txikia haur eta gazteen literatur sariaren bidez, literatur sorkuntza  
bultzatu eta sustatu nahi du gure lurraldeko eskola-umeen artean.

PARTE-HARTZAILEAK
Bizkaiko udalerriren batean, edozeinetan, kokatutako ikastetxeren batean ikasten ari di-

ren 16 urte beteta dituzten arteko haur eta gazteek har dezakete parte lehiaketa honetan; ho-
rretarako, jatorrizko eta banakako lanak aurkeztu beharko dituzte, euskaraz zein gaztelaniaz, 
honako lau kategoria hauetako batean:

HAUR kategoria A taldea: Lehen Hezkuntzako 3 eta 4. ikasturteetako ikasleak.
HAUR kategoria B taldea: Lehen Hezkuntzako 5 eta 6. ikasturteetako ikasleak.
GAZTE kategoria A taldea: Bigarren Hezkuntzako 1 eta 2. ikasturteetako ikasleak.
GAZTE kategoria B taldea: Bigarren Hezkuntzako 3 eta 4. ikasturteetako ikasleak.

Eskatutako betekizunak eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean egiaztatu behar 
dira. Ezin izango dira aurkeztu aurtengo BizkaIdatz Txikia 2021-2022 VIII. Literatur lehiake-
tara honen aurre-aurreko edizioan epaimahaiak haur edo gazteen kategorietako batean, edo-
zeinetan, gaztelaniazko zein euskarazko modalitatean saritutako haur eta gazteak.

Lehiaketan parte hartzean lehiaketaren oinarriak oso-osorik onartzen dira.
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KONTAKIZUNEN EZAUGARRIAK
1) Sari honetan parte hartu nahi duten haurrek eta gazteek gaur egungo idazle batek pro-

posatutako bi hastapenetako bataren bati jarraipena ematen dioten literatura-kontakizunak 
aurkeztu ahal izango dira, batak gaztelaniaz eta besteak euskaraz; beraz, hasiera horretara, 
haren pertsonaietara eta egoeretara egokitu behar dira kontakizunak.

Euskarazko modalitatean, Idoia Barrondo Etxebeste idazlearen “ABRAKADABRA” ize-
neko kontakizunaren hasiera jarraitu beharko da.

2) Parte-hartzaile bakoitzak nahi duen beste lan aurkez dezake. Euskarazko kontakizuna-
ren hasiera aukeratuz gero, kontakizunak euskaraz jarraitu behar izango du; gaztelaniazkoa 
aukeratuz gero, berriz, gaztelaniaz.

3) Kontakizunen luzera gutxienez 4 orrialdekoa eta gehienez ere 5 orrialdekoa da. Eskuz 
idatzita egon beharko dira, letra argiarekin, edo ordenagailuz idatzita, “Times” edo ”Arial” 
letra-tipoarekin, 12ko tamainarekin eta lerroarte bikoitzarekin, DIN A4 tamainako orrietan. 
Kontakizunei izenburua jarri beharko zaie, baina ez dira sinatuko. Egilea identifikatu gabe 
aurkeztu beharko dira.

AURKEZTEKO LEKUA
Eskabideak eskuz aurkeztu ahal izango dira, Erregistro eta Herritarrenganako Laguntza 

bideratzeko Bulegoan (Bizkaiko Foru Liburutegiko kristalezko eraikinaren beheko soilaruan 
dagoena, Diputazio kaleko 7 zk., 48008 Bilbon), edo Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluan ezarritako edozein 
bide erabilita.

(Oharra: Gaur egun aurrez aurreko arreta hitzordua eskatuta bakarrik ematen da. Hi-
tzordua erreserbatu daiteke https://web.bizkaia.eus/es/cita-previa webgunearen bidez edo 94 
406 8000 telefonoaren bidez). Horrez gainera, aukera egongo da eskabideak Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez aurkezteko https://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera.



18 19

AURKEZTEKO EPEA
Lanak jasotzeko epea 2021eko azaroaren 23tik 2022ko otsailaren 18ra artekoa izango 

da, biak barne.

AURKEZTEKO ERA
Aurrez aurre edo postaz aurkeztutako eskabideak foru agindu honen eredu ofizialean 

aurkeztu behar dira (I. formularioa). Formulario hori https://www.bizkaia.eus/kulturadirula-
guntzak  edo  https://www.bizkaia.eus/kultura/foru_liburutegia webgunetan dago eskuraga-
rri. Kasu hauetan, eskabidearekin batera, parte-hartzaileak kontakizunaren egileak idatzitako 
kontakizunaren lau kopia aurkeztu beharko dira.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza elektronikoaren bidez aurkezten diren eskaerak egoi-
tzan bertan betetzeko eta aurkezteko eskuragarri dauden eredu ofizialen araberakoak izan 
beharko dira (https://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera). Kasu hauetan kontakizunaren kopia 
bakarra erantsi beharko da.

Kontakizunaren egilearen legezko ordezkariak sinatu beharko ditu eskaerak.
Nolanahi ere, kontakizunaren egilearen legezko ordezkaria hartuko da eskatzailetzat.
Ordezkaritza zuzenbidean baliozkoa den edozein bitartekoren bidez egiaztatu beharko da.

SARIAK
Irabazleei sari hauek banatuko zaizkie:
GAZTELANIAZKO MODALITATEA:
HAUR kategoria A taldeko saria, Lehen Hezkuntzako 3 eta 4. ikasturteetako ikasleak: 

Tablet bat eta diploma.
HAUR kategoriako B taldeko saria, Lehen Hezkuntzako 5 eta 6. ikasturteetako ikasleak: 

Tablet bat eta diploma.
GAZTE kategoriako A taldeko saria, Bigarren Hezkuntzako 1 eta 2. ikasturteetako ikas-

leak: Tablet bat eta diploma.
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GAZTE kategoriako B taldeko saria, Bigarren Hezkuntzako 3 eta 4. ikasturteetako ikas-
leak: Tablet bat eta diploma.

EUSKERAZKO MODALITATEA:
HAUR kategoriako A taldeko saria, Lehen Hezkuntzako 3 eta 4. ikasturteetako ikasleak: 

Tablet bat eta diploma.
HAUR kategoriako B taldeko saria, Lehen Hezkuntzako 5 eta 6. ikasturteetako ikasleak: 

Tablet bat eta diploma.
GAZTE kategoriako A taldeko saria, Bigarren Hezkuntzako 1 eta 2. ikasturteetako ikas-

leak: Tablet bat eta diploma.
GAZTE kategoriako B taldeko saria, Bigarren Hezkuntzako 3 eta 4. ikasturteetako ikas-

leak: Tablet bat eta diploma.

Gainera, haur eta gazte irabazleen ikastetxeek material didaktikorako opari-txartela 
jasoko dute.

Saria jaso duten kontakizunak edizio berezi batean argitaratuko dira.
Irabazleei sariak banatzeko ekitaldi bat egingo da. Irabazleei horren berri emango zaie 

behar bezala, baita irabazleen ikastetxeei ere.

EPAIMAHAIA
Literatura eta kultura-munduko pertsona famatuek osatutako epaimahai batek ebatziko 

du zein lanek jasoko duten saria. Horretarako, aurkeztutako kontakizunak aztertuko ditu, eta 
ebazpen-proposamena egingo du, irizpide hauekin bat: lanak zer jarraipen eta batasun duen 
proposatutako kontakizunarekin (4 puntu, gehienez), literatura-kalitatea (3 puntu, gehienez), 
istorioaren garapenean erakutsitako sorkuntza (3 puntu, gehienez).

Edizio honetan hurrengo epaimahaikideek osatuko dute epaimahaia. Gaztelaniaz: An-
doni Abenójar Martínez de Eulate, David Tijero Osorio eta Begoña Elorrieta Puente. Eus-
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karaz: Idoia Barrondo Etxebeste, Marta Goikoetxea Nagore eta Juanra Madariaga Abaitua. 
Ordezkoak: Seve Calleja Pérez eta Ana Arenaza Santos.

JABETZA INTELEKTUALA
Saria eman eta hurrengo bost urteetan, Bizkaiko Foru Aldundiak bakarrik izango ditu 

saritutako lanak erreproduzitu, banatu eta saltzeko eskubideak, eta sariaz aparte ez du beste 
ordainketarik egin beharko, saria ordainsari osoa eta bakarra baita.

KONTUAN HARTU BEHAR DIREN BESTE ALDERDI BATZUK
Oinarri hauei buruz sortutako zalantza edo kontsulta guztiak argitzeko beharrezkoa den 

laguntza teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kul-
tura eta Kirol Saileko, Kultura Ondarearen Zerbitzuko Bizkaiko Foru Liburutegiak. Horre-
tarako, helbide hau dago erabilgarri webean: https://www.bizkaia.eus/laguntzaileOndarea.

Oinarri hauek jasotzen dituen foru agindua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean zein  
https://www.bizkaia.eus/kultura/dirulaguntzak web orrian argitaratuko da.

Deialdi hau ebazteko ematen den foru agindua posta ziurtatu bidez jakinaraziko 
zaie deialdi honetarako eskabidea aurkeztu duten pertsonei, salbu eskabidea Bizkaiko 
Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu dutenei, egoitza elektronikoan  
agertzeko sistemaren bidez jakinaraziko baitzaie.
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