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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintari eta herri ordezkariok, Lizartzako eta Tolosako alkate jaun-andreok, 

Agour Etxea-ren ordezkariok, Gaztaren Nazioarteko Ligaren kideok, artzainok, 

Kofradietako kideok, Merkatal Ganbaretako kideok, enpresen ordezkariak 

zaretenok, jaun-andreok, egun on eta eskerrik asko, domina hau jaso dugun 

guztion izenean esan dezakedala uste dut. 

 

Ohorea da niretzako gaur Agour Etxe honen irekiera ekitaldia partekatzea baita 

bere 40. urteurrena ospatzea ere. 

  

Atzo bertan, hainbat Ostalaritza Eskoletako arduradun, irakasle eta ikasleekin 

bilera izan genuen. Bertan, elikadura osasungarriaren garrantzia azpimarratu 

genuen. Gaur Elikadura osasungarri eta erakargarri baten ereduak elkartzen 

gaitu Agour Etxean. 

 

Proiektu hau eredugarria iruditzen zait. Alde batetik, Gaztandegiaren oinarria ardi 

esnea da, baita ahuntz eta baita behi esnea ere, eta hau Euskadin garrantzi 

berezia duen sektorea da. Horrekin batera, artzantzari merezi duen aitormena 

eskaintzen zaio Agour Etxe honetan. Artzantzari “zor” diogu goi mailako ardi 

esnea gozatu ahal izatea. Ez hori bakarrik, artzantzak hainbat eginkizun betetzen 

ditu gure gizartean: ekonomiarekin lotuta bai; baina baita paisaiarekin, 

kulturarekin edo ingurumenaren zaintzarekin.  

 

Agour Etxeak artzantzaren kultura hori jaso eta esnea ardatz hartuta, esnekien 

dibertsifikazioa bultzatuko du. Horrela, produktu bat baino gehiago jarriko du gure 

etxe, denda edo jatetxeetan. 

 

Argi dago esne sektorearen etorkizuna bermatzeko ezinbestekoa dela 

errentagarritasuna eta gizartearen onarpena uztartzea. Bi oinarri horiek elkartzen 

dira gaur aurkezten duzuen proiektu berri honetan ere. Agour Etxea, beraz, 

arragoa da. 
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Iragana eta etorkizuna izan direlako gara. Iragana eta etorkizuna, natura eta 

ekoizpena, artzantza eta esnekien dibertsifikazioa, elkartzen dira Etxe honetan. 

Baita ere, gure Herriaren Iparraldea eta Hegoaldea. 

 

Hemen hainbat gogo eta asmo, hainbat indar eta ilusio batera ikusita, ongi etorria 

eman nahi dizuegu eta etorkizun hoberena opa dizuegu. 

 

Agour Etxea artzantza eta esne sektorea bultzatzeko, kalitateko esnekiak 

eskaintzeko jaio da. Horrekin batera, Agour Etxeak gure kultura, bizi modua, 

garapena eta nortasuna indartzeko ere jaio da. 

 

Horregatik guztiagatik, ongi etorri, zorionak eta urte askotarako!   

 


