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Legelismertebb magyar agrártudósaink találkoztak
hazánk egyik legnagyobb múltú agrárvállalatával –
Tudomány és gyakorlat kéz a kézben!

Példaértékű együttműködés vette kezdetét április 21-én, kedden, az
Árpád-Agrár Zrt. szentesi székhelyén. Nem más, mint a hazánk legnagyobb tudósait, kutatóit
egybegyűjtő Magyar Tudományos Akadémia fordította figyelmét a dél-alföldi kisváros felé. Az
Agrártudományok Osztályától egy tizenhat tagú delegáció érkezett a cégcsoporthoz.
A delegáció vezetője, és egyben az Agrártudományok Osztályának elnöke, a Széchenyidíjas Prof. Dr. Németh Tamás szerint „a termőföldtől az asztalig” szlogen úgy a kutatások
során, mint az Árpád-Agrár Zrt-nél egyformán érvényesül.
A látogatás tehát, vagy ha úgy tetszik „terepszemle” során az akadémikusok csaknem
szüretelhették az óriás méretű, több hektáros üvegházakban a magyar paprikát és
paradicsomot. A kertészet területén a cégcsoport vezetője, dr. Csikai Miklós elnökvezérigazgató és az MTA Agrártudományok Osztálya között évtizedek óta szoros a
munkakapcsolat, de a közös sikerek elérése érdekében, a találkozás mostantól
hagyományteremtő módon még inkább erősíti mindezt, sőt egy munkaprogram keretében
kívánják rögzíteni az együttműködés folytatását.

Egy professzor, egy tudós nagyrészt asztal mögött, a pódiumon és a laboratóriumokban éli
az életét, ott végzi kutatásait, melyeknek eredményei a fejlődést, a közjó érdekeit és a
jövőnket szolgálják. Egy mezőgazdász, egy hivatásának élő szakember, egy vállalkozó ezzel
szemben főként a jelennek él, a jelen társadalmát szolgálja, és a jelen technológiáival
dolgozik közvetlenül a saját földjein, a valódi „terepen”. Egyetlen terület két különböző
végpontja ez, ám egyiket sem lehet a másik fölé helyezni, egyik sem lehet fontosabb a
másiknál. A lényeg ugyanis: az együttműködés. Tudomány és gyakorlat közös munkája,
kommunikációja és ha ezekről van szó, akkor mindig, mindkét oldal tanulhat a másiktól.

Az Árpád-Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Csikai Miklóscímzetes egyetemi docens, a
Magyar Agrárkamara egykori elnöke úgy véli: „Az akadémikusok jelentős része, akik a korábbi
munkaköreik alatt ezen címet megszerezték, életpályájuk miatt elkerültek a közvetlen
gyakorlattól, és nyilvánvalóan azért voltak most itt örömmel, és azért „csodálkoztak” rá egyegy új technológiára, mert ezek a megoldások az ő aktív korukban még nem léteztek.
Másrészt pedig nem csupán kertész végzettségű szakemberek vannak köztük, hanem
állattenyésztők, genetikusok és más szakterületek kutatói, akik általában sem láttak még
ilyet, így én nagyon örülök annak, hogy az agrártudományok tágabb területeiről is van

érdeklődés a mi szűkebb szakmánk iránt. Természetesen az urak közt akadt nem egy olyan,
akivel már korábban volt szerencsénk együtt dolgozni, például a szarvasmarha-tenyésztési
ágazat kapcsán, illetve egy virológiai probléma megoldása miatt és ökonómiai kérdésekben is.
Ebből tehát kiderül, hogy nem egészen ismeretlenül jöttek hozzánk most vendégségbe, hisz
ez a találkozó a korábbi munkakapcsolatok újjáélesztését is jelentette, miközben
bemutathattuk azt, hogy miben fejlődtünk, miben fejlődött a technológiai hátterünk, és ebben
a közös együttműködésben szívesen részt veszünk a jövőben is.”

A MTA delegációját Szentes város polgármestere, Szirbik Imre is üdvözölte, aki
köszöntőbeszédében azt is kiemelte, hogy az Árpád-Agrár Zrt. kertészeteiben milyen
meghatározó szereppel bír a folyamatosan növekvő foglalkoztatottak száma, a további
fejlesztések vonatkozásában pedig az akadémikusok segítségét, együttműködését kérte.
A köszöntők után dr. Katona Magdolna, az Árpád-Agrár Zrt.gazdasági igazgatója
prezentáció keretében számolt be eddigi, legjelentősebb beruházásaikról, azok sikeréről és
nem utolsó sorban a cégcsoport hosszú távú terveiről.

Nagygál János műszaki vezető az MTA delegációjával előadásában ismertette az energiahatékony működésüket, és a térség legnagyobb kincsét jelentő termálenergia ésszerű
felhasználását a legkorszerűbb kertészeteikben.

Első osztályú termőföldek, világszínvonalú zöldségek, termálvíz, és innovatív üvegházak –
ezek együttes jelenléte olyan meghatározó ebben a dél-alföldi régióban, hogy szinte minden
harmadik helyi lakos valamilyen szinten kapcsolatban áll velük. „A vidék a vidékből él, no meg
az ország is” – eltartóképessége és kimagasló adottságai miatt hazánkra különösképpen igaz
ez a gondolat, és ezen a napon a Magyar Tudományos Akadémia delegációja azt is láthatta,
hogyan valósul meg mindez Szentesen és környékén, az Árpád-Agrár Zrt. összefogásában.
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