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SAJTÓKÖZLEMÉNY:

Az Árpád-Agrár Zrt. ajándékosztással csatlakozott a MikulásGyár gyermeknapi
rendezvényéhez

ADNI JÓ! Gyereknap alkalmából, a Millenárison a Nyári Mikuláshoz csatlakozott a
szentesi Árpád-Agrár Zrt., azzal a céllal, hogy megajándékozza a gyerekeket és
szüleiket. A cégcsoport lelkes csapata kora reggeltől tüsténkedett, csomagolta a
paradicsomot és paprikát, 10 órától pedig – ahogy megnyíltak a millenáris kapui –, akit
csak tudtak megállítottak, és átadták a telis-tele pakolt papírtasakokat, amelyek legalább
1-1,5 kg paradicsomot és paprikát tartalmaztak. A szülők és gyerekek ettől annyira
meglepődtek, hogy szinte senki sem hagyta el úgy az Árpád-Agrár Zrt. és a Nyári
Mikulás standját, hogy kérdéseket ne tegyen fel – zömében azt, hogy „hol terem ez az
illatos, zamatos és egészséges zöldség”? A kielégítő válaszokat követően, egy
következő kérdés, hogy „miért kapják, és hol lehet megvásárolni, hozzájutni”?
Ilyen az, amikor valamit úgy kapunk, és szinte el sem hisszük hogy létezik ilyen, de a
Nyári Mikuláshoz csatlakozván éppen ez volt a cégcsoport küldetése. Felhívni a
figyelmet arra, hogy az egészséges táplálkozás, a minél több hazai zöldség fogyasztása
az egyik legalapvetőbb szempont annak érdekében, hogy egészségesen éljünk, és arról
se feledkezzünk meg, hogy a kenyeret adó magyar termőföld „az éltető erő”.
A gyerekek nem csupán megálltak az Árpád-Agrár Zrt. standjánál, hanem le is ültek,
hogy képzeleteiket rajzukkal papírra vessék. No, nem hiába rajzoltak napocskát,
paprikát és paradicsomot, vagy éppen traktort és sok más édes alkotást színes
ceruzájukkal, mivel rajzukért kis bocit is kaptak, miközben szüleikkel szemezgettek a
koktélparadicsomból és kaliforniai paprikából. A cégcsoport ajándékosztó lelkes
csapata velük együtt rajzolt, beszélgetett és azon töprengett, hogy ezt minél nagyobb
gyakorisággal fogja a jövőben is megtenni, mert nincs annál csodálatosabb érzés, mint
amikor másokat boldognak látunk.
„Ahogy öregszünk, és egyre világosabban látjuk az emberi boldogság korlátait, úgy
ébredünk rá arra, hogy az egyetlen valóságos, tartós öröm az életben az, ha másoknak
örömöt szerzünk”.
A 100 db boci nem volt elég, a több mint 100 ajándékcsomag sem, de folytatjuk…

