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Fenntartható gazdálkodás Magyarország mezőgazdasági szívében

A szentesi Árpád-Agrár Zrt.-ről 1960. január 28-án jelent meg az első
híradás, a Csongrád Megyei Hírlapban, amely szerint „ilyen létszámmal
még nem alakult termelőszövetkezet Szentesen, mint tegnap. Ez a
termelőszövetkezet, amelyet most Árpád néven megalakítanak, a
város tizenkettedik közös gazdasága lesz.”
Azóta eltelt csaknem hatvan év, mely idő alatt a vállalat nemcsak
Magyarországon, hanem Európa-szerte is ismertté és elismertté vált. A
vezetősége pedig mindig arra törekedett, és törekszik ma is, hogy a
termelőtől a fogyasztóig a lehető legkevesebb közvetítőn keresztül juthasson
el a hazai termőföldek finom, zamatos és minőségi paradicsoma, paprikája,
hiszen „a jó minőségű áru a jó alapanyag gazdálkodással kezdődik”.

Csongrád megye az ország legtöbb napfényes óráját számláló része, és ez a
természeti adottság, kiegészülve a jó termőfölddel, és a tiszta folyóvízzel, az
Árpád-Agrár Zrt. számára lehetővé teszi, hogy az adott zöldség- és
gabonaféléket nagy mennyiségben is a legjobb minőségben állítsa elő.
Emellett köztudott, hogy Magyarország világviszonylatban is valóságos
termálnagyhatalom, Csongrád megye pedig a termálkutak mennyiségéből
adódóan az ország szíveként is ismert. Az Árpád-Agrár Zrt. ezt a kincset
kellő odafigyeléssel, felelősséggel használja fel a fenntarthatóság jegyében:
termálenergia biztosítja a cégcsoport területein lévő, negyven hektár
felületű üvegház fűtését, továbbá az őstermelők részére, integráció
keretében 20 hektár felületű fóliában nyújt megélhetési lehetőséget mintegy
180 család számára.

ÁRPÁD-AGRÁR ZRT.
SZENTES
Apponyi tér 12. 6601 Pf. 22.
www.arpad.hu, kozpont@arpad.hu
Tel.:+36 63 510 100, Fax: +36 63 311 812

A hagyományőrzésről is ismert vállalat, jelenleg öt főágazatot működtet,
amelyek; üvegalatti zöldséghajtatás és palántanevelés, szántóföldi
növénytermesztés, tejtermelő állattenyésztés, takarmány és takarmány
alapanyag gyártás, és műszaki igazgatóság. Az ágazatok mindegyikét a
legkorszerűbb technológiákkal fejlesztik, bővítik napról-napra. A cégcsoport
a kertészeti ágazatban főként paradicsom, fehér étkezési és hegyes erős
paprika, hajtatásával foglalkozik, de a portfólió bővítéseként az egyik
legkelendőbb, s még az ínyencek vágyait is kielégítő koktélparadicsom is
megtalálható a palettán. A búza, kukorica, napraforgó, szója,
csemegekukorica, hibridkukorica és a különféle takarmánynövények
termesztése részvényesektől és más magántulajdonosoktól bérelt
földterületeken zajlik, így is segítve azokat, akik saját földjeiket esetlegesen
nem tudják megművelni.

Dr. Csikai Miklós kertészmérnök, akit 2016-ban megválasztottak Az Év
Agráremberének, 1990-től kezdve Magyarország legnagyobb zöldséghajtató
üzemének, a szentesi Árpád Szövetkezetnek választott elnöke, 1999-től - a
szövetkezet részvénytársasággá alakulásától - az Árpád-Agrár Zrt. elnökvezérigazgatója.

ÁRPÁD-AGRÁR ZRT.
SZENTES
Apponyi tér 12. 6601 Pf. 22.
www.arpad.hu, kozpont@arpad.hu
Tel.:+36 63 510 100, Fax: +36 63 311 812

Több, mint negyed évszázad elteltével is töretlen lelkesedéssel, működteti a
céget, amely folyamatosan minőségi magyar élelmiszerrel látja el a piacot,
fenntartható gazdálkodással védi a környezetét és fejleszti a vidéket, új
munkahelyek teremtésével és a térség kulturális életének támogatásával
társadalmi felelősséget is vállal, és lépten-nyomon arra törekszik, hogy ez a
természeti kincsekben hihetetlenül gazdag, kicsiny ország naggyá váljon…

„Olyan termékekért tudunk dolgozni, amelyet nyugodt szívvel
ajánlhatunk nem csak a távoli vevőknek, hanem családunk minden
tagjának, a kis unokától a nagymamáig.”
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