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„AKI NEM HALAD, AZ LEMARAD…”
A 2014-es évben alapított Év Agrárembere Díj az idén harmadik alkalommal
került kiosztásra. A címzetes egyetemi docens, Mátrai Zoltán által létrehozott
kitüntetés olyan agrárszakembereket hivatott bemutatni, akik kimagasló
szakmai teljesítményükkel és elhivatottságukkal a gazdaság és a társadalom
tartóoszlopai tudnak lenni. A kiválasztási folyamat már 2016 őszén
elkezdődött, az első fordulóban internetes szavazással és a szakmai zsűri
döntése során dőlt el, hogy kik lehetnek azok, akik a 11 kategóriában
továbbjutnak. A díjkiosztó gálán a kategória-győztesek és a zsűri egybehangzó
döntése alapján nyerte el a 2016-os Év Agrárembere Díját az Árpád-Agrár
Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Csikai Miklós.

Az Év Agrárembere díjátadó gálája
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Csongrád-megye éghajlata és természetes élővizekre alapozott öntözési
adottságai, az Alföld gyorsan melegedő termékeny talaja évszázadok óta
meghatározó szerepet játszott a hazai kertészet életében. Ezért a
megélhetésükért útra kelni kényszerülő bolgárkertészek ezt a térséget
választották a letelepedéshez. Az ő tevékenységük nyomán alakultak ki először
Szegvár,
Szentes,
Csanytelek
térségben
a
hazai
intenzív,
korai
zöldségtermesztést végző kertészeti gazdaságok, amelyek később Gyula, Békés,
és Hódmezővásárhely felé terjeszkedtek.

A Kiss-Kása család bolgár kertészetében Szentes határában (Lantos Imre tulajdona)
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No de kanyarodjunk vissza a bolgárkertészektől az Árpád-Agrár Zrt.-hez…
Az 1957-ben, a helyi kertészek összefogásaként létrejött Szentes és Vidéke
Zöldség- és Gyümölcs Termelő és Értékesítő Szövetkezet 239 fős
tagsága három évvel később, 1960-ban egyhangú szavazattal mondta ki, hogy
a zöldségkertészet továbbélése termelőszövetkezet nélkül elképzelhetetlen, így
tehát megalakult az Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet. A közgyűlés Szabó
Lászlót választotta elnökének, aki ezután 25 évig volt a szövetkezet vezetője.
A TSZ a 25. év végére 4640 hektár szántóföld művelésével és jelentős baromfiés szarvasmarha állományával addigi vagyonnövekedésének csúcspontját.
1990-ben a már több mint ezer tulajdonos, szövetkezeti tag megválasztotta
jelenlegi elnökét, dr. Csikai Miklóst első emberének. A szövetkezet egyben
maradt. A 90-es évek elejére a kialakult önálló ágazatok megszilárdultak, s
1999-ben a termelőszövetkezet részvénytársasággá alakult.

Az Árpád-Agrár Zrt. jubileumi ünnepsége (Vidovics Ferenc fotói)

A kiemelkedő helyi adottságok miatt a cégcsoport a termálvízre alapozott
kertészet fejlesztését helyezte a középpontba. Jelenleg a vállalat ezer kisebbnagyobb partnernek szállít mintegy húszmillió palántát évente, ebből öt-hat
milliót külföldi kertészetek számára.

Az Árpád-Agrár Zrt. termálfűtésű üvegházai

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

Az Árpád-Agrár Zrt. hosszú távú tervei között szerepel a technológiák
folyamatos fejlesztése, újabb, a legkorszerűbb palántanevelő és árutermelő
üvegházak építése.
Hiszen aki nem halad, az lemarad, fejleszteni kell, vagy eltűnni a piacról…
Dr. Csikai Miklós 1966-ban szerezte meg kertészmérnöki diplomáját, és ezt
követően a világ elsőszámú kertészeti államában, Hollandiában a Naaldwijki
Kutatóintézetben, valamint a Westlandon magánkertészeknél dolgozott.
Hazatérve az ország első egybefüggő üvegházában kezdett tevékenykedni, a
Mindszenti Tiszavirág Szövetkezet primőr telepének vezetőjeként. Elmondása
szerint Hollandiában a legkorszerűbb technológiák elsajátítása mellett
szemléletet tanult; mégpedig azt, hogy a kertészet „értékteremtő, életet adó
és megélhetést biztosító tevékenység.”
Ezt a szemléletet örökíti át az Árpád-Agrár Zrt. számára is, amely az
alapításától kezdve számtalan állomáson ment keresztül. Eddigi és jövőbeni
fejlesztésének évtizedek óta vallott alapgondolata: a helyi adottságokra és
hagyományainkra alapozva értékteremtő munkahelyek létrehozása és
megőrzése.

Budapest, 2017. 03. 02.
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