
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 Kárpát-medence kincsei… 

  

2017-ben is, ahogy megalakulásuk ót minden évben „kőbe vésett” 

hagyományként képviseltette magát az ÁRPÁD-AGRÁR ZRT. és a 

DélKerTÉSZ a HUNGEXPO  területén megrendezett Országos 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon, azaz az OMÉK-on. 

A kiállítás idei mottója, „A Kárpát-medence kincsei” jól tükrözte a rendezvény 

célkitűzését, hiszen ebben az évben már az 1000 kiállító között 122 határon 

túli mezőgazdasági termelő is jelen volt. Emellett pedig az esemény 

díszvendége Japán lett, melynek jelenléte azt jelzi, hogy a szervezők szakmai 

figyelme már túlmutat a Kárpát-medencén is, globálissá váló világunkban 

keresik, és meg is találják a mezőgazdaságban hasonló értékrendet képviselő 

partnereket.  

        

A 78. OMÉK megnyitóját Dr. Kövér László az Országgyűlés elnöke vezette, 

és a majd’ egy hetes rendezvény idén különleges újításokat is tartalmazott. 

Szeptember 19.-én, kedden egy rendhagyó, ám hagyományteremtő célzattal 

megrendezett szakmai „nulladik” nap rengeteg vendéget csábított a 

konferenciaközpontba.  
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Az OMÉK házigazdája, Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 

köszöntő beszédében elmondta, a rendezvény egy olyan összefogásnak az 

eredménye, amelyben benne van a modern mezőgazdaság, az 

élelmiszergazdaság valamennyi szereplőjének munkája, kreativitása. A 

színvonalas és érdekes előadásokat több száz érdeklődő hallgatta, hogy aztán 

négy különböző ágazathoz igazított kisebb konferenciateremben aktívan is 

részt vegyenek szakmai kérdések megvitatásában. 

A kertészeti témákkal foglalkozó szekció kiemelt moderátorának kérték fel dr. 

Csikai Miklóst, az ÁRPÁD-AGRÁR ZRT. elnök-vezérigazgatóját, aki Ledó 

Ferenccel, a DélKerTÉSZ elnökével együtt az egyik legnagyobb érdeklődéssel 

kitüntetett teremben töltötték a délutánt, ahol az élénk beszélgetés egészen 

kora estig elhúzódott. A szervezők minden elismerést megérdemelnek, a 

szakmai nap és az „open space” konferenciabeszélgetések nagyon nagy sikert 

arattak, és a sajtó élénk érdeklődése mellett rengeteg hasznos információ 

cserélt gazdát ezen az alkalmon. 

Az EXPO természetesen ekkor még a szakmabeliek „külön szentélye” volt, ám 

a standok már készen álltak, és teljes pompájukban várták a másnaptól 

érkező látogatókat. És a roham természetesen nem is maradt el! 
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A DélKerTÉSZ és az ÁRPÁD-AGRÁR ZRT. közös kiállítórésze sosem volt még 

ilyen színes és hatalmas: óriási zöldségek díszítőelemként, óriási 

ínycsiklandó zöldségek a pultokon és kosarakban. A mini fóliasátor és a 

Biokontroll méhecskéi pedig most is osztatlan sikert arattak. 

        

80 m2-en gyönyörködtek a látogatók a kiállított zöldségekben, szaladtak a 

gyerekcsoportok a poszméheket megcsodálni, és ha a kis mini fóliaházból 

100 db lett volna, az is elkelt volna, mert pénteken mindenki ezt akarta 

megvenni ‒ ki a kertjébe, ki az erkélyére! 

Ledó Ferenc, a DélKerTÉSZ elnöke interjújában szintén kiemelte milyen 

fontos szerepet játszik mind a TÉSZ, mind az ÁRPÁD életében a kiállításon 

való részvétel hagyománya, és beszámolt arról is, hogyan alakul a termelés, 

a hazai üzletláncokban (egyre növekvő) milyen mennyiségben 

megtalálhatóak a cégcsoport logójával ellátott zöldségek: „Kiemelt termékeink 

természetesen a paradicsom- és paprikafélék. TV paprikából körülbelül 9-

9500 tonnát termelnek tagjaink, melyből nagyjából 2000 tonna export, a többi 

pedig belföldi értékesítés, melynek 98%-a áruházláncokba megy. Szerencsére 

mondhatjuk, hogy a belföldi árupalettában e termékből novembertől-júniusig 

meghatározóak és ármeghatározóak is vagyunk, a nyár két későbbi 

hónapjában pedig a külföldi exportra koncentrálunk. Hegyes erős paprikában 

pedig egész évben piacvezető szerepet töltünk be itthon. 

Paradicsomforgalmazás terén szintén előkelő helyen állunk.  
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A belföldi áruházakat 70%-ban néhány beszállító fedi le, és ezek közt 

magunkat az első helyeken pozícionálhatjuk.” Ledó Ferenc emellett kitért még 

az összefogás fontosságára és erejére, és kiemelte azt is, hogy lehet figyelmen 

kívül hagyni a beszállítói és felvásárlói biztonság kérdését. A nagyvállalatok 

felvásárlóként ugyan úgy nagyobb biztonságot jelentenek, mint 

beszállítóként a nagyobb cégek, TÉSZ-ek és összefogások a termelőknél.  

A DélKerTÉSZ elnöke emellett hangsúlyozta a szakmai nap fontosságát is, 

rávilágítva arra, hogy milyen szerepe van egy fórumnak, ahol a szakmabeli 

partnerek együtt gondolkodhatnak, megvitathatják a legaktuálisabb 

kérdéseket és javaslatokat tehetnek egy-egy megoldásra, ésszerű 

változtatásra. Ledó Ferenc örömét fejezte ki annak kapcsán is, hogy egyre 

nagyobb nyitottságot tapasztal az elmúlt évekhez viszonyítva, és minden 

bizonnyal egy fontos és hasznos közös út kezdete/állomása volt az idei OMÉK 

rendezvény. 

Budapest, 2017. 10. 10. 

Kapcsolat: Both Ildikó, marketing-kommunikáció,  

marketing@arpad.hu, www.arpad.hu, 

https://www.facebook.com/zrt.arpadagrar 

www.facebook.com/Árpád-Agrár-Zrt-377244539327427/ 
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