
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  

 

Egy vállalat lelke... 
 
Egy vállalat akkor sikeres, ha biztos lábakon áll, elszánt fej 
vezérli, és a helyén van a lelke. A lelkét pedig azok az emberek 
építik fel, akik évtizedek óta, napról napra azért kelnek fel, 
hogy valami maradandót 
alkossanak szakmájukban, 
hivatásukban – egyénileg, és a cég 
részeként, csapatjátékosként 
egyaránt. A zöldség, a gyümölcs is 
akkor a legzamatosabb, ha 
gondoskodó kezek nevelgették, 
simogatták. 
Vajon kik állnak az Árpád-Agrár Zrt. vitamindús, gyönyörű 
paprikái és paradicsomai mögött...? Három olyan dolgozót 
kérdeztünk meg erről, akik valóban szívüket-lelküket adják hozzá 
a cégcsoport működéséhez, a vállalat sikeréhez. 
„2005 decemberében kerültem az 
Árpád-Agrár Zrt. elődjéjez, és 
azóta dolgozom itt, már tizenkét 
éve. Gyermekkorom óta ebben 
nőttem fel, a szüleim is 
kertészkedtek, otthon is maszek 
fóliáink vannak – és ugye, más 
szakmát szinte nem is tudtam 
volna magamnak elképzelni...” – meséli Szabics Krisztián. 
„Általában mindig jó kedvvel jövök, a dolgozók is, úgy gondolom, 
jól érzik magukat. Folyamatosak a fejlesztések, mindig új 
technológiákat ismerhetünk meg, újdonságokkal találkozunk – 
mindig bővül a >sortiment<.  
Ezt az üvegházat tavaly januárban kaptam meg. Előtte én zömében 
paprikás üvegházakban dolgoztam, és most ez a paradicsom 
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nekem is egy kicsit újdonság volt, de a második szezon már egy 
kicsit könnyedebben halad, gördülékenyebb a termesztés – nekem 
is, és a dolgozóknak is.” 
 
 „A legnagyobb motiváció egy kertész számára, ha a szakmájában 
tud elhelyezkedni. Én előtte már egy másik helyen dolgoztam, tehát 
maradhattam volna azon a helyen is,” – magyarázza Magyar Ákos 
– „de mindenképpen szerettem volna ide, az Árpád-Agrár Zrt.-hez 
kerülni.  
Úgy gondolom, hogy a kertész élete az mindig vidám, minden reggel 
le kell ellenőrizni a növényeket, mindennap növények között kell 
lenni az embernek, ez egy nagyon jó dolog. Minden apró részletre 
oda kell figyelni, nyom követni folyamatosan a növények 
változásait. Ha ezt nem aprólékosan teszi az ember, akkor 
aprócska hibákon is könnyen el lehet csúszni.  

Aki jól végzi a dolgát, annak 
egészséges a növénye. Egy 
egészséges, szép 
növényállományba bemenni 
minden nap dolgozni, az öröm. 
Viszont azt is el kell mondani, 
hogy egy jó szó a jól elvégzett 
munka mellé, az azért kell. 

Akárcsak a növénynek a simogatás – amelyről én azt gondolom, 
hogy szintén nagyon fontos. Én énekelnék is neki, de ezzel talán 
csak ártanék... 
Le kell szögezni, hogy Magyarország nagyon jó helyen fekszik a 
földgömbünkön, kiváló adottságokkal rendelkezünk, éghajlati 
viszonyokkal is, nagyon jó a besugárzás, s ez a paradicsomunkon 
is érezhető – ezzel vagyunk tulajdonképpen versenyképesek a 
külföldi áruval szemben. Tehát ezen az égövön, ezzel a 
besugárzással tud ilyen minőségű, ilyen ízű lenni a 
paradicsomunk. 
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Úgy gondolom, hogy az Árpád-Agrár Zrt.-vel nagyon hosszú távú 
lehet az együttműködésünk, viszonylag szabad kezet kapunk. 
Nagyon sok fejlesztést tudunk bonyolítani, rengeteg dolgot ki 
tudunk próbálni. Azt tudnám mondani, hogy egy kertésznek ezek 
a lehetőségek vissza nem térőek. Itt mindent meg tudok valósítani, 
amit szeretnék.”  
 
Benedikti Tamás, a szegvári üvegháztelep vezetője a 
következőket osztotta meg velünk az Árpád-Agrár Zrt. kapcsán: 
„Én 2011 szeptembere óta dolgozom a cégnél. Előtte egy pár évet 
külföldön töltöttem, s ott kezdtem el az üvegházi kertészkedést. Én 
azt gondolom, hogy mint minden munkánál, itt is nagyon fontos az, 
hogy ki hogyan áll a munkához.  

Én fontosnak tartom azt, hogy itt 
az emberek magukénak érezzék 
ezeket az üvegházakat, és a 
növényeket is, amelyekkel 
dolgoznak. Én mindenképpen a 
magaménak érzem azt a telepet, 
amit irányítok, és a cég egészét is. 
Nagyon fontos az, hogy az az 50-

60 ember, aki az üvegháztelepen dolgozik, ők is meg legyenek 
elégedve azzal, amit csinálunk, és fontosnak érezzék magukat, 
illetve azt a munkát, amit végeznek. Jó látni azt, hogy készen van 
a munka, ha a növények szépen fejlődnek, és jó eredményeket 
tudunk elérni, hiszen az árbevételek is fontosak a cégvezetésnek. 
Ezt az emberek annyira nem érzik fontosnak, de mindenképpen ők 
is azért jönnek dolgozni, hogy a pénztárcájuk a hónap végén egy 
kicsit vastagabb legyen – úgyhogy törekszünk rá, hogy mind a 
kettőnk megelégedésére folyjon a munka.  
Itt mindenképpen érezni kell ennek a súlyát, ezt nem lehet 
másképpen csinálni, csak ha az ember átérzi ennek a felelősségét.” 
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Minőségi, egészséges élelmiszert létrehozni, amíg az emberiség él 
és lélegzik, örök érték marad. S egy közös célért, az értékek 
megőrzéséért dolgozni: az idegenekből családdá varázsolja az 
embereket – akárcsak az Árpád-Agrár Zrt.-nél… 
Budapest, 2017. 10. 18. 
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