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EGYETLEN ÚT… 

„A nemzeti és a helyi adottságainkra épülő gazdaságfejlesztés az egyetlen 

út, amely megtarthat, és előre vihet…” 

A PREGA 2018 (Precíziós Gazdálkodási és Agrárinformatikai) 

KONFERENCIA & KIÁLLÍTÁS az egyik legkiválóbb ágazati esemény, ahol a 

négy különböző szekció keretében a szakma fontos szereplői számoltak be a 

korszerű technikai és technológiai megoldásokról. Az inspiratív hatású 

előadások egyértelműen rávilágítottak arra, hogy milyen módszerekkel szabad 

termelni és lehetséges versenyképesnek maradni, netán magyar termékekkel 

meghódítani a nemzetközi piacokat is. A termőföld, a „magyar kincs” helye és 

szerepe a világban igen meghatározó, amellyel elengedhetetlenül szükséges 

„JÓL” bánni. Ha a szektor képviselői csak ezt helyezik hivatásuk fókuszába, 

akkor az utókornak is marad valami - mint amiről írásunk jelmondata is szól - 

amely megtarthat és előre vihet. Ezért is képvisel maradandó értéket a PREGA 

esemény, ahol minden résztvevő kedvére növelhette tudástapasztalatát, mely a 

gyakorlatba átültetve hosszú távon egy nemzet számára kamatoztatható.  

Az Árpád-Agrár Zrt. több, mint fél évszázados múltját megalapozó helyi 

adottságról, a termálenergia hasznosításáról „Precíziós, termálenergiára 

alapozott növényházi fűtéstechnológia” előadás címmel, Dr. Nagygál János, a 

kertészet műszaki igazgatója számolt be.  
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Prezentációjában ismertette a fellelhető magyar kincs ésszerű és gazdaságos 

hasznosítását, mindazokat a műszaki és technológiai módszereket, amelyek a 

gyakorlatban beváltak és alkalmazandóak.  

(Az előadásról bővebben: www.arpad.hu) 

  

 

 

A cégcsoport egyik legfontosabb mottója; „a jó minőségű áru a jó alapanyag 

gazdálkodással kezdődik”, hiszen a tiszta, friss, egészséges élelmiszer, az ivóvíz 

az emberiség lételemét és fennmaradását jelenti.  

Hosszú távon ezek előállításában vállal az Árpád-Agrár Zrt. szerepet és 

felelősséget, azzal az elhivatottsággal és szándékkal, hogy a kiváló áru termelése 

mellett, folyamatosan növelje a foglalkoztatottak számát, és hozzájáruljon a 

társadalom szociális és gazdasági fejlődéséhez.  

 

Budapest, 2018. február 28.  
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