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ÚJ BERUHÁZÁS – ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS „Út a jövőbe” 

 

(Fotó: Arany Sándor Gábor) 

A képen látható, évtizedeken át termelő régi szegvári üvegháznak ma már nyoma sincs, 

helyébe új, korszerű épül az Árpád-Agrár Zrt. beruházásában, amelyben jövő év tavaszától 

koktélparadicsom különlegesség terem, mintegy 1 hektáron.  

 

(Fotó: Dr. Nagygál János) 

A letűnt idők nyomában új időszámítás kezdődik a zöldségtermesztésben, ahol a 

felhalmozott szakmai tudás és tapasztalat átörökítésével és továbbfejlesztésével, új 
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technológiák alkalmazásával minden piaci igényt kielégítő, versenyképes termelés 

kezdődhet.  

 

A 10 éves fejlesztési stratégia végére érve 

azonban nincs idő hátradőlni, a folyamatos 

megújulás elkerülhetetlen a 60 éves múlttal 

rendelkező cégcsoport életében. 

Dr. Csikai Miklós, a cégcsoport elnök-

vezérigazgatója így fogalmaz: 

Ezen az Isten áldotta helyen olyan különleges 

adottságokkal rendelkezünk, amely évszázadok 

óta lehetővé teszi sok ezer család megélhetését. 

Különleges értékeink között tarthatjuk számon a 

napfényes órák számát, a folyóvizeink 

elérhetőségét, a termőtalajunkat és a lábunk alatt 

lévő termálvizet.  

 

(Fotó: Mészáros Mariann) 

Természeti kincseink mellett nem megemlíteni, hanem kiemelni szeretnénk azt a szakmai 

hátteret és tudást, amit az 1875-ben Szegvárra és Szentesre települt bolgárkertészek hoztak 

magukkal.  

Mindaz, amit az elmúlt 60 évben elértünk, az ebben a közösségben munkát vállaló 

tulajdonosok és alkalmazottak szakismeretének, tehetségének eredménye. Köszönet Érte!  

Azok az üvegházi beruházások, amelyek eredményeként a kertészetünk 50%-a 

technikailag is megújult, legalább további harminc évre mintegy 300 embernek 

biztosítanak stabil munkahelyet.  

Szeretnénk azt remélni, hogy a bennünket követő generációk legalább olyan bölcsek és 

megfontoltak lesznek majd, mint elődeink voltak, mert az Árpádban ma olyan alapok 

vannak, amelyeket lehet és érdemes tovább építeni.    

A folyamatban lévő 1 hektáros szegvári üvegházépítés ütemterv szerint halad, ahol ezúttal 

is a területi adottság, a termálenergia szolgáltatja az egyik legfontosabb, működéshez 

szükséges forrást.  
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Dr. Nagygál János, a cégcsoport 

műszaki igazgatója szerint a 

megtakarítás, - a korábbi üvegház 

energia fogyasztásához képest - 

előzetes számítások szerint elérheti 

a 30%-ot.   

 

 

 

 

 

 
(Fotó: Mészáros Mariann) 

 

Az új üvegház – elődjéhez képest – nagyon sok technikai részletben különbözik: magasabb a 

vápa, nagyobbak az üvegfelületek, több fényt enged be a korábbi házhoz képest. A szerkezet 

kevésbé árnyékol, minden ma már szükségszerű nélkülözhetetlen technológia beépíthető. A 

szerkezet pontos zárása és jó tömítettsége miatt a legjelentősebb megtakarítás a filtrációs 

veszteségben mérhető, ami elérheti a 90 %-ot. Jobb hőszigetelésű lesz az oldalsó héjazat, 

energiaernyő, valamint korszerű szivattyúk és fűtésrendszer kerülnek beépítésre. A ház 

üzemeltetését egy menedzsment szoftver segítségével valósítjuk meg, ami valós időben 

számtalan külső és belső paraméter mérésével és elemzésével állítja be a növény számára 

legkedvezőbb termesztési körülményeket. Ennek az eredménye az energiatakarékos, jobb 

terméshozamot biztosító berendezés. Az energia megtakarítás mértéke összességében 

elérheti a 30 %-ot. 

Az új ház építésével a termálvíz megtakarítás az összesen felhasznált termálvíz mennyiség 

mintegy 7 %-a. 

Az új 1 hektáros üvegházban koktélparadicsom különlegesség terem majd, ami az 

ínyencek kedvenceként az egyik legkeresettebb zöldségfajta. A cégcsoport vezető 

mérnökei és dolgozói már igen nagy tapasztalattal rendelkeznek a koktélparadicsom 

termesztésében, amely folyamatosan megtalálható az áruházak polcain.  
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Az „Árpádosan Fejedelmi”, 

vitamindús koktélparadicsom 

életerőt jelent a mindennapokra, 

amely az egészség egyik fontos 

forrása. 

A szakemberek által is ajánlott hazai 

zöldségek fogyasztásával, a hazai 

termelőket is támogatjuk abban, 

hogy egészséges élelmiszer kerüljön 

minden nap az asztalunkra.  

Dr. Csikai Miklós szerint: 

Az Árpád-Agrár Zrt. munkatársaival 

kötelességünknek tartjuk, hogy 

felelősen bánjunk értékeinkkel, mert 

valljuk, hogy: a nemzeti és helyi 

adottságainkra épülő, rendszerbe 

foglalt gazdaságfejlesztés lehet az az 

út, amely megtarthat és előrevihet.     

        (Fotó: Magyar Ákos) 

 

 

Szerző: Both Ildikó;  

Kapcsolat: gold.both@gmail.com;  

Web: arpad.hu;  

facebook: arpadagrarzrtkerteszet 

 

Budapest, 2020.10.30.  
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