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AZ EREDMÉNY KÉZZEL FOGHATÓ ÉS MEG IS KÓSTOLHATÓ… 

 

 

 

A képen látható paradicsom palántát és Tomajino koktél paradicsomot, továbbá 

valamennyi terméket, amelyek az Árpád-Agrár Zrt. standján voltak láthatóak a 

XXVIII. hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás 

és Vásár keretében, megcsodálták az arra járók, de a legkisebbek meg is kóstolhatták a 

finom, mézédes Sweetelle koktélparadicsomot.  

A standra a háromnapos esemény során folyamatosan érkeztek látogatók, akik 

elsősorban az egészséges zöldségek és a termesztéstechnológiák iránt érdeklődtek. 

Az OMÉK kiállítás keretében, (E pavilon, 12/D) a DélKerTész által felállított standon a 

következő három nap alatt szintén megtekinthetőek a friss, hazai zöldségek, amelyek a 

napi táplálkozás során igen fontos, tápanyagokban gazdag élelmiszernek minősülnek.   
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Dr. Csikai Miklós, az Árpád-Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója elégedettségét fejezte ki 

a Szentes TV riporterének, Gulyás Gergőnek arról, amit a cégcsoport eddig elért és 

mindazokról a fejlesztésekről is, amelyek sok száz és ezer család részére biztos 

megélhetést jelentenek.  
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A cégcsoport kertészeti ágazatának eredményeit is kiemelte, továbbá beszámolt arról 

is, hogy mi áll a siker és a népszerűség hátterében.  

Azért vagyunk itt, mert szeretnénk, hogy még jobban megismerjék azt a tevékenységet, amit 

mi végzünk és nem csupán a szakemberek, hanem a látogatók is. A vásárhelyi kiállítást, 

különösen a harmadik napját térségi, kiránduló ünnepnapnak is tartom. Erre szüksége van 

nem csak a kertésznek, az állattartónak, hanem ismeretterjesztés szempontjából az óvodástól 

a nagymamákig, mindazoknak, akik elcsodálkoznak az itt kiállított termékeken. 
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A dolognak talán nem a show jellege a lényeg, hanem a népszerűsítés, mert ez egy olyan 

ismeretterjesztés a biológiai növényvédelemről is a poszméhes beporzástól kezdődően, 

amire valóban büszkék lehetünk. Az Árpád-Agrár Zrt. kertészti tevékenységéről egy rövid 

összefoglaló film is bemutatja a palántaneveléstől a végtermék értékesítésig azt a 

folyamatot, amiben hitem, meggyőződésem és minden ismeretem szerint a legegészségesebb 

primőr árukat állítjuk elő. (a film az arpad.hu weboldalon is megtekinthető) 

Sokszor elmondom, hogy mindezt a világ legtisztább energiájával állítjuk elő, amit nagyon 

kevesen mondhatnak el. A biológiai növényvédelem is nagyon fontos. Az egész termelés 

során a legkevesebb vegyszerrel és azok természetes ellenségeivel gyérítjük a kártevőket. 

A káros rovart a hasznos rovar tudja kiirtani és mentesíteni a terméket tőle, gombáknál, 

baktériumoknál ugyan ez a folyamat van. Vírusoknál sajnos még nem értünk el idáig, azok 

még jönnek más irányból is, az ellen még nem tudunk védekezni, de tudunk azzal a 

higiéniával, ami az Árpád kertészeteiben fokozott és egyre fokozottabb kell, hogy legyen.  
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A mi termékeinket az unokától a nagymamáig, mindenki fogyaszthatja, mert azok valóban 

egészségesek. Ezt igazolták éppen a paprika napon a gödöllői egyetem professzorai által 

bemutatott vizsgálat sorozattal is, amit nálunk végeztek. A mi termékeinkkel igazolták, hogy 

ami friss, annak a vitamin tápanyag tartalma többszöröse annak, mint a sok ezer kilométerről 

érkező import termék esetében.  

Amiket még újdonságként tudunk bemutatni, azok a fejlesztések, amelyekkel nem csak az 

Árpád, hanem a térség megtartó erejét is tudjuk növelni. Minden hektár üvegház, amit mi 

építünk, közvetlenül és közvetetten sok tíz családnak ad munkát. Mivel az elmúlt 

esztendőkben építettünk újabb 15 hektár üvegházat, ezért mindenki beszorozhatja, hogy 

hány fő és család számára jelent biztos megélhetést. Ha a beszállítókat is belevesszük, akkor 

az majdnem ugyan ennyi. Remélem, hogy jövőre is lesz újdonság, amit elhozhatunk, mert a 

fejlesztések folytatódnak. Az egyik 4 hektáros üvegházat már lealapoztuk, a másik 4 hektár 

alapozása is folyamatban van, épp ezekben a percekben, napokban. Ez mind azért történik, 

mert mi a fejlesztéseket sok évvel ezelőtt fő stratégiának jelöltük ki. Sokszor elmondtam 

már, hogy nem lehet megmaradni fejlesztés nélkül, hiszen, ha a piacon akarunk maradni, 

akkor fejlesztenünk kell.  

Azon túl, amit Szentes térségében látnak, Szegvártól Nagytőkéig, a különböző telepeinket, 

azon túl még több mint 1000 partnerünknek nevelünk palántát. Akik ezt elültetik és 

termelnek, ők is sok ezer családnak biztosítanak megélhetést és erre valamennyi Árpádos 

büszke lehet. Ezúton is köszönöm minden munkatársamnak azt a munkát, amit ebbe a 

tevékenységbe fektet.  



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  

6 
 

 

 

 

 

Egyre több családhoz, fogyasztóhoz jutnak el a mi termékeink, amit csak úgy tudunk 

megtartani, növelni, ha mindig a legjobb minőségre törekszünk. Ezt tettük eddig és remélem, 

hogy ezt tudjuk tenni a jövőben is.    

  

…mert minden szem paradicsom és paprika életerő mára és holnapra! 
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Szerző: Both Ildikó 

Fotó: Mészáros Mariann és Arany Sándor Gábor  

Kapcsolat: gold.both@gmail.com;  

Web: arpad.hu;    

 

Budapest, 2021.10.07. 
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