
 
 
 

 

 

 

2015. szeptember 

Újabb beruházás, modernebb üvegház – Ismét jelentős beruházásba fogott a 

szentesi ÁRPÁD-AGRÁR Zrt. 

A vállalat már eddig is a folyamatos fejlesztéseiről, és innovatív újításairól volt híres, 

üvegházaikba igyekeztek mindig a legkorszerűbb technológiákat alkalmazni, és ezen filozófia 

most sem változott: mintegy 22 920 négyzetméteren épül az új üvegház a cég szegvári telepén 

– ezúttal önerőből, uniós források nélkül. 

Óriási a kihívás, viszont a piac megköveteli a folyamatos fejlődést. Az új üvegház 

természetesen új munkahelyeket is teremt – első lépcsőben mintegy 25 új alkalmazottra lesz 

szükség, mely szám a közeljövőben akár meg is duplázódhat/triplázódhat. Kiemelendő, hogy 

a hazai fogyasztók kiszolgálása mellett az export piacokra is eljutnak a vállalat terményei. 

 

 

A munkálatok tehát hamarosan elkezdődnek, az előkészítés már folyik, és a több lépcsősre 

tervezett fejlesztés lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a közeljövőben pályázati források 

segítségével újabb részlegekkel bővítse a jelenlegi telephelyét. Kijelenthetjük tehát, hogy az 
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utóbbi időben nem sokat unatkoztak az Árpádnál. Több, mint 5 hektáron épültek új 

létesítmények az elmúlt években, és láthatjuk, hogy a fejlődés folyamatos. 

A körülmények minden esetre adottak, a termálvizes gazdálkodás pedig egyedülálló 

lehetőségeket biztosít az alföldi kertészek számára, így a termelők igyekeznek minden 

alkalmat megragadni ahhoz, hogy a híres szentesi paradicsom és paprika továbbra is a világ 

élvonalába tartozzon, melyhez manapság elengedhetetlenek a legkorszerűbb fejlesztések. 

Forrás: Szentesi Élet 

Megjelent a Vidékfejlesztési Programot bemutató kamarai 

kézikönyv 

Elkészült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) új kézikönyve, amely az országban 

elsőként ad átfogó és hiteles tájékoztatást a lehetséges pályázók számára az új 

Vidékfejlesztési Programról. 

A közel 100 oldalas, 120 ezer példányban megjelenő kézikönyvet a NAK valamennyi, 

3.000 STÉ (Standard Termelési Érték) feletti termelési potenciállal rendelkező tagjának 

postán ingyenesen eljuttatja. A kiadvány már letölthető a Kamara honlapjáról, emellett 

rövidesen a falugazdász-irodákban is hozzájuthatnak az érdeklődők. 

A kézikönyv a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, élelmiszer-feldolgozók, más, 

vidéken működő vállalkozások, nonprofit szervezetek, önkormányzatok számára mutatja be 

közérthető nyelven a Vidékfejlesztési Program lényeges elemeit. A kiadvány minden 

műveletet egy-két oldalban foglal össze, a megértést ábrák és táblázatok segítik. 

„A magyar agrárium jövője szempontjából létfontosságú, hogy a Vidékfejlesztési Program 

forrásait minél hatékonyabban fel tudjuk használni. Ebben komoly feladat hárul a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamarára. Az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektetünk tagjaink 

tájékoztatására, ennek egyik lényeges eleme a most megjelent kézikönyv” – mondta 

Győrffy Balázs, a NAK elnöke. Hozzátette: a Vidékfejlesztési Program pályázatai iránt 

érdeklődők a Kamara falugazdászaihoz és szakreferenseihez is fordulhatnak tájékoztatásért. 

A Vidékfejlesztési Programot bemutató kézikönyv idén már a negyedik hasonló jellegű 

kiadványa a Kamarának. A NAK az év első felében százezres példányszámban adta ki a 

zöldítésről, a kölcsönös megfeleltetésről, illetve a nitrát-érzékeny területekre vonatkozó 

jogszabályokról szóló kézikönyveit. Szeptemberben tovább bővül a sorozat, ekkor jelennek 

meg az agrár-környezetgazdálkodásra és az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó 

támogatásokról szóló kiadványok. 

forrás: NAK 

AKG: Rövidesen megjelenik a pályázati felhívás 

Még ebben a hónapban megjelenik az agrár-környezetgazdálkodási támogatás (AKG) 

pályázati felhívása. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kézikönyvvel segíti a 

támogatási kérelmek benyújtását. 
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A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint szeptember végéig közzéteszik a Vidékfejlesztési 

Program (VP) keretében 159 milliárd Ft-os keretösszeggel induló új AKG pályázati 

felhívását. 

A támogatás igénylésének menete a korábbi AKG programhoz képest megváltozik: a 

támogatási feltételeket nem jogszabályokban, hanem pályázati felhívásban hirdetik meg, 

azokra pedig pályázatot (támogatási kérelmet) kell majd benyújtani. 

Ehhez nyújt segítséget a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új kézikönyve. A társszervezetek 

(ME, FM, MVH, NÉBIH) közreműködésével készült kiadvány célja, hogy az érdeklődők 

átfogó képet kapjanak a támogatási lehetőségről, valamint elegendő információhoz jussanak 

ahhoz, hogy eldönthessék: szeretnék-e, tudják-e vállalni a támogatás igénybevételéhez 

szükséges előírásokat. A kiadvány a VP AKG támogatás kereteit tartalmazza, a 

részletszabályokról teljes körűen a később megjelenő pályázati felhívásból, illetve a 

falugazdászoknál tájékozódhatnak az érdeklődők. 

forrás : NAK 
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