
Pék nélkül marad a szentesi kenyérgyár 

Szentes -Most lenne 100 éves a tavaly bezárt szentesi kenyérgyár, de a jeles 
évfordulón esély sincs rá, hogy újrainduljon az üzem. A tulajdonos Árpád Agrár 
Zrt. inkább vásárhelyi és mindszenti gyárát fejlesztette, a szentesi nagyfogyasztók 
pedig vidékrıl hozatják a pékárut.  

Pont egy éve nem lehet érezni a friss kenyér illatát a 
szentesi Ady Endre utca környékén – az itt 99 éven 
keresztül mőködı kenyérgyárat tavaly bezárta a 
tulajdonos Árpád Agrár Zrt. A döntést azzal 
indokolták a társaságnál, hogy mivel nem tudtak 
versenyképes ajánlatot adni a nagyobb szentesi ellátó 
központoknak, nem jött annyi megrendelés, mint 
amennyire számítottak. 
 
Csikai Miklós, az Árpád elnök-vezérigazgatója 
elmondta: döntésüket az is befolyásolta, hogy 
Szentesen a kenyérgyár mőszaki állapota és az 
ingatlan mérete miatt nem tudtak volna olyan fejlesztésbe kezdeni, mint amilyen 
végül vásárhelyi gyárukban megvalósult. A mindszenti telephely pedig a finom 
pékáruk gyártására állt át. Az önkormányzat intézményeivel és a kórházzal nem 
tudtak olyan hosszú távú megállapodásokat kötni, amelyekkel az üzleti kapcsolatot 
megerısíthették volna. A kórház jelenleg egy másik vásárhelyi pékségbıl, a központi 
konyha pedig a szegedi sütödétıl és egy szentesi üzembıl hozatja a pékárut. 
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A központi konyha a szegedi sütödétıl és egy szentesi üzembıl hozatja a pékárut.  
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– Semmilyen piaci esély nincs a szentesi kenyérgyár újraindítására – nyilatkozta 
lapunknak Csikai Miklós. Tavaly szó volt róla, hogy másképp is lehetne hasznosítani az 
épületet és udvarát: olyan központként, ahol a térségben elıállított élelmiszereket 
forgalmaznák. Az elnök-vezérigazgató szerint ennek annyi az akadálya, hogy jelentıs 
összeget kellene költeni az elıírások szerinti kialakításra, és erre most nincs forrásuk. 
Az sem várható, hogy eladják az épületet, mert a helyi ingatlanpiacon csekély a 
kereslet. 
 
Freskója is volt a gyárnak 
 
Zsoldos Ferenc mérnök, nagyiparos kezdeményezésére 1910-ben megalakult 
Szentesen az elsı részvénytársasági alapon nyugvó iparvállalat: az Elsı Szentesi 
Kenyérgyár Rt. Alapítója Zsoldos Ferenc, Bugyi Antal és Farkas Mihály volt. A 
sarokattikával és huszártoronnyal díszített neoromantikus stílusú épület a város egyik 
látványosságává vált. Tágas, korszerően felszerelt munkacsarnokának mennyezetét 
napsugaras freskó ékesítette.  
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