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Ismét előttünk zajlott a paprika és paradicsomünnepe! 

ÁRPÁD-AGRÁR ZRT. és a XVI. Szentesi HUNOR COOP Lecsófesztivál 

 

Bár a véletlen egybeesések hozták így, mégis stílusosan az ÁRPÁD-AGRÁR 

ZRT. szentesi székháza előtt kerül minden évben megrendezésre a mára már 

országos és nemzetközi hírűvé vált Lecsófesztivál. 

Az esemény néhány éve felküzdötte magát hazánk tíz legnagyobb volumenű 

gasztrofesztiválja közé, mely sikerben az ide látogatók mellett a város 

rengeteg paprika, paradicsom és lecsókedvelő lakójának is nagy szerepe van. 

 

Ahogyan már írtunk róla: ezek a mi jelképeink.  

Ezek szimbolizálják legjobban Szentes értékeinek összességét; a kiváló 

mezőgazdaságot, az ideális éghajlatot és termőföldet, a nagy múltra 

visszatekintő kertészeti hagyományokat, és a kinccsel felérő 

termálvízkészleteinket. 
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A város lakosságának jelentős része érintett a növénytermesztés ilyen vagy 

olyan ágazatában, városunk a központja az országban működő legnagyobb 

kertészeti összefogásnak, valamint az ÁRPÁD-AGRÁR ZRT. székhelye is itt 

található, mely vállalat még európai léptékkel nézve is a legnagyobbak és 

legmodernebbek közé sorolható. Sok-sok hektárnyi korszerű, sőt, újító 

technológiát alkalmazó üvegházban megszámlálhatatlan tonnányi 

paradicsomot és paprikát szüreteltek már le az elmúlt évtizedekben, melyek  

minősége csakis öregbítette városunk hírnevét mind hazánkban, mind pedig 

egész Európában. 

 

Ebből a hagyományból született a Lecsófesztivál, és ebből lett aztán az újabb 

hagyomány. Minden évben öröm látni, hogy egyre többen látogatnak ki, egyre 

több helyről érkeznek hozzánk vendégek és hírességek. Ők pedig mind-mind 

saját maguk ízlelhetik meg az igazi szentesi paprikából és paradicsomból 

készült lecsókat, sőt, ezek felhasználásával készíthetik el a saját 

„életkölteményeiket”! 
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Így lesz hát a hagyomány a sokszínűség és újítás alapja ‒  két olyan érték 

működik egymás mellett, mely az ÁRPÁD-AGRÁR ZRT. életében és 

filozófiájában szintén elválaszthatatlan egymástól. 

 

Együtt főztünk idén is, együtt főzünk jövőre is, mert már az ÁRPÁD-AGRÁR 

ZRT. bográcsai is a hagyomány részét képezik! 

 

Budapest, 2017. 09. 12. 

 

Kapcsolat: Both Ildikó, marketing-kommunikáció,  

marketing@arpad.hu, www.arpad.hu, 

https://www.facebook.com/zrt.arpadagrar 

www.facebook.com/Árpád-Agrár-Zrt-377244539327427/ 
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