
  

Nívódíjat kapott a szentesi HK-Ceram 

Szentes - A Dél-Alföldön egyedüliként a szentesi HK-Ceram Kft. érdemelte ki a 
Régió Nívódíjat, amivel a cég munkahelyteremtésben elért eredményeit ismerték 
el. 

Öt esztendı alatt megötszörözte foglalkoztatottjai 
számát a szentesi HK-Ceram Kft. A tetıcserép- és 
szanitergyártók számára tőzálló mőszaki kerámiákat 
elıállító társaságnak a napokban Régió Nívódíjat 
adományozott a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács – a kitüntetéssel a cég munkahelyteremtésben 
elért eredményeit ismerték el. Az eredetileg többségi 
német, de ma már meghatározóan magyar 
tulajdonban lévı kft. 2005-ben indította el szentesi 
üzemét. Tucatnyi dolgozóval kezdtek, az elsı évben 
200 milliós forgalmat bonyolítottak, de tavaly már 60 
fıt alkalmaztak, éves bevételük meghaladta az 1,2 
milliárd forintot. 
 
– Számunkra az emberek, az ı tudásuk és hozzáállásuk a legnagyobb érték, nem 
fogaskeréknek tekintjük ıket – mondta a kitüntetés kapcsán Sebık Imre ügyvezetı. A 
válságot is eredményesen vészelték át: amellett, hogy megtartották nagyipari 
partnereiket, a konkurencia elıl is sikerült megbízásokat elnyerniük. Mindezt 
folyamatos termékfejlesztéssel tudta elérni a szinte csak exportra dolgozó cég. A 
következı állomás egy új, 1000 négyzetméteres csarnok májusi átadása lesz. Ott 
mázas kerámiát – kályhacsempét, wellnesstermékeket és szökıkutakat – fognak 
gyártani a nyár közepétıl. Hogy zökkenımentes legyen az indulás, idén 10 fıt vettek 
föl a társasághoz, és ısszel további 10 embernek tudnak majd munkát adni. 
 
Jönnek új betelepülık 
 
Megtiszteltetés és siker, hogy szentesi cég kapta ezt az elismerést – mondta tegnapi 
sajtótájékoztatóján Szirbik Imre. A polgármester elárulta, kezd körvonalazódni, kik 
lesznek az új betelepülık Szentes ipari parkjában. Három céget név szerint kiemelt: 
a Hungerit Zrt. érdekeltségéhez tartozó Maka Kft., a fogászati implantátumokat 
gyártó Denti System Kft., valamint a Legrand egyik beszállítója, az Alk-Tech Kft. 
építhet üzemet az Ipartelepi út mentén.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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