
Kályhacsempegyár indult Szentesen 

Szentes - Kályhacsempéket gyártó üzemet adtak át tegnap Szentesen: a 
Marosinvest Kft. 10 fınek ad munkát. További 200 munkahelyet teremthetnek 
jövı év végéig a most még épülı új üzemek. 

160 millió forintos beruházással kályhacsempéket 
gyártó üzemet épített a szentesi ipari parkban a 
városba 2005-ben betelepült HK Ceram Kft. 
érdekeltségi körébe tartozó Marosinvest Kft. Az ipari 
kerámiákat gyártó HK Ceram néhány év alatt 
megháromszorozta kapacitását, ezért úgy döntött a 
német tulajdonban lévı cég vezetése, hogy új 
termékpalettával rukkolnak elı. A fejlesztéshez közel 
50 milliós uniós támogatást nyertek. Sebık-Papp Imre 
ügyvezetı lapunknak elmondta, egyelıre 10 fıt 
foglalkoztat az új üzem, de ahogy megkezdıdik a 
kerti, homlokzati és wellnesscsempék gyártása, 
tovább bıvülhet a létszám. Szintén új munkahelyeket jelent majd az a 
termékbemutató ház, amelyet a jövı év végére alakítanak ki az egykori Szarvasi úti 
óvoda helyén. 
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Kályhákhoz és kandallókhoz gyártanak csempét Szentesen – de a termékskála hamarosan 
bıvül. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A szalagátvágást megelızıen Szirbik Imre polgármester bemutatta annak a közel 3000 
négyzetméteres csarnoknak a látványtervét, amelynek felépítéséhez 165 milliós 
támogatást nyert az önkormányzat. A több mint 300 millióból épülı daruzható 
csarnokot – amely jövı ıszre épül meg – bérbe szeretné adni a város a Kecskeméten 
épülı Mercedes-gyár beszállítóinak. Ott 120–150 munkahely létesülne. A 
sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy egy szentesi vállalkozás, a fogászati 
implantátumokat gyártó Denti System Kft. novemberben adja át új üzemét az ipari 
parkban. Egy, a Hungerit Zrt.-hez köthetı cég pedig 30 ezer négyzetméteres telket 
vásárolt ugyanitt. Terveik szerint az építési engedélyek kézhezvétele után 10–12 
hónappal megkezdheti mőködését az évi 80–90 ezer tonnás kapacitású 
takarmányüzem.  

A szerzı felvétele
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