
Presztízs díj: az év üzletembere Sebık-Papp Imre 

Szentes - Az év üzletembere Presztízs díj kategóriában 2011-ben a mecénások 
Sebık-Papp Imrének, a HK-CERAM Kft. ügyvezetı igazgatójának ítélték oda a 
gazdasági élet helyi Oscarját. Hét éve települt a cég a szentesi ipari parkba. A 
termelés és a foglalkoztatottak száma is jelentısen nıtt. 

A HK-CERAM Kft. német–magyar tulajdonú 
vállalkozás, 2004-ben települt a szentesi ipari 
parkba, egy évvel késıbb kezdett ipari kerámiákat 
gyártani. A zöldmezıs beruházás létszámban, 
kapacitásban is folyamatosan fejlıdik. A 
foglalkoztatottak száma a kezdeti 20 fırıl idén 100-
ra nıtt.  
 
– Eleinte hı- és tőzálló kerámiák kerültek ki az 
üzemünkbıl, szinte kizárólag exportra dolgoztunk – 
emlékezett vissza a kezdetekre Sebık-Papp Imre, a 
HK-CERAM Kft. ügyvezetı igazgatója, az év 
üzletembere Presztízs díj kitüntetettje. – Bıvíteni kívántuk a kapacitást, másrészt 
javítani a termelési feltételeket. 2009-ben bıvítettük a profilunkat; mázas 
kerámiákkal jelentünk meg a piacon. Igényes, kiváló minıségő cserépkályhaelemek 
elıállításával igyekszünk megfelelni a vevıink minden elvárásának. A HK-CERAM Kft. 
32 termékcsaládot gyárt 3 színben. Az elemek tetszés szerint variálhatók, így minden 
vásárló a saját ízlésvilágának megfelelı cserépkályhát építtetheti meg otthonában. 
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– Problémát jelentett, hogy az érdeklıdıknek korábban a gyárba kellett bejönniük, 
ha ki szerették volna választani a terméket – folytatta Sebık-Papp Imre. – Két éve 
vásároltuk meg az önkormányzattól a volt Szarvasi úti óvodát, amely eredetileg a 
téglagyár-alapító Zsoldos család irodaháza volt. Nyugat-európai színvonalú 
bemutatótermet alakítottunk ki. Külön öröm volt számomra, hogy a teljesen megújult 
épület és a Presztízs díj ünnepélyes átadása között mindössze néhány nap telt el. 
 
A díj odaítélésénél a cég gazdasági és 
környezetvédelmi jellemzıit, illetve a jelölt 
társadalmi szerepvállalását is figyelembe vették. 
Sebık-Papp Imre elmondta: utóbbi területen a 
hódmezıvásárhelyi Rotary-klubban végzett 
tevékenységét emelné ki, a cég pedig helyi 
sporteseményeket, csapatokat támogat. A válság 
náluk is érezteti a hatását, de a kínálatot és a 
gyártókapacitást a jövıben is növelnék. Ha a 
gazdasági körülmények megfelelıek lesznek, kültéri 
kerámiákkal és wellnesstermékekkel bıvítik 
kínálatukat. 
 
Díjazottak 
 
Az év kisvállalkozása az Innovill Kft., Az év 
középvállalkozása a Mérleg Adótanácsadó és Könyvelı Iroda, Az év vállalkozása a 
Szegedi Szefo Zrt., Az év új vállalkozása a Szeged 2011 Labdarúgó Sportszolgáltató 

Termékeit méltó körülmények között állíthatja ki a Szarvasi úti bemutatóteremben a HK-CERAM Kft. 
A szerzı felvétele

Mecénások, támogatók 
 
A Presztízs díj 2011 kiemelt 
mecénása a KÉSZ-cégcsoport. 
Mecénások: Bonafarm-csoport, 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara, Hungerit Zrt., 
Lapcom Kft., Legrand Zrt., 
Szegedi Tudományegyetem. A 
Presztízs díj 2011 fı támogatója 
a MAPI Zrt., támogatója a 
Szilánk Zrt. és a Naturtex Kft. 
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Kft. Az év üzletembere Presztízs díjat Sebık-Papp Imre, a HK-CERAM Kft. ügyvezetı 
igazgatója kapta. A KÉSZ-cégcsoport különdíját a MIÉNK klaszternek ítélték oda  

A rovat legfrissebb cikkei 

Advent a Csík zenekarral: Teltház 
a soproni templomban

Street art Sopronban: KRESZ tábla másképp

Advent elsı vasárnapja - Gyertyagyújtás a Fı téren

A nyitóoldal témái 

Pónit kapott Ádám a kecskeméti 
Vadaskerttıl

Három kriptára bukkantak: nem tudni, kiket temettek a 
vásárhelyi görögkeleti templom mellé

Fellobbant az elsı gyertya a Dóm téri adventi koszorún

hirdetés 

3 alkalmas vágás 
szárítás 9.990 Ft-
ért! 
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