
Ezüst érdemkeresztet kapott Bıhm Sándor 

Szentes - Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet kapott nemrégiben a szentesi 
Bıhm Sándor. A mőszerészmester szerint 40 év munkájának elismerése van a 
kitüntetésben.  

Négy évtizede kisiparos, nincs olyan ember 
Szentesen, aki ne tért volna be valaha az üzletébe 
kulcsot másoltatni vagy bélyegzıt készíttetni. Bıhm 
Sándor szakmai és társadalmi munkája 
elismeréseként kapott Magyar Köztársasági Ezüst 
Érdemkeresztet.  
 
– Húsz éve vagyok az IPOSZ felügyelıbizottságának 
elnökhelyettese, elıtte ugyanennyi ideig a szentesi 
ipartestület elnöke voltam. Az országos szervezet 
terjesztett fel az elismerésre. Nem számítottam rá, 
és nagyon meglepett, amikor levelet kaptam a 
Miniszterelnöki Hivataltól, amelyben az állt: elfogadom-e, ha egy bizottság megítéli 
számomra az érdemkeresztet. A feleségemmel és a lányaimmal utaztunk a fıvárosba, 
ahol ünnepélyes fogadáson kaptam meg a kitüntetést – mondta a mőszerészmester. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK
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A nemzetgazdasági miniszter nevében Cséfalvay Zoltán parlamenti és 
gazdaságstratégiáért felelıs államtitkár adta át a kitüntetéseket.  
 
– Örülök, hogy a szövetségben elégedettek a munkámmal. A jelölés is ezt támasztja 
alá, és az, hogy a tagok 99 százaléka rám voksolt a titkos szavazáson a legutóbbi 
elnökhelyettes-választáson. A szakmai és társadalmi munka egyaránt fontos 
számomra, ezeket mindig szívvel-lélekkel végzem el. Az érdemkereszt azonban 
részben a családomé: nélkülük nem tudnám egyik feladatot sem megoldani teljes 
odafigyeléssel. A feleségem támogatása, a lányaim és az unokáim nagy örömet 
jelentenek számomra – mondta Bıhm Sándor. – Budapestrıl kerültem Szentesre, 
amikor megnısültem. Nagyon megszerettem a várost, igyekszem minden tılem 
telhetıt megtenni a fejlıdéséért. A szó klasszikus értelmében kisiparosnak tartom 
magam, nem vállalkozónak. Számomra nem a gazdasági növekedés, hanem a 
rendszeresen visszatérı kuncsaftok elégedettsége a lényeg.  

Ezüst érdemkeresztet kapott Bıhm Sándor. Fotó: DM/DV

A rovat legfrissebb cikkei 

Miss Sagion után: Kedden 

A nyitóoldal témái 

Darabolós gyilkosság borzolja a 
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végeznek a gyepszınyegezéssel

Gólyahír: 4000 elsıéves a Széchenyi István Egyetemen

˝Unom az életem˝ - Öngyilkosjelölt a révfalui hídon 
Gyırben - Galéria

kedélyeket

Orbán: küzdelmes ısz vár ránk

Kezdeményezik a Hatvannégy Vármegye feloszlatását

hirdetés    

 

Palócok, 
ıslábnyomok, 
pampuska… Kíváncsi 
többre is? 
Kattintson! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Nimródok 
találkozója 
vadétellel, 
vadászkutya 
bemutatóval! Katt! 

Sokat halljuk 
mostanában: 
közösségi vásárlás. 
Mi is ez valójában? 
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