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HATÁROZAT 
Tárgy: „Szerencs Város Díszpolgára” cím odaítélése 

Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  határidőre  beérkezett  kitüntetési
javaslatokat megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendeletével
alapított 

 „Szerencs Város Díszpolgára” kitüntető címet
2 0 1 8-ban

Dr. Takács Istvánnak, és 
Visi Ferencnek posztomusz ítéli oda.

Indokolás: 
Dr. Takács István, a Bonbon Kft. igazgatója több mint 100 embernek ad munkát Szerencs
városában. A magyar csokoládégyártás hagyományait továbbvitte és minőségi csokoládéjával
Szerencs város hírnevét öregbíti.  Közel 20 éves képviselői  munkája során Szerencs város
lakosságának  érdekeit  képviseli.  Elévülhetetlen  érdemei  vannak  a  szerencsi  édesipar
fejlesztésében, mint csokoládégyár igazgató. Hozzájárult a hegyalja szőlő- és borkultúrájának
fejlesztéséhez is. A szerencsi csokoládéfesztivál megteremtője,  főszervezője és támogatója.
Szerencs  idegenforgalmának  és  turisztikai  hagyományainak  megalapozója  és
továbbfejlesztője. 

Visi  Ferenc emberszeretete,  embertársai  felé  kifejezett  bizalma,  a  segítségnyújtás  mások
iránt,  már-már  óriásiként  jellemezhető  méreteket  öltött.  Elvégezte  az  Egri  Hittudományi
Főiskolát,  majd  az  Egészségügyi  Főiskola  Mentőtiszti  szakát,  így  párosítani  tudta  a  lelki
támaszt a fizikaival, olyan optimizmussal, ami átragad mindazokra, akikhez szólt. Sok esetben
egy pajkos kacsintással, egy-egy népdalból kiragadott röpke, de igazságtartalmú szólammal
öntött  lelket az elkeseredettekbe, javított a szomorkásabb hangulaton.  Életének harminchét
évét töltötte Szerencsen, hamar beilleszkedett, elnyerte az emberek bizalmát olyannyira, hogy
beválasztották  a  várost  vezető  testületbe.  Először  1994-1998  között,  majd  2002-től
folyamatosan volt képviselő. Egy helyen a következőképpen fogalmazott: „A kapott segítség
mindenkinek hasznára szolgál.  Irigykedni nem érdemes, becsüljük meg a kicsit,  munkával
pedig iparkodjunk elérni a többet.” Feri bácsi igyekezett elérni a többet mind családi, mind
közösségi  szinten,  komolyan vette  a  hivatásszerű munkát,  mint  ahogy az önként  vállaltak
teljesítését is. Szeretett szórakoztatni, mindezt úgy, hogy a könnyedséget, a mókázást komoly
felkészülés  előzte  meg.  Imádta  szintetizátorát  és  az  égi  dalok,  fohászok  közvetítéséhez
használt templomi orgonát. 

A kitüntetések  átadására  Szerencs  Város  Napja  rendezvénysorozat  keretében,  ünnepélyes
keretek között kerül sor. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetettet értesítse, az átadás



érdekében szükséges intézkedéseket megtegye. 

Határidő: 2018. április hónap
Felelős:   polgármester

K.m.f.

(dr. Barva Attila sk.) (Koncz Ferenc sk.)
       jegyző                         polgármester

(Kiss Attila sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles: 


