Takács Imre szobafestő, mázoló, tapétázó vállalkozó. Tevékenységére
folyamatosan a magas szintű minőségi munkavégzés jellemző, alapelve a
megbízhatóság, az igényes kivitelező munka.
1998-ban vált formálisan is szakemberré, a Szakma Kiváló Tanulója Verseny
első helyezettjeként. 2002. óta vállalkozó, 2006-tól foglalkoztat alkalmazottakat.
Nyolc tanulójából hatan ma is a szakmában dolgoznak. 2010-től háztartási
cikkeket és festékeket forgalmazó boltot üzemeltet, amely 2016-ban megkapta a
Megbízható Cég tanúsítványt. 2012-től tagja a tanulókat vizsgáztató
bizottságnak is. Törekvése, hogy az elvégzett munka az épület, helyiségek
stílusa, a megrendelői, tulajdonosi elképzelések, a szakmai követelmények, a
felhasználandó anyagra szánt összeg, az összhatás - színösszeállítás, az épület
stílusának való megfelelés, vagy éppen dizájner megoldások - tekintetében a
lehető legjobb legyen. A partneri igénynek való megfelelés minden esetben
körültekintő tájékozódást, utánajárást, felkészülést igényel a vállalkozótól és a
munka megkezdése előtt, majd folyamatosan a munkavégzés során, tartja a
kapcsolatot megrendelőjével. Komoly logisztikai feladatot végez a munkaerő,
eszközök, anyagok hatékony mozgatása, a vállalt határidők betartása érdekében.
Színvonalas munkavégzése igen sokat foglalkoztatott szakemberré tette a
városban. 2015 novemberében megszerzett mesterleveléhez családja a
következő szavakkal gratulált: „Hosszú évek kitartó és szenvedélyes munkájának
megkoronázása. Kizárólag ilyen mentalitással és alázattal érhető el ilyen
eredmény. Csodállak azért, ahogy imádod a szakmádat. Te soha nem unott
arccal indulsz el dolgozni, egyszerűen látszik, hogy imádod, amit csinálsz.
Látszik minden mozdulatodon, hogy pezseg a véred egy-egy kihívást jelentő
munkánál. Te nem csak kifestesz egy házat, igazi alkotás minden munkád,
Maradj mindig ilyen!!! Nagyon BÜSZKÉK vagyunk Rád!!!!” A szakember keze
munkáját számos mezőberényi magántulajdonban lévő, és közösségi célt
szolgáló épület, akár műemlék jellegű homlokzata is "viseli". Dolgozott a
református templom, a német evangélikus templom, a Berény Szálló, a
Városháza és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ színháztermének
felújításán is.
Szakmai felkészültsége, a munkája iránti elhivatottsága és kiváló
szervezőkészsége teszi remek szakemberré. Szavaival, tettével is a hivatása
szeretetét adja vissza. Mindig nagy odaadással, szeretettel beszél szakmája
értékeiről, annak fejlődési lehetőségeiről. Ennek érdekében képes tenni is, maga
is keresi az újat, a jobbat.
Köztiszteletben álló, hiteles személyisége közösségének. Szakmájában
végzett folyamatos magas színvonalú, eredményes munkájáért,
megrendelőbarát hozzáállásáért, segítőkészségéért, a középületek igényes,
esztétikus, szemet gyönyörködtető felújításáért, Takács Imre szobafestő,
mázoló, tapétázó mester vállalkozónak Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete 2017. évben a „Mezőberény vállalkozója” elismerést
adományozza.

