Az MVGYOSZ Louis Braille emlékérmese 2012
évben
Kiss Sándor
Kiss Sándor 1949. március 21.-én született, tanulmányait előbb a budapesti Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Főiskolán, majd a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen
végezte.
Szakmai munkássága a kereskedelmi és szolgáltatóipari szférában éppúgy az emberi
értékek képviselését jellemezte, mint ahogy az a mai napig definiálja tevékenységét.
Jelenleg egy olyan vállalat vezetéséért felelős, mely jelentős számban foglalkoztatja
tagjainkat, és kiemelkedő lehetőséget nyújt a látássérültek számára a munkába állás
területén. A vállalat ma Szegedi SZEFO Zrt néven ismert, és jelentős t-mogatást nyújt
számunka minden téren.
A vakok Országos Szövetsége Délmagyarországi Csoportja küzdelmes kezdeményezésén alapulóan érkezett el a társaság jogelődje, a „Fonalmentő Vállalat”, 1953.
november 2.-i időpontú alapítása, egyben működésének kezdete 27 fő alapító alkalmazott
dolgozóval. Megalapításához fűződik dr. Jáksó László neve, aki 34 éven át volt a vállalat
igazgatója, akinek nevéhez illetve munkásságához meghatározóan kötődik mindaz, ami
ma is a társaság működésének szellemiségbeli és tárgyi kereteit alkotja. E munkásságot
Kiss Sándor vezérigazgató Úr messzemenően továbbviszi, ezzel is gyarapítva
szervezetünk koncepcióját, mely többek között tagjaink érdek-érvényesítését tűzte ki célul.
Megmutatkozik ez abban is, hogy vezérigazgató úrhoz bármikor, bármivel kapcsolatban
segítségért fordulhat egyesületünk, legyen az akár tárgyi, vagy esetleg gazda-sági jellegű.
Gondolhatunk itt a tömeges fénymásolási lehetőségre, az irodánkban végzendő
karbantartási munkálatokra, vagy egyesületünk kultúrcsoportjának utaztatásra éppúgy,
mint egyéb tárgyi adományok felajánlására, mellyel rendezvényeinket rendszeresen
szponzorálja.
A kitüntetés adományozására Alapszabályunkban rögzített feladatok és célkitűzések
megvalósítása érdekében kiemelkedő, és tartós munkát végző személyként szeretnénk
javasolni Kiss Sándort, a Szegedi SZEFO Zrt jelenlegi Vezérigazgatóját.
Kiegészítő információként az alábbiakban megemlítenék a számára megítélt elismerések,
kitüntetések közül néhányat.
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Egyesületünk vezetőségének egyöntetű véleménye szerint ezek a tulajdonságai teszik Őt
alkalmassá arra, hogy jelöljük, mivel úgy gondoljuk, hogy ennek a mozgalmas és hatékony
munkásságnak, igazán méltó elismerése lenne a Louis Braille Emlékérem odaítélése.
Budapest, 2012. október 14.

