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A szakmai program keretében
az alábbi elôadásokat hallhatták:
• Megnyitó — Pálháziné Sármány Csilla elnök, ÉLOSZ • OKOSTÁNYÉR® — új táplálkozási ajánlás a hazai lakosság számára —
Szûcs Zsuzsanna MSc, okleveles táplálkozástudományi szakember,
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége • Gyermekélelmezés.
Múlt, jelen, jövô... — Vígné Sági Katalin dietetikus, élelmezésvezetô,
Budafoki Református Egyházközség • Modern konyhatechnológiák a közétkeztetésben, a szabályozások átláthatóbb alkalmazása, a költséghatékonyság és a minôségjavítás érdekében — Disztós Péter, Passion Trade • Étrendtervezéssel az optimális kalciumbevitelért — Gyuricza Ákos dietetikus MSc., élelmezés-, és táplálkozás-egészségügyi szakértô • Változások és eredmények. A
közétkeztetési rendelet aktuális kérdései a hatóság szemszögébôl — Schmidt Richárd mb. osztályvezetô, Emberi Erôforrások Minisztériuma, KTEF Élelmezés- és Táplálkozás-egészségügyi Osztály • Megegyem vagy ne? Tények és tévhitek az élelmiszerekkel, tápanyagokkal kapcsolatban — Antal Emese dietetikus, Tét
Platform • Válaszok és megoldások a sócsökkentett, hozzáadott ízfokozótól mentes és zsiradékcsökkentett étkeztetésre —
Szikora Péter séf, dietetikus, Unilever Food Solutions • Élelmiszerek, ételek a mesék világában, az oktatás fontossága — Veresné
Dr. Bálint Márta, SE-ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék • Adjuk, ne adjuk? Ételek, ételcsoportok helye a közétkeztetésben — Rózsa Ágnes Msc., vállalkozó dietetikus • Élj könnyedén — merokanal.hu — Miháldy Kinga dietetikus, OGYÉI

Nyertesek:
ALBORELLO ’99 Kft. ajándékcsomag:
Tóth Zoltánné, Vác; Fürtös Hajnalka, Szigetszentmiklós • ARDO Hungary Kft. ajándékcsomag: Varga Tamásné, Budapest; Balázs
Istvánné, Pécel; Szabó Margit, Szigetszentmiklós • CHEF Trans Kft. ajándékcsomag:
Kovács Enikô, Budapest • Forni & Forni Kft.
ajándékcsomag: Kiss Sándorné, Szigetszentmiklós; Feketéné Puskás Ildikó, Szigetszentmiklós; Kutasi Barbara, Szigetszentmiklós • Julienne Kft. ajándékcsomag: Erkyné
Kiss Erika, Recsk; Hernádi Mária, Szigetszentmiklós; Bolláné Jakab Barbara, Szigetszentmiklós • PANNONTEJ Zrt. ajándékcsomag: Majer Renáta, Budapest; Sántáné
Czékus Tímea, Mélykút • Pentasys Kft.
ajándék könyv: Csáki Annamária, Budapest
• Silver Tojás Kft. 90 db tojás: Jarács Istvánné, Halásztelek • Tatár Pékség Kft. ajándékcsomag: Énekes Györgyi, Szigetszentmiklós; Schreiber Mónika, Szigetszentmiklós; Sántáné Czékus Tímea, Mélykút • UNILEVER FOOD SOLUTIONS ajándékcsomag: Érczi Zsoltné, Budapest; Borsodiné
Lucz Alexandra, Budapest; Török Istvánné,
Mélykút • VOG Export-Import Kft. ajándékcsomag: Lehmann Brigitta, Pécel; Dombai
Judit, Szentendre; Fekete Edit, Budapest.

A rendezvényt a kiállító cégek által felajánlott ajándékok,
ajándékcsomagok sorsolása zárta.
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Május 24.-én az országos fórum napján tartotta az ÉLOSZ vezetôsége az
aktuális ülését. Szinte minden vezetôségi tag ott volt, így határozatképes
volt az ülés. Elôször is az elmúlt idôszak eseményeirôl tájékoztattuk a jelenlévôket, és szóba kerültek a várható feladatok is.

Vezetôségi ülés

Májusban beadásra került a Szövetség 2016. évi egyszerûsített beszámolója és közhasznúsági melléklete. Az elnöki beszámoló kiküldése óta a tagdíjbefizetések folyamatosan érkeznek, melyet
ezúton is köszönünk tagjainknak. Sajnos
elmondható az aktív tagok száma évrôlévre csökkenô tendenciát mutat. A csökkenô létszám oka továbbra is legfôképpen a konyhák összevonásából adódik,
de számottevô a nyugdíjbavonulók létszáma és bizony elég sok a pályaelhagyó kolléga is. Örömmel mondhatjuk,
hogy az idei évben az Élelmezésvezetôk
Fórumsorozatának rendezvényein elhangzó Szövetségi hírek és közétkeztetési aktualitások címû elôadást követôen
melyet Pálháziné Sármány Csilla elnök
asszony tart, mindig akadnak új belépôk.
Megköszönve az eddigi támogatást,
minden pártoló cégünk új „ÉLOSZ Pártoló tag” táblát kapott. A cégek a tábla
kihelyezésére jogosultak bármilyen rendezvényen, vagy akár a cég irodájában,
feltüntethetik honlapjukon. Az aktuális
pártoló cégek listája megtalálható honlapunkon: www.elosz.hu.
Nagyon fontos a mindenkit érintô közétkeztetési változásokról való információgyûjtés, megbeszélés. Sajnos hivatalos információk nem állnak rendelkezésre, csak ami a médiában elhangzott anynyit tudunk, hogy várható a közétkeztetés
átszervezése, állami feladattá válása.

Ezek a hírek az élelmezésvezetôket, és a
mûködtetô vállalkozásokat egyaránt foglalkoztatják. Úgy tudjuk, hogy az átalakítási tervezet nem lesz társadalmi vitára bocsájtva, így a szövetségünk sem tud érdemben hozzászólni, javaslatot tenni,
ahogy azt az EMMI rendelet esetében
megtette.
Miután az utóbbi idôben többen kiváltak a vezetôségbôl — pályaelhagyás, nyugdíjazás miatt, így most három új fôvel bôvítettük a vezetôség létszámát. Az új jelöltek vezetôségbe történô felvételét a jelenlévôk egyhangúlag elfogadták.
Az utóbbi idôben megszaporodott feladatok miatt, igényként felmerült, hogy
sûrûbbé kellene tenni a vezetôségi üléseket, mert az évi két ülés most már kevésnek bizonyul. Ennek menetét ki fogjuk
dolgozni, és akár kihelyezett üléseket fogunk tartani, a különbözô régiókban.
Fontos lenne a vezetôségen belüli
aktív kommunikáció megerôsítése, így
számos félreértés elkerülhetô lenne.
Több témában is aktív vita alakult ki a
vezetôségen belül, melyek végleges
megbeszélésére a rendelkezésre álló
idô rövidsége miatt nem került most sor.
Az elhangzott beszámolókat egyhangúlag elfogadta a vezetôség, a vitás kérdések feldolgozását folytatni fogják.
ÉLOSZ
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