2017. november 9-én került sor az Élelmezésvezetôk Országos Szövetségének idei második kibôvített vezetôségi ülésére Budapesten az Élelmezésvezetôk XXIII. Országos Fórumának elsô napján, a Rubin Wellness & Conference Hotelben.

ÉLOSZ-hírek
Pálháziné Sármány Csilla elnök köszöntötte a vezetôségi ülésen megjelenteket, a meghívott vendégeket,
majd összefoglalta az idei év eseményeit, a megoldott és továbbra is megoldásra váró feladatokat. Ismertette a
szövetség szakmai és társadalmi kapcsolataiban elért újabb eredményeket,
a véleményezési és javaslattételi feladatait a közétkeztetés terén.
Nagy sikerrel és sok érdeklôdô
részvételével zajlottak az Élelmezésvezetôk Fórumsorozatának rendezvényei a Pentasys Kft. szervezésében,
az ÉLOSZ szakmai támogatásával.
Fontos témákról és aktualitásokról
hallhattak elôadásokat a jelenlévôk a
regionális és a budapesti országos fórumokon egyaránt. A szakmai elôadások mellett a rendezvények kiemelt
célja volt az ÉLOSZ érdekvédelmi tevékenységének a bemutatása és a
szövetség ismertségének a növelése
is. A „Szövetségi hírek” és „Közétkeztetési aktualitások” címû elôadásoknak köszönhetôen — amelyet az elnök
asszony tartott minden helyszínen —
az érdeklôdô és belépô tagok száma
folyamatosan növekszik.
A tavalyi vezetôségi határozat alapján 2017-ben három élelmezésvezetôknek szóló ingyenes fórumot szervezett az ÉLOSZ, melyek szintén nagy sikert arattak. Ezeknek a rendezvényeknek a célja a „tagtoborzás” és a területen dolgozó kollégák segítése mellett
az, hogy közelebb kerüljünk azokhoz a
munkatársainkhoz is, akik nem tudnak

a fizetôs konferenciákon és tovább- években a szakkiállításon rendezett
képzéseken részt venni. A tavaszi deb- „Élelmezésvezetôk Napja” címû konfereceni élelmezési konferenciát Pénzes renciák sikerei, az egyre emelkedô láAndrea — Hajdú-Bihar megyei elnö- togatószáma, a rengeteg pozitív viszkünk — szervezte, amely igazi kuriózum szajelzés kapcsán újabb együttmûvolt a visszajelzések alapján. A 2017. ködést kezdeményezett a HUNGEXszeptemberi hódmezôvásárhelyi kon- PO Zrt. szövetségünkkel.
ferenciával sikerült új, élô kapcsolatot
A szervezési munkálatokat és a
teremtenünk a dél-alföldi régióval is. A megbízott vezetôségi csapatot most is
szervezési feladatokat ezen a rendez- Pálháziné Sármány Csilla elnök aszvényen Pénzes Andrea és Bolláné Ja- szony irányítja és fogja össze. A szakkab Barbara vezetôségi tagok végez- mai rendezvény tematikáját, az ételték. Az októberben tartott harmadik in- kóstolókat — a vezetôség javaslatai
gyenes „Jelen és jövôkép a közétkez- alapján — a diéták és az allergénmentetésben” címû rendezvényrôl — mely- tes étrendek kihívásai köré fogja szernek fô támogatója Szigetszentmiklós vezni a megválasztott és megbízott veVáros Önkormányzata volt, és szak- zetôségi team.
mai támogató pedig az ÉLOSZ —, Kiss
Az elmúlt idôszakban csúcsot dönSándorné érdekképviseleti elnökhe- tött a vezetôségi tagok személyes (és
lyettes számolt be a vezetôségi ülés telefon, e-mail) megkereséseinek a
résztvevôinek. Beszámolójában ki- száma. Az élelmezésvezetôi szakmát
emelte, hogy a szigetszentmiklósi ren- leginkább érintô kérdésekrôl és probdezvényt a tavalyi minta alapján szer- lémákról (szakképzés, túlterheltség,
vezték, de egy pályaválasztási börzé- munkaerôhiány, bérezés, jogszabályvel együtt került rá sor 2017. október változások) is egyeztettek a vezetôsé27-én. A rendezvényen közel 150 élel- gi ülés résztvevôi.
mezésvezetô vett részt, továbbá 21 kiAz ÉLOSZ továbbra is soraiba hívállító képviseltette magát szerte az or- ja és várja az elhivatott élelmezésveszágból.
zetô kollégákat, akik szakmai tapaszA beszámolók után a vezetôség át- talataira és véleményére ezután is
tért a jövôbeni feladatok megbeszélésé- nyitott marad. A szakma észrevételere. Hatolkai Máté javaslatára 3 fôs team it, kérdéseit ezután is igyekszik eljutkerült kijelölésre az ÉLOSZ Facebook-ol- tatni az illetékes minisztériumokhoz,
dalának és honlapjának a frissítésére és szakhatóságokhoz, illetve a döntésszerkesztésére, illetve a kommunikáció hozókhoz.
aktívabbá tétele érdekében.
Gyuricza Ákos
A SIRHA szakkiállítást kétévente,
ÉLOSZ
2018-ban rendezik meg újra. Az elmúlt

Minden kedves tagnak és olvasónak
boldog karácsonyt és szerencsében, egészségben gazdag,
boldog új évet kívánok szövetségünk nevében!
Pálháziné Sármány Csilla
elnök

