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Beszámoló az Euroresidue IV. rendezvényrõl -
Konferencia az élelmiszerekben található

állatgyógyászati szermaradványokról

Az EuroResidue konferenciákat 1990 óta tartják, céljuk, hogy az
élelmiszerekben esetleg elõforduló állatgyógyászati szermaradványok és
növekedésfokozó vegyületek problémájában érintettek találkozzanak.
Elõadások és poszter szekciók során részletesen megvitatják az olyan
témákat, mint például farmakokinetika, toxikológiai kockázatok és
analitikai módszertan.

Az EuroResidue IV. konferenciát Veldhoven, Hollandia, 2000 május
8-10, G. H. Faber asszony, Hollandia Mezõgazdasági, Környezet-
gazdálkodási és Halászati államtitkára nyitotta meg. Az elõzõ
konferenciákhoz hasonlóan, az EuroResidue IV-nek is volt egy speciális
témája, nevezetesen „Szermaradványok élelmiszerekben a gyógyszeripar, a
hatósági ellenõrzés és kutatás szemszögébõl”, az egészséges állatokban és
biztonságos élelmiszerekben érdekelt felek kölcsönös felelõsségére
összpontosítva.

Aktívan támogatták a gyógyszeripar részvételét, melynek következtében
érdekes elõadásokra került sor az új állatgyógyászati szerek, az
állatgyógyászati szer regisztrálási folyamat és az analitikai módszerek
validálása területén elért fejlesztésekrõl. A meghívott plenáris elõadókat
több más téma ismertetésére is felkérték, mint például analitikai
módszertan a fejlõdõ országokban; állatgyógyászati szerek sorsa a
környezetben; újabb eredmények a mintaelõkészítési és tisztítási eljárások
területén; a kimutatási technológia újabb fejlõdése. További szekciókat
szenteltek az EU szermaradvány program egyes aspektusainak, beleértve a
teljesítmény jellemzõk legújabb kritériumait is, melyek tervezetként álltak
rendelkezésre.

392 regisztált résztvevõ csaknem 200 tudományos elõadást mutatott be
orális vagy poszter formában. Ezek az adatok hasonlóak az EuroResidue III
konferenciáéhoz. Csaknem minden elõadás megjelent a konferencia
kiadványban (ISBN 90-804925-1-5), mely két kötetes és összesen 1184
oldal. Ezek a kiadványok olyan dokumentumok, melyek korszerû
információt szolgáltatnak az állati eredetû élelmiszerek állatgyógyászati
szermaradványaival kapcsolatos számos témakörben, melyek külön is
megrendelhetõk.
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A konferencia során a résztvevõk többször hangsúlyozták, milyen fontos
szerepet játszanak az EuroResidue valamint a Van Pethegen professzor
által szervezett „Ghent” konferenciák, melyek a hormon és állatgyógyászati
szermaradvány analitikával foglalkoznak. Mindkét konferencia elnökei
kifejezték azt a szándékukat, hogy a jövõben is jó együttmûködésre
törekszenek. A legközelebbi „Ghent” konferencia
2002-ben, az EuroResidue V pedig valószínûleg 2004-ben lesz.

Tóth Tiborné

Beszámoló a
„Minõségmenedzsment az élelmiszeriparban”

címû konferenciáról

„Minõségmenedzsment az élelmiszeriparban” címmel 2000. szeptember
27-én egész napos szakmai konferenciára került sor a PICK Szeged Rt.
Szabadidõ Központjában. A rendezvény házigazdája mellett a Szegedi
Tudományegyetem Élelmiszeripari Fõiskolai Kara, valamint az EOQ
Magyar Nemzeti Bizottság Élelmiszer Szakbizottsága mûködött közre
társrendezõként. A konferencia fõ témái között szerepelt az élelmiszeripari
minõségirányítási rendszerek továbbfejlesztése, a minõségmenedzsment és
a TQM, valamint a minõségirányítás aktuális kérdései.

A PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt. rövid története

Napjainkban hazánk − és bátran mondhatjuk: az egész világ − egyik
élenjáró élelmiszeripari nagyvállalata immár több mint 130 éves múltra
tekinthet vissza: az elsõ gyárat egy dél-magyarországi élelmiszerkereskedõ,
Pick Márk alapította 1869-ben. A vállalkozó a családban már hosszú idõ
óta apáról fiúra szálló saját recept alapján alakította ki vezértermékét, egy
speciális szalámiféleséget, amely mára már világszerte ismert
Hungarikummá nõtte ki magát. A szóbanforgó termék, a téliszalámi nem
sokat változott az eltelt egy évszázad alatt; a technika fejlõdésének
köszönhetõen azonban 1939. óta már a melegebb évszakokban is elõ lehet
állítani.

A PICK 1992. június 30-án részvénytársasággá alakult át 2,27 milliárd
forint alaptõkével, majd ugyanezen év végén a PICK-részvényeket
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