A 2015. január 10-én megrendezésre kerülő Évértékelő és éves feladat
kijelölő szakmai konzultáció programja:
ismertetése értékelése, különös tekintettel
tekintett
a választási
A 2014. évi munka ismertetése-értékelése,
tapasztalatokra:
1./ Bevált módszerek, stratégiák, 2./ hiányosságok,, mulasztások, 3./ elhamarkodott
és/vagy elkésett hadműveletek ismertetése A.) a saját gyakorlatunkban,
gyakorlatunkban és B.) a politikai
ellenfelek tevékenysége fényében kiemelt figyelemmel a.) a csapatmunka milyenségéremilyenségére
minőségére valamint b.) a különböző hadszíntereken
hadszíntereke (otthonokban
otthonokban való megkeresés, utcai
standolás, rendszeres lakossági fórumok,, szórólapozás, postaláda, órásplakátok,
sajtótájékoztatók, média, internet-facebook,
internet
stb) való jelenlét erősségére,
erősségére c.) a hazugságok,
d.) a megvesztegetések, e.) a szervezett szállítások, f.) az utolsó napok kampányának
szerepére:
taktikák,
k,
sikerek
sikerek-eredmények,
hibák-kudarcok,,
ezek
okai
és
összefüggésrendszere.
10.00 óra

Az ÉRPATAKI MODELL ORSZÁGOS HÁLÓZATA
településeinek 2014 évi beszámolója. Évértékelés
Évértékel és az
idei (elméleti-képzési és gyakorlati) célok, feladatok és
az együttműködés módjának ismertetése.
Cegléd, Gyöngyös, Gyöngyöspata, Hejőszalonta,
Heves, Jászberény, Kalocsa, Konyár,
Magyarbánhegyes Végegyháza, Mezőkövesd,
Magyarbánhegyes-Végegyháza,
Miskolc, Nagykáta, Ózd, Sajóbábony,
Sajószentpéter, Székesfehérvár, Szombathely, Tata,
Tata
Érpatak, stb.

13.30 óra

Ebéd

14.00 óra

Baranyi Tibor Imre
A tiszta jobboldaliság kritériumai.

15.00 óra

Orosz Mihály Zoltán
A képzés és a hálózat működési rendje 2015-ben,
2015
bázisok, gyakornoki szolgálatok és pároló tagság
kritériumai.
Az éves képzés, a tanmenet,
tan
, a gyakorlati képzés és a
hozzá kapcsolódó beszámolók,
beszámolók konzultációk, vizsgák
rendjének ismertetése.
ismertetés
Elméleti
lméleti és gyakorlati kritériumok meghatározása,
emberi és teljesítménybeli vonatkozásban és annak
bizonyítási és számonkérési módjai.
Az év közbeni találkozók,, a havi képzések és a
terepgyakorlatok időpontjának,
ontjának, menetének
meghatározása

16.00 óra

Szabó Gergely
Gerg
Levelező listán való részvétel és a szakmaii oktató oldal
megtekintési kritériumai

Aki a 2015. év folyamán az Érpataki Modell Országos Hálózatának BÁZISa címet
és/vagy a GYAKORNOKI SZOLGÁLATa címet használni akarja, annak a részére
kérdések megválaszolása, a beszámoló teljesítése és a személyes megjelenés
feltétlenül szükséges.

Jelentkezés:
Pál Anitánál: + 36 30 335 5715
Szabó Gergelynél:
Gerg
hejoszalontaibazis@gmail.com
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Ezután elkezdte őket tanítani arra, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. El kell, hogy vessék a
vének, a főpapok és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és három nap múlva föl kell támadnia. 32Egész
nyíltan mondta el nekik ezt a dolgot.
Ekkor Péter félrehívta őt, és kezdte lebeszélni.
De ő megfordult, a tanítványaira tekintett, és megdorgálta Pétert ezekkel a szavakkal: »Távozz előlem,
Sátán! Mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.«
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Azután magához hívta a tömeget a tanítványaival
tanítványaival együtt, és azt mondta nekik: »Aki utánam akar
jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. 35Mert aki meg akarja menteni életét,
elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt.
36

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig
kárát vallja?
37

Hisz mit adhat az ember cserébe a lelkéért? 38

Mert aki szégyell engem és az én tanításaimat ebben a parázna és bűnös korban, az Emberfia is szégyellni
fogja azt, amikor eljön Atyjának dicsőségében a szent angyalokkal.«
(Márk evangéliuma 8, 31-38)

