A 2015. február 28 - március 1-én megrendezésre kerülő
’Az egészséges társadalom és a virágzó települések titkai’
című rendhagyó képzés programja:
A társadalom alapproblémáinak, a települések betegségeinek bemutatása, helyes diagnózisa
és az adekvát gyógyítás komplex terápiájának rövid, tömör és világos ismertetése az okokozati összefüggésrendszerben az Érpataki Modell Komplex Társadalmi Integrációs
Rendszere szerint
2015. február 28. szombat
10.00 óra

Orosz Mihály Zoltán:
Az Érpataki Modell Országos Hálózata rendszerének és
szemléletmódjának alapjai a szabadkőműves politológia,
szociológia és ökonómia szemléletével való
összehasonlításban.

10.30 óra

Baranyi Tibor Imre
A tiszta jobboldaliság kritériumai.

11.00 óra

A KÖZPONTI BÁZIS MUNKÁJÁNAK BEMUTATÁSA
Bakti Péter
Az Érpataki Modell mezőőri gyakorlata. A külterületi
akciócsoport működése
Uri Valéria és Szilágyiné Márián Melinda
Az Érpataki Modell gyermekvédelmi vonatkozásai
Kóczonné Urr Marianna
A közmunka szervezése és hatékony működtetése
társadalmi integrációs célok szerint.
Pál Anita
Problémakezelő jelzőrendszer és közérdek-érvényesítő
szakszolgálat gyakorlati működése
Hajdú Krisztina
Gyermeknevelés a hagyományőrzés jegyében egy
hagyományőrző óvoda gyakorlata szerint
Huri Gábor
Szakmai, oktató internetes felület működésének, mint a
közjogi frontharc nélkülözhetetlen tudástárának
bemutatása
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13.00 óra

Ebéd

14.00 óra

AZ ÉRPATAKI MODELL ALKALMAZÁSAI
Szabó Gergely
Közérdekű adatok kikényszerítésén keresztüli helyi
korrupció leleplezése és felszámolási kísérletei a
Hejőszalontai Bázison
Szemes István, Pakusza Zoltán és Jakab Péter
Közérdek-érvényesítés és közjogi frontharc egy megyei
jogú városban az Érpataki Modell szerint a Miskolci
Bázis munkája fényében
Vig Szilárd, Dr. Tardi Béla
Az Érpataki Modell elveinek gyakorlatba ültetése
Konyáron a rendteremtés jegyében. Az elmúlt 4 hónap
eredményei
Jámbor Márk, Fügedi Richard
Hulladék kommandó hatékony működése
Mezőkövesden. Úttörő és oktató munka egy
járásközponti városban az Érpataki Modell szerint.
Zagyva Gyula, Horváth Ádám
Átányban és Ózdon végrehajtott terepmunka és annak
tapasztalatai

19.00 óra

Vacsora

Levezető elnök: Horváth Ádám
Az előadások időpontja 5 és 25 perc között változik
Az előadások között tervezett szünetek időpontja 10-15 perc
2015. március 1. vasárnap
10.00 óra

Terepgyakorlat
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A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!
Jelentkezés: emohkezeles@gmail.com címre küldött e-mailben.
A jelentkezés kötelező elemei:
név
jelezve az esetleges szervezethez tartozást is
település
telefonszám
(saját email cím)
A jelentkezés határideje 2015. február 27. péntek, déli 12.00 óra
A képzésen kizárólag az sms-ben visszaigazolást kapott személyek vehetnek
részt!
A képzés a hálózat bázis-tagjai, gyakornokai és novíciusai-jelöltjei, discipulusaitanítványai részére ingyenes, az érdeklődők részére pedig fizetős. Aki az ÉMOH
kérdéssort önéletrajzával kiegészítve nem válaszolta meg az automatikusan az
érdeklődő kategóriába tartozik!
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