A 2015. június 13-14-én megrendezésre kerülő
Szakmai konzultáció és továbbképzés programja:
2015. június 13. szombat
10.00 óra

Orosz Mihály Zoltán:
A hazaáruló nemzeti lakáj-politikus jellemtana és öntudatlan nemetpusztító tevékenységének működésmódja

11.00 óra

Zichy-C. Réka:
A közigazgatási eljárás hatályos törvényi szabályozásrendje

12.00 óra

Dr. Tardi Béla_
A liberalizmus gyümölcsei: a perkupai rendőrverés

13.00 óra

Ebéd

14.00 óra

Szemes István_
Környezettudatosság és a vízmérleg.

15.00 óra

Szemináriumi foglalkozás
Az ózdi cigánystratégia hibái és korrekciói az Ózd TV
Asszó: Romák című műsora alapján. Az ózdi választási
program ígéretei és a megvalósított gyakorlat közti
különbségek.

2015. június 14. vasárnap
10.00 óra

Orosz Mihály Zoltán:
Riportkészítés alapelvei: a riporter, a riportalany és az operatőri
munka elméletben és gyakorlatban

11.00 óra

Gődény Jonatán:
"Neue sachlichkeit" (Új tárgyilagosság, új lényegiség)
A II. Világháború utáni új német nemzedékek vallomásának
elemzése Julis Evola értelmezésében.
A párbaj jelentősége, mensur, egyetemi beavatások.

„Nem is olyan régen Közép-Európa bizonyos diákszervezetei, például a Korpsstudenten német
goliárdtestület tagjai a MENSURt, azaz a pontos szabályokat követő, nem halálos kimenetelű véres
párviadalokban zajló összecsapásokat gyakorolták azzal a céllal, hogy növeljék a bátorságot, az
állhatatosságot, az elszántságot, a fizikai fájdalommal szembeni ellenállóképességet, miközben nagyra
tartották a magasabb etika bizonyos értékeit, a becsületet és a bajtársiasságot.”
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12.00 óra

Ebéd

13.00 óra

Szemináriumi foglalkozás
Az ombudsman jelentésének - azonnal állítsák le a miskolci
razziákat - elemzése, jogrendpusztító karakterének feltárása.

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!
Jelentkezés: emohkezeles@gmail.com címre küldött e-mailben.
A jelentkezés kötelező elemei:
név, (esetleges szervezethez való tartozás)
település,
telefonszám (saját email cím)
A jelentkezés határideje 2015. június 12. 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!

„Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt vall?”
Márk evangéliuma 8 :36.

Tájékoztatás
ÉMOH Tábor időpontja:
július 2. 10.00 órától
július 5. 17.00 óráig.
Részletes program később!
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