A 2015. október 17-18-én megrendezésre kerülő
szakmai konzultáció és továbbképzés programja:
2015. október 17. szombat
10.00 10.45-ig

Szabó János:
A szombathelyi közérdekű adatkérés, és az azokra adott
válaszok

11.00 11.45-ig

Orosz Mihály Zoltán és Szabó János:
A bírósági keresetlevél, annak kiegészítése, a bíróságon
alkalmazott stratégia meghatározása

12.00 óra

Ebéd

13.00 13.45.-ig

Orosz Mihály Zoltán:
Facebook látszatvilág helyett új realizmus: új lényegiség,
új tárgyilagosság, Neue sachlichkeit.

14.00 14.45-ig

Ecsedi Tamás:
Facebook használat és médiastratégia

15.00 15.45-ig

Fügedi Richárd:
Az önkormányzati képviselői munka a közjó
szolgálatában és az államférfiúság jegyében.

16.00 16.45-ig

Pál Anita adóügyi előadó:
Az önkormányzati adózás és végrehajtás rendszere.

17.00 17.45-ig

Huri Gábor ÉMOH Titkárság:
A szakmai tudástár használata.

18.00 18.45-ig

Orosz Mihály Zoltán:
Az ózdi közterületi közkútba vezetett
szennyvízprobléma megoldása.

19.00 óra

Vacsora
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2015. október 18. vasárnap
09.00 óra

Szent Hubertus vadászbúcsú

(http://www.omvk.hu/esemeny/szent-hubertus-vadaszbucsu-mariapocson.html )
A rendezvény – amely önálló, és nem megyei vadásznap – a vadászatot hivatott bemutatni a
civileknek. A szervezők nem titkolt célja, hogy a nem vadászók, a természetvédők, a gazdák
ellenérzését csökkentsék, megértésüket, netán rokonszenvüket növeljék a vadászat iránt.
Szeretnék kiemelni, hogy a magyar vadászat szakmai eredményekben, kultúrában, szak- és
szépirodalomban mit adott eddig az országnak, és világszinten hol állunk. Mindezt szolgálja
a helyszín és a Kegytemplomban celebrált Szent Hubertus mise is.
A búcsún a misén kívül szakmai előadásokra és kulturális programokra is várják a
látogatókat, ezek szintén kapcsolódnak majd a vadászathoz. A rendezvényen nemzetközi
gasztro-fesztivál is helyet kap, a főzők felkért, profi csapatok tagjai lesznek, akik majd
szívesen meg is osztják tudásukat az ínyencekkel.
Részletes program
( http://www.omvk.hu/uploads/files/Mariapocs_vadaszbucsu_programtervezet.pdf )

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT!
Jelentkezés: emohtitkarsag@gmail.com címre küldött e-mailben.
A jelentkezés kötelező elemei:
név, (esetleges szervezethez való tartozás)
település,
telefonszám (saját email cím)
A jelentkezés határideje 2015. október 15. csütörtök, 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, aki a regisztrációt elmulasztja, annak részére a helyi
regisztráció 1.000 Ft. A képzés az érdeklődők részére 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.
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