MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt
A Jobbik Magyarországért Mozgalom és az Érpataki Modell Országos Hálózata
között létrejött együttműködési megállapodás keretében megvalósuló

1./közérdek-érvényesítés iránt érdeklődő civilek közjogi képzése,
2./ önkormányzati képviselő-jelöltek és leendő polgármesterek
tisztségre való felkészítése-kiképzése valamint
3./a tisztségben lévő önkormányzati képviselők és polgármesterek
továbbképzése céljából elindított

SZENT LÁSZLÓ KÖZJOGI ÉS ÖNKORMÁNYZATI AKADÉMIA
ORSZÁGOS KÉPZÉSSOROZATÁNAK
12. KÉPZÉSÉRE:

NYÍLT NAP ÉRPATAKON
Helyszín: Érpatak Béke u. 28.
Időpont: 2014. június 13. péntek 9.00 órától.
Programok:
-

A településvezetés vonatkozásában az Érpatakon, valamint az Érpataki Modell Országos
Hálózatának bázisain alkalmazott speciális szemléletmód és módszerek ismertetése.
Az Érpataki Modell Országos Hálózata és az országépítő együttélés gyakorlatának
bemutatása.
Kérdések és válaszok az érpataki összefogás tagjairól: mezőőrök, polgármesteri hivatal
köztisztviselői, közmunkavezető, gyermekvédelmi felelős, családsegítő részéről.
Tájékozódás a valós helyzetről, beszélgetés a helyiekkel a település különböző részein.
A SZENT LÁSZLÓ KÖZJOGI ÉS ÖNKORMÁNYZATI AKADÉMIA célja:

1./A közéletben olyan új embertípus kialakítása, mely a közjogi frontharcos, a közérdek-érvényesítő államférfi
és az ország-építő hazafi képességeit magas szinten egyesíti önmagában.
2./ A rendszeres havi képzések során célunk a résztvevők adekvát közjogi és létszemléleti tudással való
felvértezése, aminek egy szisztematikus gyakorlati munkával való elmélyítése révén, a jelöltek fokozatosan
tettrekész, bátor és áldozatkész, ország-építő hazafivá válhatnak. Az akadémiai képzés során az elméleti és
gyakorlati-módszertani felkészítésen túl olyan komplex személyiségfejlesztésre is törekszünk, melynek
következtében a hatékony közéleti tevékenységre törekvő jelölt fokozatosan megtanul csapatkötelékben
dolgozni, és a közösségi problémák helyes diagnózisán túl azok adekvát terápiáinak kidolgozásában,
levezénylésében és ellenőrzésében is jártasságot fog szerez, azért, hogy egyre inkább alkalmassá váljon a
helyi hatalom munkájának az ellenőrzésére és kontroll alatt tartására, valamint a nemzeti érdek alá
rendelt hatalomgyakorlás kikényszerítésére, később pedig a helyi hatalom kulcsfontosságú
pozícióinak: az önkormányzati képviselői és a polgármesteri tisztség megszerzésére is, hogy saját
települését és ez által szeretett hazánkat a hatékony közérdek-képviselet révén minél előbb a felemelkedés
útjára tudják vezetni.
Tisztelettel: Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere

