
MEGHÍVÓ 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt 
 

1./a 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 képzéssorozata keretében megvalósuló 

 

„PONTOS DIAGNÓZIS ÉS GYÓGYÍTÓ TERÁPIA” 
 

című vidéki terepgyakorlat-sorozatára: 
 

MEGOLDÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA  
A CSERBENHAGYOTT VIDÉK PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁRA. 

 

Helyszín: Átány község,  
gyülekező és SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ: Református templom (Átány, Templom út 2.) 

Időpont: 2014. január 23. csütörtök 10 ºº- 16 ºº óráig. 
 

A terepgyakorlaton részt vesznek és aktívan közreműködnek  

ZAGYVA GYÖRGY GYULA és MIRKÓCZKI ÁDÁM országgyűlési képviselő Urak 
 

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. 
 

AZ AKADÉMIA országos képzéssorozata keretében megvalósuló, soron következő aktuális 
vidéki terepgyakorlatán szeretettel várunk minden olyan hazáját szerető, annak 
felemelkedéséért tenni kívánó és áldozathozatalra képes hazafit, aki egy szisztematikus 
elméleti és gyakorlati képzés révén egy olyan közjogilag képzett harcossá kíván válni, aki 
rettenthetetlen bátorsággal és megtörhetetlen elszántsággal kívánja települése és ezen 
keresztül nemzete felemelkedését előmozdítani.  
 
 

Tisztelettel: Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere 


