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KEDVES ÜGYFELEINK! 
 

Annak idején a nagy Max Weber is kifejtette, hogy a munka a keresztény etika sarokköve, 

az emberi civilizációs mozgás egyik Duracell-eleme. A Biblia is megbecsüli ám a munkát, hisz a 

fáradságos munka az eredendő bűn utáni átok következménye (1 Móz. 3, 17-19), egyike a 

törlesztési lehetőségeknek. Örvendetes, hogy szűk  életterünk határmezsgyéjén belül oszlásnak 

indult az átok, növekedésnek az áldásban és munkanélküliségben részesülők száma. Hogy az 

áldás eufóriája vagy az átkos időszak iránti nosztalgia a nagyobb, annak csak a bölcs Hakmóni 

(Jehiél és Jasobeám atyja) a megmondhatója. Na meg a szakszervezeti tömb vezetője, de ő a 

NBC szerint nem a leginkább megbízható források egyike. Na de búnak azért nincs helye, mert 

egyes tamáskodók szerint nem a munka vitte az emberiséget a folyamatos technológiai 

pettingtől a sokszoros beteljesülésig, hanem a lustaság. Ki is fejtették: ha a hajlott hátú 

eketolónak (vagy élelmesebb szomszédjának) nem lett volna elege a robotolásból és a mérsékelt 

eredményből, soha nem értünk volna el a száz ember munkáját végző gépsorig és a csillagos 

égig emelkedő haszonig. Mások azt is vallották, hogy a munka szabaddá tesz, csakhogy 

esztétikai érzékük koncentrációs táborok vaskapuira kovácsoltatta gondolkodásuk e nemes 

fénynyalábját, mégpedig olyan világnyelven, amelyet a világ egyetlen nemzete sem akart érteni, 

a véresen intenzív nyelvlecke dacára sem. Ki érti ezt? 

Azt, hogy mit ért a LAM Alapítvány a munka alatt, egy összevont nyalábban 

belefoglaltuk ebbe a kis füzetkébe. A többit majd együtt gondoljuk és alakítjuk tovább, egy 

csapatként, akárcsak az elmúlt évek során. 

Köszönjük, hogy 2010-ben is velünk voltak. 

 

Illyefalva, 2011 

Klárik Attila 

ügyvezető igazgató 



A LAM Alapítvány a Svájci Államszövetség Fejlesztési és Együttműködési 

Irodájának és a Svájci Evangéliumi Egyházak Segélyszervezetének segítségével 

létrejött civil szervezet, melynek általános célja a magán mezőgazdaság, illetve a 

kis- és középvállalkozások támogatása a Kovászna, Hargita, Maros és Brassó 

megye által körülölelt régióban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főbb tevékenységi körei: 

 

*Gyakorlatcentrikus felnőttképzés és szakoktatás 

 

*Akkreditált és tematikus tanfolyamok szervezése 

 

*Szaktanácsadás 

 

*Mezőgazdasági rendezvények, szakmai  

találkozások, kutatások támogatása 

 

*Helyi érdekű szerveződések felkarolása, bátorítása: érdekvédelmi 

szövetségek, szakmai társulások 

 

*Régió- és vidékfejlesztés 

 

*Széleskörű hitelfolyósítás az általa létrehozott részvénytársaság által. 

INTÉZMÉNYES KERET 



VISSZATEKINTŐ 

A LAM Alapítvány általános tevékenységének és a 2010-es évben megvalósított 

felnőttképzési programjainak rövid áttekintése: 

 

1.Általános tevékenység 

 

A 2010-es évben az alábbi gazdasági és szervezési intézkedésekre került sor:  

 -a LAM Alapítvány székhelyének renoválása és felújítása, 

 -a tangazdaságban végzett felújítási munkálatok, 

 -bérelt területen álló vas barakk eladása, 

 -a belső használatú dokumentumok megszerkesztése, a tevékenység 

 újraszervezése, 

 -a Nők Iskolája c. képzéshez egy szakelőadó alkalmazása félállásban, 

 -egy szakelőadó alkalmazása Dombi Örs-Pál személyében, a Csegezy Botond 

 helyére, 

 -az alkalmazottak képzése az érvényben levő törvények értelmében: 3 

 alkalmazott szerzett képzői oklevelet, még 2 alkalmazott és 2 szerződéses 

 oktató van beiratkozva a tandíjmentes tanfolyamra, 

 -a 2009. évet felölelő beszámoló füzet kiadása, 

 -a 2011. évi operatív munkaterv összeállítása, 

 -a 2011. évi képzési terv összeállítása, 

 -a 2011. évi beruházási terv összeállítása, 

 -a 2010. év költségvetése, 

 -a 2011. évi költségvetési tervezet összeállítása, 

 -beszámolók és értékelések bemutatása, kielemzése. 



VISSZATEKINTŐ 

 

2. További tevékenységek: 

 

 -partnertekkel való együttmüködés : HEKS, Agroimpuls, valamint a külföldi 

 praktikum újraértékelése, a szerződések újrakötése a svájci  (Agroimpuls) és 

 a bajor (BBV) partnerekkel; 

 -a  „Pannonforrás” klaszterrel való együttmüködés újraértékelése és az új 

 lehetőségek feltérképezése a kecskeméti és a békéscsabai konferenciákon, 

 valamint  a marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi és illyefalvi műhelymunka 

 alkalmával; 

 -a Roma Jótékonysági Projekt (HEKS/LAM együttműködés; 

 ajándékcsomag —  tankönyvcsomag 356 roma gyermeknek,

 Sepsiszentgyörgy — február); 

 -marosvásárhelyi, kolozsvári,  csíkszeredai, kecskeméti és békéscsabai 

 szemináriumokon való résztvétel; 

 -az Erdélyi Múzeum Egyesület Mezőgazdasági Szakosztályával kialakított 

 partnerség megerősítése (értekezletek, szemináriumok a LAM alkamazottjai 

 résztvételével —  szeptember, október).  

 

 



VISSZATEKINTŐ 

 

 

 

 -partnerkapcsolat bővítése a Fiatal Gazdák Európai Tanácsával (CEJA), a 

 Fiatal Gazdák Közép-Európai Tanacsával (CERYC), a Fiatal Gazdák 

 Magyarországi Egyesületénak a támogatásával. A LAM Alapítvány közvetítő  

 szerepet vállalt fel a fent említett szervezetek és az alakuló félben lévő 

 romániai  ifjú gazdaszervezetek között; 

 -a Népi Hagyományok Napja— július 23-24. (nemzetközi konferencia, kézi 

 aratóverseny, az Új Kenyér Űnnepe) megszervezése és lebonyolítása; 

 -a LAM-programok bemutatésa svájci, német és magyarországi látogatóknak. 

 -”Ifjúság akcióban” - nem-formális képzés fiatalok számára (a Háromszéki  

 Ífjúsági Tanács (HÁRIT) és a LAM Alapítvány együttmüködése) 14 

 résztvevő—június 2-4 ; 

 -médiaszereplés intejúk, tudósítások, tevékenységi bemutatók formájában 

 (pl. Háromszék, Székely Hírmondó stb.). 



 

3. Külső pályázati programok: 

 

۩ 2010-ben összesen 5 darab pályázatot készítettünk el és adtunk le, mind az 5 

nyert (összértéke 27.427 RON –  6438 EUR + 2.000.000 HUF a 2011-es évre ). 

 *Szülőföld Alap Iroda  – 1.428.730 HUF (21.927 RON), a Pannonforrás 

 keretén belül, a Civitas Alapítványon keresztül – 2010. január-május 

között—  került sor a Növénytermesztői képzésre; 

 *2011-re, a Szakképzett Vadgazda képzésünkre 2.000.000 forintot nyertünk; 

 *a LAM Napok, tudományos konferencia, az Új Kenyér Ünnepe és a kézi 

 aratóverseny megszervezésére (összesen 5500 RON– 1291 EUR): 

    -Communitas Alapítvány—2500 RON 

    -Kovászna Megyei Tanács— 1500 RON 

    -Illyefalva Helyi Tanácsa— 1500 RON 

 

۩Folytattuk a 2009-ben megkezdett pályázatok lebonyolítását: 

 *a TÁMOP Program 2.24-08/1.2009-0016—partnerségben a Békéscsabai 

 Regionális Képző Központtal,  cím „Lendületben a Pannonforrás”  

 *a TÁMOP Program 2.24-08/1-2009-0015— partnerségben a Kecskeméti 

 Regionális Képző Központtal,  cím „Nemzetközi együttmüködés a képzésben 

 és továbbképzésben”. 

 *a Grundtvig-pályázat keretében - EU, Lifelong Learning Programme, 

 cím :Transfer of skills an innovation for rural areas – Training and 

 development of organisations in rural areas. Kovászna Megyei 

 Tanfelügyelőség (partnerek: Németország, Nagy-Britannia, Spanyolország, 

 Magyarország és Románia) - a LAM Alapítvány társpartner; 

 *a TELLUS-program—az AGYRAáltal biztosított tankönyvek– 10-14 év 

 közötti tanulók számára – Európa mezőgazdasága, Európa állatai, 

 Környezetvédelem.  Sepsiszentgyörgyről 5 tanintézmény vesz részt, 6 

 osztállyal, összesen: 120  diák. 

۩ Hivatalos látogatáson vettünk részt a Grundtvig-pályázat kapcsán Tapolcán 

 (HU). 

   ۩ Előkészítettük a szükséges anyagokat a vállakozás fejlesztési pályázatunkhoz 

(POS DRU— pénzügyi ütemterv, részletes tervezés a pályázat egész időtartamára, 

személyzet stb.) az országban és a Magyar Köztársaság területén (Békéscsabán). 

VISSZATEKINTŐ 



 

 

4. Felnőttképzési tevékenység 

 

A  LAM Alapítvány felnőttképzési terve alapján 2010-ben is kétféle 

programban vettek részt a hallgatók: akkreditált felnőttképzési 

programok és tematikus előadások. 

 

Akkreditált felnőttképzési tevékenység 

  

A 2010-es évre tervezett felnőttképzési programok: 

 

*Akkreditációra előterjesztett. 
 

VISSZATEKINTŐ 

Mesterség Beiratkozott Vissza-

vonultak 

száma 

Oklevelek 

száma 

Tanórák 

száma/

csoport 

Oktatási 

napok 

sz. 

Szakképzett 

növénytermesztő 

30 3 27 360 50 

Szakképzett állattenyésztő 30 2 28 360 50 

Agroturisztikai dolgozó 15 1 14 360 50 

Vadgazda* 15* 1 14* 360 50 

Idegenvezető* 15* 1 14* 160 20 

Total 105 8 97 1600 220 



VISSZATEKINTŐ 

 

A 2010. január 1. – október 31.  időtartamban  megvalósított felnőttképzési 

programok: 

 1 A Szakképzett növénytermesztő és Szakképzett állattenyésztő képzés  

 - második- még nem fejeződött be. 

 2Az Idegenvezetői képzés nem fejeződött be a beszámó elkészültéig az 

 akkreditációs eljárások eltolódása miatt (A Fejlesztési és Turisztikai Minisz-

 térium jóváhagyása ). 

 

A fenti adatokból kitűnik, hogy a tervezett akkreditált képzések közül csak a két 

mezőgazdasági  beállítottságú képzés esetében - Szakképzett növénytermesztő és 

Szakképzett állattenyésztő - sikerült elérni a tervezett létszámot. Ennél a két 

képzésnél összesen 46 oklevelet bocsájtottunk ki (3 vizsgázó előző évből), 

valamint képzési folyamatban van 28 személy akik 2011 február elején fejezik be 

a tanfolyamot. A tervekkel ellentétben az Agroturisztikai dolgozó képzésre nem 

jelentkezett egy személy sem. A vadgazda képzés nem kapott engedélyt az oktatók 

képzői elismerése hiányában. A potenciális oktatók képző-képzésen vesznek részt. 

Mesterség Beiratkozott Vissza-

vonultak 

száma 

Oklevelek Tanórák 

száma/ 

összesen 

Oktatási 

napok 

száma 

Szakképzett 

növénytermesztő1 

37 1 22 360 50x2 

Szakképzett 

állattenyésztő1 

37 2 21 360 50x2 

Agroturisztikai dolgozó 0 0 0 0 0 

Vadgazda 0 0 0 0 0 

Idegenvezető2 15 1 - 160 20 

Összesen 88 4 43 880 220 



VISSZATEKINTŐ 

 

KÜLFÖLDI PRAKTIKUM 

 

2010. folyamán nem volt jelentkezőnk külföldi praktikumra. 

 

 

MÁS KÉPZÉSI FORMÁK 

 

 1.Kiállítások, rendezvények, konferenciák: 

 Július 18-19. között az Illyefalvi Napok keretében a LAM Alapítvány volt a 

főszervezője és kivitelezője a Népi hagyományok napja című rendezvénynek. A 

rendezvénynek három fontos programja volt: 

 -Hagyomány és innováció a mezőgazdaságban címmel tarott konferencia, 

amelyet a Sapientia Egyetemmel, az Erdélyi Múzeum Egyesülettel (EME) és a 

Romániai Magyar Gazdák Egyesületével (RMGE) együttműködve szerveztünk 

meg. A konferencián 11 tudományos dolgozat került bemutatásra, és 53 személy 

vett részt a bemutatókon; 

 -Hagyományos kézi aratóverseny, amelyen 6 csapat vett részt, mindegyik 

csapatban 4-5 személlyel. Az ünnep a csapatok bemutatásával, felvonulásával és 

az aratószerszámok ismertetésével kezdődött. Ezután az aratás, a munka 

elbírálása, melyet a győztesek díjazása követett; 

 -az Új kenyér ünnepe című műsor keretén belül, a tangazdaság belső udvarán 

hagyományos kenyérsütés bemutatására került sor.  

 A fenti rendezvényekkel párhuzamosan a gyerekek számára berendeztünk 

egy Állatsimogatót, ahol a kicsik különböző állatfajokkal ismerkedhettek meg. 

Ezalatt a látogatóknak egy „tejbár” állt rendelkezésükre, ahol a tangazdaságban 

készült friss tejet kóstolhatták meg. 

 Emellett a gyerekek számára kézműves foglalkozásokat szerveztünk. 

Ezeket a rendezvényeket mintegy 400 

személy látogatta meg. 
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2. Konferenciákon és tudományos üléseken való részvétel 

 

 -a Kolozsvári Akadémiai Bizottság - Mezőgazdasági Szakosztály- 

tudományos ülése, Sapientia Egyetem - Csíkszereda 2010. október 29.– résztvevő/

előadó: Orbán Miklós . Az előadás címe: A Kovászna megyei hegyvidéki ősgyepek 

florisztikai összetételének és szárazanyag hozamának a feljavítása.  

 -In memoriam Páter Béla - tudományos ülésszak a kolozsvári EME 

Mezőgazdasági Szakosztálya szervezésében - a LAM Alapítványt Orbán Miklós 

képviselte. 
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3. A Nők iskolája - tematikus képzések 

 

Ezen a képzési formán 2010-ben összesen 382 személy vett részt. 

Sorsz. Periódus Helység Téma Előadók Résztvevők 

1. 2010.06.19 – 

11.24. 

Uzon, Sep-

siszentgyörgy 

(CECCAR), Kom-

mandó, Fotoş, 

Árkos, Mikóújfalu 

stb. 

Nők iskolája Szilágyi-Nagy 

Imola, Török 

Ilona, Orbán 

Miklós 

353 

2. 2010.10.15 – 

11.24. 

Sepsiszentgyörgy Varrónő képzés – 

kezdő és haladó 

(3), konyhaművész 

képző (1) 

Szilágyi-Nagy 

Imola, Török 

Ilona, Orbán 

Miklós, Incze 

Anikó 
  

29 

Össz.        382 



Pénzügyi mérleg: 2010.12.31. 

1 EURO:  EUR RON-31/12/2009 RON-31/12/2010 

AKTÍVÁK    

Pénztár 894 10.428 3.822 

Bank 61.772 212.697 264.386 

Elszámolási betétszámla  33.229 212.697 142.222 

Letétek 28.543 - 122.164 

Pénzügyi befektetések 131.645 660.999 563.440 

Hitelek aktív egyenlege 38.809 319.627 166.105 

Céltartalékok -132.051 -555.180 -565.180 

Kísérleti tervek 224.887 896.552 962.515 

Üzletrészek 685.187 2.932.600 2.932.600 

A LAM RT.-nek nyújtott hitelek 1.356.677 5.471.579 5.806.579 

Követelések 3.607 7.515 15.437 

Különböző készletek 10.510 55.267 44.985 

Befektetett ezközök 228.478 1.059.129 977.885 

Földterület 13.750 64.845 58.852 

Épületek 189.497 838.775 811.047 

További befektetett eszközök 25.230 155.509 107.986 

ÖSSZ. AKTÍVÁK 2.478.770 10.680.214 10.609.134 

PASSZÍVÁK    

Kötelezettségek 15.631 66.057 66.902 

Fizetések, adók és illetékek 14.756 61.639 63.157 

Szállítók 875 4.418 3.745 

Újrafinanszírozási hitelek - 210.563 - 

Idegen tőke 15.631 276.620 66.902 

Saját tőke 2.463.139 10.403.594 10.542.232 

Felhalmozott saját tőke 2.340.292 9.302.733 10.016.449 

Tartalékalap:veszteséges hitelek fedezése 91.893 393.301 393.301 

Mérleg szerinti eredmény 30.954 707.650 132.482 

ÖSSZ .PASSZÍVÁK 2.478.770 10.680.214 10.609.134 



Pénzügyi helyzet: 2010.01.01. - 2010.12.31. 

1 EURO: 4,28 EUR RON 

Pénzügyi bevételek   

A. Bérleményekből származó jövedelem 9.838 42.106 

B. Kamatjövedelem 122.712 525.208 

C. Hallgatók hozzájárulása 9.568 40.954 

ÖSSZESEN 142.118 608.268 

   

Költségek   

A. A hallgatók iskoláztatási költségei 85.168 364.520 

B. Az alapítvány általános költségei 4.559 19.513 

C. A bérbeadott javak költségei 15.521 66.430 

D. A profitadóval járó költségek - - 

ÖSSZESEN 105.248 450.463 

   

   

Rendkívüli bevételek 50.038 214.166 

   

Osztalékból származó bevételek - - 

   

Rendkívüli kiadások 55.955 239.489 

   

ÖSSZJÖVEDELEM 192.157 822.434 

   

ÖSSZKÖLTSÉG 161.203 689.952 

   

   

   

EREDMÉNY KIMUTATÁS 30.954 132.482 

   

   



Fundaţia LAM Alapítvány 

Str. Principală nr.222 

RO – 527105 Ilieni (Jud. Covasna) 

Tel. +4 0267 347657, 

+4 0371 409479 

Fax: +4 0267 351 874 

e-mail: office@lamilieni.ro 

www.lamilieni.ro 

Partnereink: 


