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1. Feladatkör, szakmai tevékenység
1.1. Az intézmény adatai
Az intézmény neve:
Törzskönyvi azonosító száma:
Honlapjának címe:

Bálint Sándor Művelődési Ház
676669
http://www.balintmuvhaz.hu/

1.2. Az intézményben folyó munka anyagi és személyi feltételei
Anyagi feltételek:
Az elmúlt évtizedek beszámolóit rendre ugyanazzal a rövid megjegyzéssel zártuk: a
művelődési ház szakmai munkájára és pénzügyi helyzetére kiható rendkívüli esemény nem
történt. Az elmúlt három év viszont gyökeresen más volt. 2018 és 2021 között
intézményünk mind strukturálisan, mind szakmailag, mind pénzügyileg gyakorlatilag
teljesen átalakult, mindazonáltal pedig történetének egy olyan sikeres időszaka kezdődött el,
melyre alapozva joggal reménykedtünk a további sikeres folytatásban.
Ennek a folyamatnak vetett véget a koronavírus-járvány megjelenésével kihirdetett
járványügyi veszélyhelyzet első, majd második szakasza. A látogatási tilalom elrendelése
(2020. március 16 - június 17., valamint 2020. november 11 - 2021. május 10.) a
legintenzívebb időszakban fosztott meg bennünket az egyre növekvő bevételeinktől,
kulturális rendezvényeinktől, és ami a legfájóbb, közösségeinktől és látogatóinktól is.
Mindezek ellenére művelődési házunk a 2021. évben is az elmúlt évtized során kialakított
támogatási arányok szerint működött: 2021. évi eredeti bevételi tervünket (a nyitva és zárva
tartás arányait tekintve) 100 %-ban tudtuk teljesíteni. Költségvetési problémáink így
2021-ben sem voltak, bár rendkívül szigorúan és takarékosan kellett gazdálkodnunk
erőforrásainkkal.
A három újszegedi képviselő – Avramov András, Joób Márton és Mihálik Edvin - ebben az
évben is támogatta intézményünk munkáját (280.000 Ft); a Szegedi Idősügyi Keretből 250.000
Ft-ot kaptunk az Újszegedi Nyugdíjasklub programjainak támogatására.
Mindezek mellett további jelentős pozitívum, hogy gazdálkodásunk minden szempontból
szabályosan és jól ütemezetten történik. A lakóterületi művelődési házak és az NGSZ-en belüli
gazdasági csoport (amely gazdasági feladatainkat végzi) közti kapcsolat ideálisnak mondható.
Személyi feltételek alakulása:
Gyökeresen megváltoztak az elmúlt évek során; 2018. július 1-től új igazgatót neveztek ki az
intézmény élére, helyére új népművelő, 2019. február 1-jével pedig új gondnok (takarító)
került a művelődési házba (a régi gondnok nyugdíjba vonulását követően).
1984 óta eredménytelenül kérelmezzük: legalább egy fő részfoglalkozású technikai
kisegítővel, egyben udvarossal bővülhessen létszámunk. A közfoglalkoztatotti rendszer nálunk
nem működött, 2021-ben már fel sem merült bennünk, hogy személyi gondjainkat ilyen úton
oldjuk meg. Mindezek következtében továbbra is a két szakmai munkatárs és az 1 fő gondnoktakarító végzi el az összes fölmerülő feladatot, esetenként takarítást, rakodást, berendezést.
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Épületi adottságok:
2019-ben - egy év kihagyással – elkezdődött intézményünk hosszú távú stratégiai fejlesztési
elképzeléseinek gyakorlati megvalósítása. Ennek nyomán még 2019-ben teljes körűen
felújításra került a művelődési ház utcafronti kerítése (Temesvári körút - Bal fasor),
valamint autóbejárója. Kerítésünk (a korábbi betonoszlopos, drótfonatos kerítéssel szemben)
csodálatosan illeszkedik Szeged kertvárosi városrészébe, elektronikus autóbejárónk pedig XXI.
századi színvonalú. Belső udvarunk is megváltozott. A korábbi földes, sáros autóparkoló
szilárd burkolatot kapott (zúzott aszfalt), melyet a három újszegedi képviselő finanszírozott. A
kertbe új növények, fák, virágok kerültek beültetésre és megkezdődött a terület füvesítése is.
Reményeink szerint 2020-ban, illetve 2021-ben felújításra kerültek volna mosdóink (női,
férfi) is. Ezen munkák elvégzésétől nagyon sokat reméltünk, ugyanis ez a beruházás egész
biztosan sokszorosan térülne vissza, gazdaságilag és a látogatók, programok számát, minőségét
tekintve is. Ezen felújítási munkák azonban áldozatul estek a gazdasági
megszorításoknak, és nagy valószínűséggel a legjobb esetben is majd csak 2022-ben
térhetünk vissza rájuk.
Mégsem maradtunk épület-karbantartási és felújítási munkák nélkül. Több évtizedes
hiányosságokat sikerült a NGSZ segítségével pótolnunk: kifestettük az igazgatói irodát, a
népművelői irodát és a nagytermünk galériáját. (Ez év, 2021. február közepéig pedig
mindezen munkákat elvégeztük a Bartók Béla Teremben és a Bálint Sándor
Emlékszobában is.) Az anyagokat az NGSZ biztosította, a festést pedig az intézményben
dolgozó munkatársak vállalták magukra.
Szintén régi hiányosságunkat tudtuk pótolni az ebben az évben a művelődési házba
felszerelésre kerülő klímaberendezések által. Ekképpen mára az Előtér, a Kisterem és a
Nagyterem is klimatizált helyiség lett, ami igen nagy segítséget jelent számunkra a nyári
időszakban.
Nagy örömünkre – a járványveszély ellenére – 2020-ban és 2021-ben is fejleszteni tudtuk
intézményünk technikai-műszaki eszközparkját is. A 2020. évi közművelődési
érdekeltségnövelő pályázat által elnyert támogatást idén (2021) használtuk fel: a művelődési
házban eddig nem volt televízió, ennek hiányát pótoltuk most (LG 55 UN80003LA SMART
LED televízió 139 cm, 4K Ultra HD, HDR, webOS ThinQ AI konzollal, vezeték nélküli
billentyűzettel együtt), mely készülék a művelődési ház előterében az intézmény programjainak
a bemutatását is szolgálja, tovább bővítettük az egyre inkább növekvő számú zenés-táncos
programjainkon használt asztalaink számát is (14 db összecsukható 160x80x74
konferenciaasztal), az asztalokhoz terítőket is vásároltunk (14 db 140x240 cm), valamint igen
nagy segítséget jelentenek mind a beltéri, mind pedig az egyre nagyobb igényű külsős
programjaink lebonyolításához vásárolt hangtechnikai eszközök beszerzése is (1 db Shure
SM57LCE mikrofon, 1 db mikrofonkábel 10m XLR, 1 db K&M mikrofonállvány és egy
Soundstation hordozható erősítő-rendszer).
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1. Szakmai tevékenység
2.1. Állandó közösségeink:
A 2021. évben az alábbi művelődési közösségek - klubok, egyesületek, művészeti csoportok működtek intézményünkben:
A művelődési ház közvetlen fenntartásában működő közösségek: Tegzes Miklós Irodalmi Kör
(7 fő), Újszegedi Nyugdíjasklub (98 Fő), az Újszegedi Nyugdíjasklub „Szivárvány” Dal- és
Versmondó Köre (12 fő, részben az Újszegedi Nyugdíjasklub tagjai közül), Gospel Train
Kamarakórus (10 fő), Szegedi Színfoltvarrók (14 fő), Albatrosz Playback Színház (10 fő).
Önálló jogi személy közösségek: Újszegedi Kamarazenekar Baráti Köre Egyesület (14 fő);
Vántus István Társaság Közhasznú Egyesület (49 fő); Magyar Bioépítészeti Egyesület (19 fő),
Dél-Alföldi Harmonikabarátok Egyesülete (55 fő).
Önálló jogi személy területi kirendeltsége: Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezete Csongrád Megyei Irodája.
Örvendetes, hogy 2021-ben – a járványveszély ellenére is – valamennyi közösségünk intenzív,
értékes, sikeres tevékenységet fejtett ki.
2008. május 16-án létrejött a művelődési ház önkormányzata az intézmény védnöksége alatt
működő közösségek, civil szervezetek vezető képviselőiből, mely testület 2021-ben is
megvitatta és véleményezte a művelődési ház munkatervét. Elnöki tisztét 2017-től Buzás
Szilárd, az Újszegedi Kamarazenekar Baráti Köre Egyesület elnöke tölti be.
2.1. Rendezvénynaptárunk:
Rendezvénynaptárunk kivonata pontosan tükrözi szakmai tevékenységünket; terveink
túlnyomó többségét teljesítettük:
A járványügyi veszélyhelyzet ideje (a koronavírus világjárvány második és harmadik
hulláma) alatt az intézményben látogatási tilalom volt elrendelve (2021. január 01-április
30.). Ezen időszak alatt ennek megfelelően közösségeink nem látogathatták a művelődési
házat, programjaink, rendezvényeink pedig elmaradtak. De csak a helyszínen! Hiszen a
tavalyi év során olyannyira megerősödtek online felületeink (honlap, facebook) és az
ezzel összefüggésben lévő szakmai tapasztalataink, hogy azokra építve a 2021-es évet már
az online programok, események jegyében indítottuk el!
De pontosabb, ha inkább folytatásról beszélünk, hiszen a 2020-as évet is így zártuk le. Már a
tavalyi évben bemutatásra került intézményünk, az itt folyó munka, sorozatot indítottunk
közösségeink bemutatkozásának a lehetőségét tekintve, idén pedig bőséges kínálattal
jelentkeztünk online programjainkat tekintve (A Szegedi Szépmíves Céh Téli Tárlata (január
1-31.), Újszegedi Kamarazenekar 35 (január 4-21.), A Magyar Kultúra Napja – KöltészetünkÉvszázadaink-2021 (január 22-31.), Színészmúzeum –2021 100 éve született Zenthe Ferenc
(január 28-február 24.), Bálint Sándor Emlékkiállítás (február 1- március 31.), „Itt a farsang,
álla a bál!” – a Rúzsa Sándor népdalkör farsangi műsora (február 1-28.), Szegedi Hullámtér –
„A ciánszennyezéstől a koronavírusig” (február 4-március 14.), Robert Schumann: Karnevál
(február 15-28.), Színészmúzeum –2021 110 éve született Karády Katalin (február 25-március
24.), „Köszönet a nőknek!” – Nőnapi Köszöntő (március 8-31.), Fiatal Zeneszerzők III.
Szegedi Fesztiválja (március 9-10-31.), „A Tűz márciusa” – irodalmi összeállítás Nemzeti
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Ünnepünk tiszteletére (március 15-31.), A Boldogság Napja – „A mozgás és a tánc öröme”
(március 16-31.), Színészmúzeum –2021 100 éve született Bárdy György (március 25-április
28.), „Tiszta forrás, szép szó!” – Dinnyés József Emlékkiállítás (április 1-május 20.),
Nagycsütörtöki gondolatok – Dr. Thorday Attila előadása (április 1-11.), A Magyar Költészet
Napja – A Szegedi Vers Ünnepe – 2021 (április 6-30.), Színészmúzeum – 2021 100 éve
született Bánki Zsuzsa (április 29-május 26.), Közösségeink hete (május 11-június 30.),
„Újszeged – múlt és jelen” Kiállítás (Szeged Napja Ünnepségsorozat (május 21-június 30.).
A „látogatottság” pedig minden képzeletet felülmúlt! Több ezer szegedi érdeklődő nézett
meg bennünket, értesült híradásainkról! A sikerre való tekintettel a jövőben minden
kiállításunkat és a programjainkról készült képeket, filmeket online felületeinken is be fogjuk
mutatni.
Nyári kirándulásaink (Mohács, Vác, Esztergom) szintén elmaradtak, viszont tudtunk nyári
táborokat indítani (karate tábor, néptánc tábor, komolyzenei tábor).
Szeptembertől ismét visszatértünk a személyesen is látogatható programok
lebonyolításához, melyet egészen az év végéig fent is tartottunk (szeptember 9-én: ZOO
TÍPUSÚ TALÁLKOZÁSOK, látogatás a Szegedi Vadasparkba; szeptember 14-én: A BAJNOK
BENNED ÉL, motivációs előadás, BÓDI ISTVÁN előadása; szeptember 16-án:
MOBILMŰVÉSZET ’86, 35 éve rendeztük meg az eddigi legnagyobb magyar mobilművészeti
kiállítást, KISS ERNŐ előadása, a kiállításról készült film vetítése, vendég: VÁSÁRHELYI
LAJOS, a film rendezője; szeptember 21-22.: XXIII. BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK – 2021;
szeptember 21 – október 20-ig: XXIII. BIOÉPÍTÉSZETI KIÁLLÍTÁS; szeptember 23-én:
SZÍNÉSZMÚZEUM – 2021, 100 éve született Jancsó Miklós és Molnár Tibor, CZENÉNÉ
VASS MÁRIA film- és színháztörténeti sorozata; szeptember 30-án: A KORONAVÍRUS ÉS A
CUKORBETEGSÉG, PROF. DR. VÁRKONYI TAMÁS egyetemi tanár előadása; október 7-én:
ZENEI VILÁGNAP – 210 ÉVE SZÜLETETT, 135 ÉVE HUNYT EL LISZT FERENC, KISS
ERNŐ zenei előadása; október 14-én: VARÁZSLATOS JORDÁNIA, DR. KARIKÓ SÁNDOR
főiskolai tanár diavetítéses úti élmény-beszámoló előadása; október 19-én: A SZEGEDI
DRÁMA- ÉS PRÓZA ÜNNEPE; október 21-én: SZÍNÉSZMÚZEUM – 2021, Oscar-díjas
filmrendezőnk: Szabó István. 2020-ban hunyt el Andorai Péter, CZENÉNÉ VASS MÁRIA filmés színháztörténeti sorozata; október 28-án: MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA
ELŐTT; október 29-én: X. DÉL-ALFÖLDI HARMONIKAFESZTIVÁL; november 9-én:
TABERNÁKULUM, 100 éve született, 40 éve hunyt el Pilinszky János; november 4-én:
„SZÖGED HÍRÖS VÁROS”, a Móra Ferenc Múzeum új állandó kiállításának megtekintése;
november 11-én: SZÍNÉSZMÚZEUM – 2021, a groteszk nagymestere: Kállay Ferenc,
CZENÉNÉ VASS MÁRIA film- és színháztörténeti sorozata; november 15 – december 15-ig:
„MOZDULATLAN ELKÖTELEZETTSÉG” – PILINSZKY 100; november 18-án: EMBER A
VILÁGŰRBEN – 60 ÉVE VOLT GAGARIN ŰRUTAZÁSA; november 25-én: AZ ÚJSZEGEDI
IDŐSEK ÜNNEPE, ünnepi beszédet mondott: AVRAMOV ANDRÁS és MIHÁLIK EDVIN
Újszeged Önkormányzati Képviselői; november 27-én, szombaton 18.00-kor: GODSPELL, a
Liget Társulat előadásában; november 30-án: „A LÁNGOSZLOP MAGÁNYODDÁGA” –
Hollós Korvin Lajos Emlékest; december 9-én: AZ ÚJSZEGEDI KAMARAZENEKAR
ADVENTI HANGVERSENYE.
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3. Gazdálkodási tevékenység
3.1. Általános értékelés
Ssz.
1.
2.
3.

Bevételek
jogcíme

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

EI felhasználás
(%)

14 286

16 385

16 019

97,77

350

350

350

100

1 400

1 596

1 596

100

1 399

1591

1 591

100

16 036

18 331

17 965

98,00

Irányítószervi
támogatás
Egyéb működési
célú támogatások
államháztartáson
belülről
Működési
bevételek
ebből bérleti
díjak
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a bevételek a tervezettek szerint folytak
be. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre soron az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő pályázati támogatása került elszámolásra.
3.2. A költségvetés teljesítésének számszaki és százalékos bemutatása, értékelése
3.2.1. Személyi juttatások
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kiadások
jogcíme
Törvény szerinti
illetmények
Céljuttatás,
projektprémium
Jubileumi
jutalom
Béren kívüli
juttatások
Közlekedési
költségtérítés
Foglalkoztatottak
egyéb személyi
juttatásai
Egyéb külső
személyi
juttatások
SZEMÉLYI
JUTTATÁSOK
ÖSSZESEN

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

EI felhasználás
(%)

10 814

11 604

11 423

98,44

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

283

94,33

123

123

123

100

0

122

122

100

100

50

50

100

11 337

12 199

12 001

98,38
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A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt.
3.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Ssz.

Kiadások jogcíme

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

EI felhasználás
(%)

MUNKAADÓKAT
TERHELŐ
JÁRULÉKOK
ÖSSZESEN

1 786

1 968

1 943

98,73

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt,
arányos a személyi juttatások teljesítésével.
3.2.3. Dologi kiadások
Ssz.

Kiadások
jogcíme

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

EI felhasználás
(%)

1.

Készletbeszerzés

180

565

565

100

23

22

21

95,45

1 156

779

639

82,03

0

0

0

0

522

305

304

99,67

1 881

1 671

1 529

91,50

2.
3.
4.

5.

Kommunikációs
szolgáltatási
kiadások
Szolgáltatási
kiadások
Kiküldetések,
reklám-, és
propagandakiadások
Különféle
befizetések, és
dologi kiadások
DOLOGI
KIADÁSOK
ÖSSZESEN

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt.
Ezen összegekből többek között a művelődési ház üzemeltetéséhez szükséges tisztítószerek,
fénycsövek, izzók, előadóművészi tevékenységek, postaköltségek, mosatási költségek,
előzetesen felszámított áfa kiadások kerültek elszámolásra.
3.2.4. Egyéb működési célú kiadások
Ssz.
1.
2.

Kiadások jogcíme
Elvonások és
befizetések
Egyéb működési
célú támogatások
áht-n belülre
EGYÉB

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

EI felhasználás
(%)

0

172

172

100

140

103

102

99,03

140

275

274

99,64
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MŰKÖDÉSI
CÉLÚ
KIADÁSOK
ÖSSZESEN

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt.
Ezen összegből a bevételek teljesítésének függvénye alapján NGSZ-nek átadásra kerülő
energia kiadások, illetve a 2020. évi elvonás összege kerültek elszámolásra.
3.2.5. Beruházások, felújítások
Ssz.

Kiadások jogcíme

1.

Beruházások

2.

Felújítások
BERUHÁZÁSOK,
FELÚJÍTÁSOK
ÖSSZESEN

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

EI felhasználás
(%)

1 075

2 401

2 401

100

0

0

0

0

1 075

2 401

2 401

100

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt.
Teljes összegben felhasználásra került a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás összege, valamint informatikai eszközök és az intézmény működését segítő tárgyi
eszközök kerültek beszerzésre.
3.3. Az intézmény kötött és egyedi céltámogatásai
3.3.1. Önkormányzati céltámogatások
-

Kapott céltámogatás összege: 3 229 eFt

-

Felhasználás: 3 186 eFt
Ssz.

Cél megnevezése

1.

Jubileumi jutalom

2.

Béren kívüli juttatások

3.
4.
5.
6.
7.

Munkába járáshoz
költségtérítés
2020. évről áthúzódó
kötelezettség vállalás
Kulturális intézmények
2020. évi bérfejlesztése
Kulturális intézmények
2021. évi bérfejlesztése
I. ütem
Kulturális intézmények
2021. évi bérfejlesztése

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

0

0

0

368

369

326

123

123

123

1 169

1 169

1 169

0

553

553

0

592

592

0

423

423
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II. ütem
FELHASZNÁLÁS
ÖSSZESEN

1 660

3 229

3 186

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt.
2021. évben a kulturális intézmények több ütemben történő bérfejlesztése céltámogatás
keretében valósult meg az Önkormányzat részéről, amely összeg fedezetét az Emberi
Erőforrások Támogatáskezelő biztosította.
3.3.2. Választókörzeti keret céltámogatás
-

Kapott céltámogatás összege: 280 eFt

-

Felhasználás: 280 eFt

Ssz.

Kiadás jogcíme

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

1.

Üzemeltetési anyagok

0

59

59

2.

Egyéb szolgáltatások

0

90

90

0

16

16

0

91

91

0

24

24

0

280

280

3.
4.
5.

Előzetesen felszámított
általános forgalmi adó
Egyéb tárgyi eszközök
beszerzése, létesítése
Beruházási célú
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó
FELHASZNÁLÁS
ÖSSZESEN

Az intézmény választókörzetének képviselői támogatása került felhasználásra, melyet
kertrendezésre, különböző üzemeltetési kellékek, valamint tárgyi eszközök beszerzésére,
rendezvények programjának kiadásaira fordítottunk.
3.3.3. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi keret céltámogatás
-

Kapott céltámogatás összege: 250 eFt

-

Felhasználás: 109 eFt
Ssz.

Kiadás jogcíme

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

1.

Egyéb szolgáltatások

0

195

55

2.

Előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

0

13

12

3.

Egyéb dologi kiadások

0

42

42

0

250

109

FELHASZNÁLÁS
ÖSSZESEN
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Az elnyert összegből az Újszegedi Nyugdíjasklub 2021. évi működésének támogatására
fordítottunk 109 eFt az alábbiak szerint:
- 2021. szeptember 09-én Szegedi Vadasparki látogatás
- 2021. szeptember 30-án Dr. Várkonyi Tamás Tibor előadása „A koronavírus és a
cukorbetegség című program keretében”
- 2021. október 14-én „Varázslatos Jordánia” címmel Dr. Karikó Sándor főiskolai tanár
diavetítéses úti élmény-beszámoló előadása
- 2021. november 04-én Móra Ferenc Múzeumi látogatás
- 2021. november 18-án "Az ember a világűrben – 60 éve volt Gagarin űrutazása” címmel a Szegedi
Csillagvizsgáló Alapítvány előadása

3.3.4. 2020. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
-

Kapott céltámogatás összege: 1 075 eFt

-

Felhasználás: 1 075 eFt
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

Kiadás jogcíme
Üzemeltetési anyagok
beszerzése
Előzetesen felszámított
általános forgalmi adó
Informatikai eszközök
beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök
beszerzése, létesítése
Előzetesen felszámított
beruházási célú
általános forgalmi adó
FELHASZNÁLÁS
ÖSSZESEN

Eredeti EI
(eFt)

Módosított EI
(eFt)

Teljesítés (eFt)

0

50

50

0

13

13

0

140

140

846

657

657

229

215

215

1 075

1 075

1 075

A 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás terhére 2021. évben beszerzésre
kerültek hangtechnikai eszközök (mikrofon, mikrofon állvány, hangrendszer), 1 db LG
televízió, 14 db összecsukható konferencia asztal, valamint 14 db asztalterítő.
3.4. Rendkívüli események, körülmények
2021. évben az intézmény működésére ható rendkívüli körülmény a koronavírus járvány miatt
kialakuló pandémiás helyzet, amely nagyban befolyásolta az intézmény működését főleg
2021. I. félévében.
Szeged, 2022. február 28.
Jáger Richárd László
igazgató
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