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ÁCS KORNÉL 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. február 1. és 2018. augusztus 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

HA5KFU 

 
 

A kör rádióflottájának kezelésével foglalkoztam, azt rendezvényekre kiadtam, felügyeltem. A kör 
klubszobájában rendet raktam, kitakarítottam. Az FT-857-es rádión frekvenciatartomány kiterjesztést 
végeztem, a hibás SWR mérő műszert javítottam. 

PULCSI ÉS FOLTMÉKÖR 

 
 

A pulcsi és foltmékörben az alábbi tevékenységeket végeztem a tavaszi félév és a nyár foyamán: 
Hímzés: 

● Pulóverhímzés 17 darab, elöl, hátul mintával 
● Pulóverhímzés 20 darab, elöl, hátul mintával 
● Kötények hímzése 16 darab 
● Képzészáró Tábor folttervezés, 120 darab folt hímzése, vágása, utómunkázás 
● Felező Bál foltok tervezés, 70 darab folt hímzése, vágása, utómunkázás 
● Dezső Buli pólók hímzése 7db 
● Seniorképzés csoport foltok 7db 
● Táncosruha hímzés 1db 
● Fürdőköntös hímzése egész hátat kitöltő mintával 
● KJK Szakest szalagok 8 darab: tervezés, hímzés 
● Besegítés más munkafolyamatokba: 

○ Gólyavacsi foltok hímzése, vágása 
○ Csillagtúra foltok hímzése, vágása 

Rendszeres karbantartási munkák a hímzőgépen és tartoozékain, fellépő hibák javítása 
Betanítás: 

● Két újonc betanítása 
● Általánosságban az újoncok tanítása munka közben 

Közösségi, és egyéb tevékenységem a körben: 
● Anyagbeszerzés lista összeállításában, beszerzés lebonyolításában segítettem több alkalommal 
● Felvasalható foltok készítési technikájának utánajárás, anyagválasztás 
● 3D-s hímzés technika utánajárás, anyagválasztás 
● Klubszoba takarításában több alkalommal részt vettem 
● Klubszoba átrendezésében nagy részt vállaltam 
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EGYÉB 

 
 

A Beléptető Projektben a felmerülő hibák elhárításával foglalkoztam, a hibás zárakat, kártyaolvasókat 
javítottam. Ezen felül foglalkoztam az ajtók, zárpajzsok állapotának fenntartásával is, ahol erre 
szükség volt a félév és a nyár folyamán. 

WTF 

 
 
A tavaszi félév során teljeskörű klubszobatakarítást végeztem. 

SZINTKÉPVISELŐK TANÁCSA 

 
 

A félév folyamán több alkalommal vettem részt a klubszobák állapotának ellenőrzésében, sok 
alkalommal szúrópróba szerűen ellenőriztem a helységek állapotát. A festékraktár kitakarításában és 
átrendezésében komoly szerepet vállaltam. 

 

 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 

 


