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Az elm0lt 6vben megncivekedett a kSresetek szdma, igy :

2O2O-ban osszesen 82 beavatkoz6s t<irt6nt az egyestilet r6sz6r6l , 6s 37 tfiz1elz6 t6vesen jelzett:* ( ezeket nem is r6szletezn6m).
29 tfizeset
18 mfiszaki ment6s, ebb5l 3 5llat ment6s
t7 fat1,6g6s

4 olaj 6s g6zszivdrgSs

5 6ptiletomlds
Az 82 beavatkoz5son tilmen6en tt gyakorlatot tartottunk a vonul6s tfizolt6ink sz6mdra, hogy

k6szs6gszinten tudjdk haszndlni a felszerel6seket, 6s szakszerfien tudjanak beavatkozni k6resetekn6l.
Az eg6sz 6vben elhriz6d6 virus helyzet miatt sajnos rendezv6nyeink, a szokdsos habpartiaink, fut6s
biztositSsaink, ki.ilfdldi utazdsaink, 6s vend6gfogaddsaink elmaradtak,amik hidnya nemcsak
egyestilettinket, hanem a civil lakoss6got 6s a gyerekeket is megviselte.

A tfzesetekre 6s mfiszaki ment6sekre az volt a jellemz6, hogy a hivatdsos t(zolt6k utSn kb 6 perccel
k6s5bb 6rkezttink ki a helyszinre, 6ltalSban 5-5 f5vel. 5 alkalommal elSfordult, hogy mi 6rtrjnk ki, 6s

.avatkoztunk be els6k6nt, vagy egyedtil oldottuk meg, mert a hivatdsos egys6gek bevet6srSl vagy
gyakorlatr6l lettek riasztva.
Akadt, amikor a hivatdsosok visszaforditottak minket, de a tobbs6g6ben segiteni tudtunk egymdsnak,
6s egytitt mentetttink,vagy oltottunk veltik.

A szakmaitev6kenys6g v6grehajtSsa elk6pzelhetetlen a munk6t v6gz6 egyesriletitagok n6lkiil.

A tavalyi 6vben 1 f6 elhagyta egyestilettinket 6s 2 f6 csak pdrtol6 tagk6nt kivdnja folytatni a
tov6bbiakban.

Vonul6s t(zolt6:
Vezetds6gi tag:

lfjf sdgi, di6k tfizolt6:
Pdrtol6 tag, nyugdijas:
0sszesen:

L2f6
4f6
t4f5
L7 f6
47 f6

Evek 6ta legnagyobb tdmogat6nk az Onkormdnyzat, amely a m(kcid6si kciltsegeink jelent6s r6sz6t
fedezi. Az Sltaluk nyrijtott tdmogatdson feltil, kihasznSlunk minden olyan lehet5s6get, amellyel
b5vithetjtik a sztiks6ges eszkdzeinket.
A 2020-as 6vben 1 OKF 6ltal kiirt O.r.e. pSly6zaton indultunk, melyen az egyesUletnek szUks6ges t6rgyi
eszkozriket nyertrik el :

Motoros l5ncffir{szt,
egykezes lSncf(r6szt,
sugdrcsciveket,

6s a feszit6-v6go berendez6st cser6ltiik le korszerfibbre,amihez a pofaszersz6mokat a Wernaui
koll6gii knak kciszonhetjrik.
Az egyik r6gi feszit6-vdg6t a Tardoskeddi t(zolt6knak aj6nd6koztuk, ami6rt cser6be 4 db l6gzdk6szU16ket
6s tartal6k palackokat kaptunk feliilvizsgdlattal. A m6sik r6gi feszit6-vdg6t jelenleg egy erd6lyi
telepri l6sen, M6d6falvdn haszn5ljdk, am it szint6n ajdnd6kba adtun k.



Szok6sos m6don megtartottuk a tavalyi 6v, 6vz{r6 ktizgyfil6s6t.

A tavaly elmaradtak a rendezv6nyeink, a tfizolt6 versenyek, az ifj0sdgi versenyek, a bemutat6k, a

habpartik, 6s mindenf6le tdrsadalmi osszejcivetel a fenn6l16 virushelyzet miatt.

Szeretn6m megkciszdnni az egyesiilet tagjainak, az eg6sz 6vi kitart6 munkdj6t m6g ebben a neh6z

idd*akban is, valamint a cs4lSdjainknak a hozzdnk val6 tUrelmet,6s rem6ljiik hogy ez a helyzet az id6n

m5r pozitivabbra fordul.
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