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1.

A rendre április hónapban tartott közgyűlést és koszorúzást ebben az
évben sem tudtuk megszervezni a járványhelyzet miatt. Megemlékezésünk
azonban tejesen nem maradt el, jelképesen megtartottuk. Az elnökség
május 19.-én az emléktáblára új koszorúkat helyezett, az eddigi
ünnepségekről

kis

összeállítást

szerkesztett,

nyomtattatott,

melyet

eljuttatott az érintetteknek és tagoknak.
2.

Az éves rendes közgyűlést június 19.-én tudtuk megszervezni, melyen
elfogadtuk a beszámolókat és a 2021 évi munkatervet és pénzügyi tervet.

3.

Felújítottuk a túraútvonalakat jelző táblánkat, a tetőt júniusban újra
cseréltük, majd a táblát is kicseréltük. Köszönet az elvégzett munkáért
Keller Mártának és férjének. A Flóra-hegyen levő táblákon a javítást és a
Flóra-hegyre vezető út letakarítását, a belógó ágak metszését ismét Illés
Kálmán végezte el. Köszönjük a munkát és az Önkormányzat segítségét,
melyet a gépek kölcsönzésével nyújtott.

4.

Ebben az évben megrendezésre került a Löszölő-Tökölő túra, igaz a
megszokottnál későbbi időpontban, július 24.-én. A lullai fogadó állomás
most a kultúrotthon felújítási munkálata miatt a Helytörténeti Kiállítás
udvarán volt. A túrára szép időben került sor, sikeresen lezajlott. Keller
Márta kiválóan szervezte és végezte a feladatot, segítői Balogh László és
Nagy Ernő voltak.

5.

A szokásos augusztus 20.-i ünnepség elmaradt, azonban a katolikus
templomban tartott ökumenikus alkalom méltón emlékezett meg az
államalapításról és a kenyérszentelés ünnepéről. Az ünnepség részeként
Kleiber Jenőné polgármester asszony megköszönte Tóth Andrásnak a bolt
előtti buszmegálló felújítását, átalakítását. A lullai buszmegálló kellemes
váróhellyé, olvasó szobává változott, növelve a település értékét.

6.

Szeptember 25.-én közgyűlést és baráti összejövetelt, ebédet szerveztünk
a helytörténeti kiállítás udvarán. A közgyűlés új elnökséget választott, az
előző elnökség mandátuma áprilisban lejárt. A Közgyűlés az Egyesület
elnökének választotta egyhangúan Szabó Lászlót, elnökségi tagoknak
választotta Dr. Molnár Szabó Zsuzsát és Perger Csabát. A jelenlévők jó
munkát és jó egészséget kívántak az új elnökségnek, remélve, hogy az
Egyesület munkája sikeresen tovább folytatódik, melyet a tagság
megújulása kísér majd.

7. A közgyűlést ebéd követte, a finom gulyást ezúttal Kleiber Zoltán és
Pavelka István főzték. Köszönjük, valamint a tagoknak a sütemény és ital
hozzájárulást is. Nagy köszönet illeti még Szabó Lászlót a sátor állításért,
Illés Kálmánt az asztalok fuvarozásáért és a Lillalulla Bt-t, hogy konyháját
rendelkezésünkre bocsátotta a főzéshez. A jó ebédet és kellemes
beszélgetést megkoronázta délután az Önkormányzat által a focipályán
rendezett Szt. Martin koncert.
8.

Autóbuszos kirándulást szerveztünk október 9.-én Zirc és Veszprém
látnivalóinak megismerésére. Mindkét helyszínen érdekes és szakszerű
idegenvezetésben volt részünk. A kiránduláson 28-an vettünk részt, nagy
szerencsénkre aznap hűvös, de szép idő volt. Kis probléma adódott ugyan a
busszal, de hamar megoldódott így a tervezett programot meg tudtuk
tartani.

9.

Az őszi túrát Dr. Molnár Zsuzsa szervezte, aki a könnyebb elérhetőség
céljából már előzőleg létrehozta a Lulla Baráti Kör Messenger csoportját.
A túrát november 7.-ére szervezték a Kási-várhoz, a résztvevőket terepjáró
vitte a Szent Lászlóban található pihenőig és vissza. Az ötlet és a
megvalósítás nagyon sikeresnek bizonyult, a borús idő ellenére sokan részt
vettek rajta. Várjuk a folytatást, hiszen jelen helyzetben a természetjárás
kiváló lehetőség baráti találkozásra, közösségi együttlétre.

