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A Fehér Ló Sakkegyesület főszponzora lett a Nolato
A Mosonmagyaróváron megrendezett V. FUTURA Sakk Karnevál megnyitóján dr. Meleg Norbert, a
Nolato Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese és Lobitz Ákos, a Fehér Ló Sakkegyesület elnöke
ünnepélyes keretek között írta alá azt a támogatói szerződést, melynek értelmében a Nolato a jövőben főszponzorként támogatja a sakkegyesület ifjúságnevelő munkáját.
Meleg Norbert vezérigazgató-helyettes elmondta, hogy az ország 200 legnagyobb cége között szereplő
Nolato-t országos szinten keresik meg támogatási kérésekkel, a cég vezetése azonban úgy tartja helyesnek, ha felelős helyi vállalkozásként a helyi közösségeket segíti. A támogatások odaítélése során
külön figyelmet szentelnek a gyerekek, a fiatalok fejlesztésének. A Fehér Ló Sakkegyesület segítése
mellett szólt, hogy itt a gyerekek egy olyan élő közösséghez tartozhatnak, ahol tanulhatnak, felkészülhetnek az életre.
A sakk, az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a gyerekeket az óvodáskor végén, iskolás kor elején be lehet vezetni a tudatos ismeretelsajátítás világába. A sakkozás, jótékonyan hat az értelmi képességek, a megértést és a problémamegoldást biztosító gondolkodás fejlődésére. Emellett értékes nevelő-fejlesztő ereje, személyiségformáló hatása is, a sakkjáték tanulásának-gyakorlásának kedvező hatása van a gyermekek egész intellektuális fejlődésére. Ezért mondtunk
gondolkodás nélkül igent a Fehér Ló Sakkegyesület megkeresésére és lettünk az egyesület főszponzora.
Egy olyan helyi kezdeményezés mellé állunk ezzel, amely gyermekeknek teremt minőségi elfoglaltságot, ráadásul olyan területen, ami a mai, gyorsan digitalizálódó világban egyre jobban felértékelődik –
mondta el dr. Meleg Norbert a Nolato Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese.
A Fehér Ló Sakkegyesület technikai hátterével az elmúlt években megteremtettük Mosonmagyaróvár
két általános iskolájában az iskolaidőben történő ingyenes sakkoktatást, ezzel is népszerűsítjük ezt a
szép és a gondolkodást jelentősen fejlesztő sportágat. Nagy segítség számunkra a Nolato Magyarország
Kft. főszponzorrá válása, a támogatás lehetővé teszi, hogy az egyesületben sakkozó tehetséges gyerekekből országos-, vagy világhírű sakkozók váljanak. Megvan hozzá a tehetségük, a sakkszakkör pedig a
Nolato támogatásával együtt megadja számukra a fejlődés lehetőségét. Egyesület tagjainak csaknem
90 százaléka gyermekek és fiatalkorú. A támogatás segítségével utánpótlás csapatunkat szeretnénk
megerősíteni, növelni szeretnénk a versenyre járók számát és további iskolákat tervezünk bevonni a
sakk népszerűsítésére, emellett óvoda kupát is szeretnénk indítani – mondta el Lobitz Ákos, a Fehér Ló
Sakkegyesületnek elnöke.

