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Az időjárás sem árthatott a jó hangulatnak
Nagy készülődés előzte meg idén is a 2018-as Nolato Napot megelőző heteket és napokat. Nem csak
ajándékokat és kellékeket szereztek be a szervezők, de lázasan folyt az előkészítő munka is, hogy az
idei Nolato Nap még jobb és még eseménydúsabb legyen, mint a tavalyi volt. Az időjárás ugyan nem
kedvezett, de ez sem akadályozhatta meg a Nolato csapatát abban, hogy idén is remekül érezzék
magunkat egymás társaságában.
Reggel már 10 órától várták az esemény szervezői a korán érkező vendégeiket. Bár az időjárás nem volt
a legkellemesebb, korán kelőkben ezúttal sem volt hiány. A bejáratnál a gyermekeket Nolato-s ajándékok fogadták, úgy mehettek tovább a rendezvény színhelyére, hogy felfedezzék az idei meglepetéseket
és játékokat. A vendégeket ezúttal hamisíthatatlan – én nagyon finom – amerikai hotdog fogadta reggeli gyanánt. A finom étel nagyon jól esett az érkezőknek, és később még bőséges repetára is volt lehetőség.
A nap során a kisebb gyerekeket légvár, a nagyobbakat felfújható mászófal várta. Az előbbiben ruganyosságát, az utóbbiban ügyességét és kitartását tehette próbára az „aprónép”: a nagy népszerűség
miatt folyamatosan foglalt is volt mindkét helyszín. Akik szívesen töltötték az idejüket kézműves alkotásokkal, vagy éppen egy szép csillámtetkóra, vagy divatos hajfonatra vágytak, azok a kézműves sarokban találták meg a helyüket. A kicsit nagyobbakat íjászat, és egy „artista képző” sátor várta, de nem
volt hiány bohócokban és óriás szappanbuborékot gyártó mutatványosokban sem. Állandóan foglalt
volt a rodeó bika és az Euro-Bunge, az óriás gumiasztal, ahol biztonságos körülmények között ugrálhattak, repülhettek, szaltózhattak a gyerekek. A felnőttek közben darts versenyben, vagy éppen a rodeó
bikán mérhették össze ügyességüket.
A hagyományos főzőversenyt idén békés – de annál finomabb ízeket produkáló – szabadtéri örömfőzés
váltotta fel, ahol az egyes munkaterületek csapatai tehettek ki magukért, és mutathatták meg a többieknek, hogy mire képesek. Amit főztek, azt jóízűen el is fogyasztotta a népes vendégsereg, de a szervezők is gondolkodtak arról, hogy éhen senki ne maradjon. Az ebédként felszolgált ízletes és egészséges, zöldséges és húsos WOK ételből mindenki kedvére falatozhatott.
Ebéd után gólyalábas cirkuszi produkció szórakoztatott kicsiket és nagyokat elefánttal, porondmesterrel, bűvészmutatványokkal, zenével és sok-sok vidámsággal kiegészítve. Az egész napot végigkövették
a sportpályán és a rendezvénysátorban játszható játékok, a folyamatos darts verseny, a tollaslabda, a
röplabda és az X-Box sátorban zajló nagyon komoly rangadók. A jó hangulatot korlátlanul fogyasztható
popcorn és vattacukor, büfé és borkóstoló stand tette teljessé. A programok közül idén sem maradhatott ki a közkedvelt modellrepülő és modellautó bemutató.
Mivel egy mulatság sem lehet kerek a jó zene nélkül, ezért ezúttal Bódi Csabi volt a sztárvendég, hogy
biztosítsa a Nolato Nap második felében a jó hangulatot és a táncolni vágyóknak a talpalávalót. Nem
maradhatott el természetesen az eredményhirdetés sem, ahol megjutalmazták a rendezvények sportos és aktív résztvevőit. Kupa és sok-sok ajándék talált gazdára idén is, és fáradtan, de elégedetten
konstatálhatta mindenki, hogy idén is egy sikeres Nolato Nap zárta a nyári pihenést.

