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Nolato Nap új helyszínen, a halászi horgásztónál
Idén is nagy készülődés és várakozás előzte meg a Nolato Napot, a szervezők nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy a halászi Öreg Csuka horgásztó melletti új helyszín tetszik-e a résztvevőknek. Nem
kellett csalódniuk, a helyszín is, és a programok is beváltak, minden résztvevő remekül érzete magát
a Nolato rendezvényén, ami nem csak csapatépítésre és az új kollegák integrációjának segítésére
kiváló alkalom. A családi napon még jobban megismerkedhetnek egymással és a vezetőkkel a dolgozók és a nyugdíjas kollégák is visszajárnak a csapathoz, különösen, hogy közülük sokan még most
is dolgoznak.
Idén jó időben és új helyszínen, az Öreg Csuka horgásztónál, Halászin várták a szervezők változatos
programokkal a Nolato dolgozóit a cég családi napján. Az új helyszínen a kisebb és a nagyobb horgásztó,
a játszótér, a röplabda pálya és a füves rész együtt barátságos, családias környezetet biztosított a rendezvénynek. Mivel ez a terep a városon kívül esett, kitűnő alkalom volt arra, hogy a cég támogassa a
sportos életmódot. A biciklivel érkező kollégáknak a szervezők Nolatos ajándéktárgyakkal kedveskedtek.
A reggeltől délutánig tartó szórakozás 9 órakor vette kezdetét. A családi nap legfőbb főbb eseménye
idén a horgászverseny volt, melyre számos Nolatos kolléga és családtagjaik jelentkeztek. Gyerek és
felnőtt kategóriában mérettek meg a versenyzők. Az első három helyezett és a különdíjas egy-egy
Nolatos ajándékcsomaggal lett gazdagabb.
A gyerekek egész nap jókedvűen ugráltak a légvárakon, a kreatív sarokban kézműveskedhettek, az óvó
néni és segítői hennákat, hajfonatokat készítettek nekik, délután pedig egy óriás bábszínház csalt mosolyt az arcukra. Különféle sportokat is kipróbálhattak, belekóstolhattak a tollaslabdába, röplabdába,
pingpongba és kosárlabdába is.
Természetesen a felnőttekre is gondoltak a szervezők. Ők belekóstolhattak a darts világába, egy kisebb
versenyen is részt vehettek, ahol az első három helyezett szintén nyereményben részesült. A nap folyamán remekül összeszokott country táncosok bemutatóját tekinthették meg, később pedig a Muzsika TV sztárját, Sissit is meghallgathatták. Már szinte hagyomány, hogy modellrepülősök érkeznek a
Nolato napokra, ez idén sem volt másképp: repülőikkel ezúttal a tó felett mutattak be látványos trükköket.
Takács László szerszámmérnök idén is a családjával, feleségével, 13 éves lányával és 10 éves fiával érkezett a Nolato családi napra. Kedvükre volt az új helyszín, ami a szabadidős programok tárházával várt
mindenkit. Reggel horgászattal kezdtek.
Mi a gyerekekre fókuszáltunk, a fontos az volt, hogy ők is fogjanak halat. Kegyes volt hozzánk idén az
időjárás is, kedvezett az aktív, szabadtéri programoknak. Mindannyian szeretünk röplabdázni, ennek a
szenvedélyünknek is hódolhattunk. Ráadásul a Családi Napon olyan kollégákkal, köztük sok nyugdíjassal is játszhattunk, akikről nem is gondoltam volna, hogy röplabdáznak – mondta el László, aki már azt
tervezgeti, hogy a Nolato-n belül egy röplabda csapatot is összetoboroz a focicsapat mellé. - Egészen a
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program végéig ott voltunk, nagyon jól éreztük magunkat. Este egyikünket sem kellett álomba ringatni
a sok aktív program után.
Bittmann Angelika, másfél hónapja kezdett a Nolato HR csapatában dolgozni, a családi napon párjával
és felnőtt fiával vett részt.
A program nem csak arra volt nagyon jó alkalom, hogy sok kollégával megismerkedhessek, de csapatépítésnek sem volt utolsó. A helyszínválasztás, a tópart, a csendes környék nagyon tetszett, a sátor
remek helyszín volt a többi programnak. Nagyon tetszett, hogy lazább körülmények között lehetett
beszélgetni a cég vezetőivel is. Szerintem ez nagyon értékes! – mondta Angelika.
Kristóf Magdaléna, az Industrial C műszak dolgozója minden évben a teljes családjával vesz részt a
Nolato Családi Napon. Nagyon tetszett neki az új helyszín, a halastó és a családias, bensőséges légkör.
A programok is kedvükre voltak, a gyerekek élvezték az ugráló várat, a mesemondást és a bohócok
műsorát, a felnőttek pedig a zenét és a nekik szervezett programokat. Összességében minden szuper
volt, ha lehetne, minden héten elmennének egy ilyen rendezvényre.
Nagy Gábor 2017 tavasza óta dolgozik az Industrial C műszakban és eddig minden családi napon részt
vett. Tetszett neki a darts és az ügyességi programok, de a legjobb szerinte a társaság volt.
Természetes, hogy eljövök a Családi Napra, úgy érzem, ezzel tartozom a csapatomnak, ahol dolgozom.
Jó találkozni munkán kívül is a többiekkel, beszélgetni, jobban megismerni egymást. A fiúk a műszakból
gyakran összejárnak a pihenőnapjaikon is, és nekem ez nagyon sokat jelent.

