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30 kőrisfát adományozott Mosonmagyaróvárnak a Nolato
Faültetés a Föld Napján óvodásokkal és kisiskolásokkal
A mosonmagyaróvári Majoroki Óvoda 25 kiscsoportos óvódása és a Fekete István Általános Iskola
25 diákja segített dr. Meleg Norbertnek, a Nolato Magyarország Kft. vezérigazgató helyettesének
és Dr. Árvay István mosonmagyaróvári polgármesternek az idei Föld Napi faültetésben. A 30 kőrisfát a Nolato Kft. adományozta a városnak, a faültetést a Dzsungelország Kft. szakembere végezték
Lobitz Ákos vezetésével.
A Nolato Magyarország Kft. kiemelt fontosságúnak tartja a természeti környezet megóvását és szépítését, ezért felelős vállalkozásként nem csak saját telephelyén, hanem a vállalkozásnak otthont adó
Mosonmagyaróvár közterületein is rendszeresen fákat ültet. A Föld Napi faültetésre április 22-én,
szerdán délelőtt 10 órakor került sor a Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola előtti parkosított területen.
„A mi gyárunk olyan eszközöket gyárt, amire szükségük van az embereknek, de ehhez folyamatosan
újabb csarnokokat kell építenünk. Az építkezések miatt néhány fát ki kell vágnunk, ezek helyett viszont sok fiatal fát ültetünk a városban és a Nolato telephelyén” – mondta el az óvodásoknak és kisdiákoknak dr. Meleg Norbert, a Nolato vezérigazgató helyettese.
„Örömmel láttam a gyerekek lelkesedését, ahogy segédkeztek a faültetésben. Szívesen szervezünk
ilyen akciókat, mert a gyerekek ezzel a programmal is közelebb kerülhettek a természet megóvásához, az értékteremtéshez – mondta el dr. Meleg Norbert.
A mosonmagyaróvári vállalat nem először gondoskodik környezetének megszépítéséről. 2012-ben a
Nolato Mosonmagyaróvár városának adományozott 100 fát, melyeket két lépcsőben ültetett el, 2013
őszén mosonmagyaróvári óvodások bevonásával, 2014 őszén pedig győri kisiskolásokkal együtt ültettek fákat a cég telephelyén. Ebbe a sorba illik bele a most elültetett 30 virágzó kőris csemete. Lobitz
Ákos, a kertészeti munkákat végző Dzsungelország Kft. ügyvezetője méltatta a vállalat felelősségteljes
magatartását. „Kiemelkedő a Nolato hozzáállása, a vállalat vezetése évek óta elfogadja szakmai segítségünket a környezetépítésben és odafigyel a környezetére. A társadalmi és környezeti felelősségvállalás kiemelt küldetése a svéd tulajdonú vállalatnak, amit jól láthatóan Magyarországon is igyekszik
meghonosítani a cég.

