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Értékteremtésre nevelik a győri iskolásokat
A Nolato telephelyét faültetéssel szépítették meg a diákok
Győri iskolások csatlakoztak a Nolato Magyarország Kft. idei faültetési akciójához. A győri Öveges
Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjai 2014. november 5-én reggel érkeztek a cég mosonmagyaróvári telephelyére, ahol 20 kőrisfát ültettek el a Dzsungelország Kft. közreműködésével. A faültetést követően a vállalat tízóraira látta vendégül a 31 diákot.
A Nolato Magyarország Kft. 2014. szeptember végén vette birtokba újonnan felépült üzemcsarnokát.
A telephelybővítés során kivágott fák pótlásaként, a gyártócsarnok környezetének szépítésére 20
kőrisfát ültetett a vállalat. A környezetszépítéshez csatlakoztak a győri Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola 2. b osztályos tanulói és nevelőtanáraik is. Osztályfőnökük, Doktor Andrea örömmel értesült a Nolato meghívásáról, hasznosnak tartja, hogy a gyermekek már ebben az életkorban bepillanthatnak a termelési folyamatokba. „A gyermekeknek részt kell venniük az értékek előállításában is,
nem tartom helyesnek, ha csak a fogyasztói oldallal találkoznak. Mielőtt megérkeztünk volna a vállalathoz, beszélgettünk erről az osztállyal, lélekben is készültünk az eseményre” – mondta el az osztályfőnök.
A mosonmagyaróvári vállalat nem először gondoskodik környezetének megszépítéséről. 2012-ben a
Nolato Mosonmagyaróvár városának adományozott 100 fát, melyeket két lépcsőben ültetett el, tavaly ősszel pedig mosonmagyaróvári óvodások bevonásával ültettek fákat a cég telephelyén. 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. Itthon még egyedülálló, nyugati szemléletmódot képvisel a Nolato,
egységes koncepció megvalósítására törekszik” – hangsúlyozta Lobitz Ákos. A munkálatok során a 20
kőrisfa elültetése mellett ágyáskialakításra és füvesítésre is sor kerül, így a korábbi faültetések folytatásaként egységes, esztétikus fasor növekedhet a vállalat üzemcsarnokai mentén.
A gyermekprogramokat is előnyben részesítő vállalat a faültetést követően tízórain látta vendégül a
kisiskolásokat, és egy új számítógépet adományozott a faültetésben részt vevő osztálynak. „Örömmel
láttam a kisiskolások lelkesedését, ahogy segédkeztek a faültetésben. Szívesen fogadtuk a csoportot,
akik ezzel a programmal is közelebb kerülhettek a természet megóvásához, az értékteremtéshez –
mondta el dr. Meleg Norbert, a Nolato Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese, miután átadta az
új számítógépet a 2. b-sek osztályfőnökének. A társadalmi és környezeti felelősségvállalás kiemelt
küldetése a svéd tulajdonú vállalatnak, amit jól láthatóan Magyarországon is igyekszik meghonosítani
a cég.

