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Természettudatosságra nevelik az iskolásokat
Kőrisfacsemetéket ültettek a diákok a Nolato telephelyén
Ökoiskolások csatlakoztak a Nolato Magyarország Kft. idei faültetési akciójához. A Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola negyedikes diákjai november
9-én reggel érkeztek a cég mosonmagyaróvári telephelyére, ahol 35 kőrisfát ültettek el a
Dzsungelország Kft. közreműködésével. A faültetést követően a vállalat tízóraira és rövid
gyárlátogatásra látta vendégül diákokat, akik a délutánt a FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpontban töltötték.
A Nolato Magyarország Kft. belső és külső környezetére egyaránt igényes vállalkozásként
folyamatosan gondozza és szépíti telephelyének környezetét. A cég különösen odafigyel arra, hogy a beruházásaik és fejlesztéseik miatt kivágott minden egyes elöregedett fa helyett
négy új facsemetét ültet. Ehhez a programhoz tartozik az őszi faültetés is, melyhez idén a
győri Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola 4.B osztályos tanulói és tanáraik is csatlakoztak.
Somosfalviné Fehér Gabriella osztályfőnök örömmel értesült a Nolato meghívásáról, hiszen
egy ökoiskola tanáraként különösen hasznosnak tartja, hogy a gyermekeket már ilyen fiatalon természettudatosságra neveljék és tapasztalatot szerezhessenek arról is, hogyan zajlik a
termelés egy gyárban.
„Osztályfőnöki órán nagyon sokat beszélgetünk a környezettudatosságról, a természet és a
környezetünk megóvásának fontosságáról. A szemetet is szelektíven gyűjtjük az osztályteremben, az iskolai papírgyűjtésen pedig az egész iskola 4 tonnás eredményéből 1 tonnát a mi
osztályunk gyűjtött, amivel elsők lettünk az iskolai versenyben. Környezet órán éppen most
beszéltünk arról, hogyan keletkezik az élet, hogyan lesz a magból fejlett növény, ezért nagyon hasznos volt, hogy a faültetés során közvetlen tapasztalatokat szerezhettek a gyerekek
a növényekkel kapcsolatban. A gyárlátogatáson nagyon érdekes volt látni, hogy a Nolato
mennyire odafigyel a hulladékok újrahasznosítására és a zöld energia használatára.”
A mosonmagyaróvári vállalat nem először gondoskodik környezetének megszépítéséről.
2012-ben a Nolato Mosonmagyaróvár városának adományozott 100 fát, melyeket két lépcsőben ültetett el, 2013 őszén a mosonmagyaróvári óvodások, 2014 őszén pedig kisiskolások
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 mun-

A Nolato Magyarország Kft. sajtóközleménye – 2017. november 10.
kálatok során idén 35 darab, 14-16 centiméteres körátmérőjű kőrisfa csemetét ültetettek el
a Nolato telephelyén, ami tervszerű folytatása a korábban megkezdett parkosításnak (ágyáskialakításoknak, füvesítésnek), a cél az, hogy a faültetések eredményeként egységes, esztétikus fasor növekedjen a vállalat üzemcsarnokai mentén.
A gyermekprogramokat is előnyben részesítő vállalat a faültetést követően tízórain látta
vendégül az iskolásokat, majd megmutatták nekik, milyen munka folyik az üzemben. A gyárlátogatás során a diákok ízelítőt kaptak abból, hogy a Nolato hogyan gondoskodik gyártása
során is a környezeti fenntarthatóságról, többek között azzal, hogy csak zöld energiát vásárol
és minden hulladéka újra feldolgozásra kerül, a termelés során keletkező selejtet és hulladékot saját gyártásban hasznosítják újra.
A gyárlátogatást követően a gyerekek a cég támogatásának köszönhetően a FUTURA Központban szerezhettek további élményeket.
„Öröm volt látni a gyerekek lelkesedését, nagyon ügyesen segítettek a faültetésben. Szívesen
fogadtuk a csoportot, a gyerekek ezzel a programmal is közelebb kerülhettek a természet
megóvásához, az értékteremtéshez.” – mondta el dr. Meleg Norbert, a Nolato Magyarország
Kft. vezérigazgató-helyettese. A társadalmi és környezeti felelősségvállalás kiemelt küldetése
a svéd tulajdonú vállalatnak, amit jól láthatóan Magyarországon is igyekszik meghonosítani a
cég.

