MARADJ OTTHON
Tévében és rádióban folyamatosan ezt a felhívást halljuk. Amikor az egész család együtt van,
nehéz lekötni a gyerekeket, főleg ott, ahol több kiskorú is van.
Tiszteletem az anyukáké, hiszen tanulnak a gyermekeikkel, mert az óvodásnak is van ám
feladata, nemcsak az iskolásnak, közben a háztartásban is sok dolog adódik, és ha még Home
Office-ban dolgozik az édesanya, akkor ez tiszta logisztikai feladat lehet. Mindenki a legjobb
tudásával éli a megváltozott életét.
Büszkeség tölt el, amikor jelzést kapok szülőktől, hogy valami pozitív dolog történt velük az
utóbbi időben.
Orr Endre családja nagyon szeret rajzolni-alkotni (nem nehéz ilyen családi háttérrel,
képzőművész apuka, anyuka, nagyszülő). Gyerekeik különösen tehetségesek a művészeti
ágakban: rajzolnak, festenek, kézműveznek (Endre még furulyázik és dobol, nem is
akárhogyan) és az alkotásokat az édesanya elküldi különféle pályázatokra, ahol rendszeresen
díjakat is nyernek. Hol első vagy második helyezés, de nem ritka a különdíj sem. Így történt ez
a héten is, jött az értesítés az anyukától, hogy a karantén ideje alatt Endre mesét írt, a család
bábokat készített hozzá, a kész munkát elküldték egy pályázatra, amit az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet hirdetett meg, Nyúlfarknyi bábozás címmel. Ebben a
projektben a testvérek első helyezést értek el. Talán egy óra sem telt el, újabb levél érkezett,
örömhír, mert egy másik pályázaton, amit a Bogárháton Alapítvány hirdetett meg, a testvérek
különdíjasok lettek. Emma Ida óvodás kategóriában, Endre iskolás kategóriában.
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által kiírt Magyar zászló és címer pályázaton Emma Ida első
helyezést ért el az óvodás kategóriában.
Az előző tanévben a Hagyományok Háza kiírt egy projektet Furulyás Palkó címmel, melyet
Endre és Emma Ida közösen meg is nyertek. A díjon felül Endre még az osztályának is örömet
tudott szerezni, mert múzeumpedagógiai óra is járt a nyereménnyel. Fantasztikus délelőtti
foglalkozásban volt részünk.
Példaértékű a család tevékenysége. Hasznos időtöltésük - hobbijuk dicsőséget hoz
városunknak, óvodánknak és iskolánknak.
Ország-világ látja, hogy milyen ügyes emberpalánták és szülők élnek Nagymaroson városában!
Gratulálok nektek Orr András és Heni és további jó munkálkodást kívánok!
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