Szeged - delmagyar.hu

1. oldal, összesen: 2

© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Újra Ruzsán vakációzhatott a szentesi Benkı
család
BOBKÓ ANNA
2009.07.11. 12:00

Rusza - A tavalyi elsı közös nyaralás után idén ismét Papp János ruzsai
expolgármester nyaralójában vakációzhatott a tíztagú, szentesi Benkı család. A
kétszobás panellakásban élı famíliának igazi felüdülést jelentett a csupa virágos
erdei tisztáson álló fogadóban eltöltött öt nap.
– Bújócskáztunk, fogócskáztunk, és sokat fürödtünk –
foglalták össze a Benkı család legifjabb férfi tagjai, a 6
éves Alex, az 5 éves Krisztián és a 3 éves Rajmund,
mivel töltötték a hetet. Papp János ruzsai
expolgármester meghívására idén ismét a csendes kis
erdei tisztáson megbúvó Napraforgó Fogadóban
nyaralhatott a tíztagú család. A kétszobás szentesi
panellakásban élı famíliának igazi felüdülést jelentett
kiszakadni a betondzsungelbıl. Papp János birtoka a
„nyugalom szigete": frissen vágott zöld gyeppel,
illatozó virágokkal, kristálytiszta viző medencével. A
gyerekek ezt élvezték a legjobban.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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Milyen a legutóbbi hírlevél?

Jó idıben jó helyen. A népes Benkı család a medenceparton.
Fotó: Frank Yvette

A gyerekek naphosszat úszkáltak, labdáztak a vízben. A kisfiúkat kicsit meg is kapta a
nap, Rajmund büszkén mutatta pirosra sült pocakját.
A ruzsai expolgármester tavaly februárban megjelent cikkünkben olvasott a tíztagú
családról, akik az apuka, Benkı Pál fizetésébıl élnek. Az önkormányzat és a
civilszervezetek is segítenek nekik. Papp Jánosnak megesett rajtuk a szíve, meghívta
a nyolc gyermeket és a két szülıt nyaralni. Így kerülhetett sor tavaly nyáron Benkıék
elsı közös nyaralására, amikor kicsik és nagyok életükben elsı alkalommal közösen
pihenhettek.
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A ruzsai expolgármester tavaly februárban megjelent cikkünkben olvasott a tíztagú családról.
Fotó: Karnok Csaba

– Már tavaly felajánlottam a családnak, ha jól érezték magukat, megismételjük a
kirándulást. Mi, nagycsaládok tartsunk össze – mondta Papp János, aki maga is nyolc
testvér mellett nıtt fel. A héten nemcsak szállást, háromszori étkezést is biztosított
a családnak. Többször Veronika néni, a házigazda felesége fızött a vendégekre. A
nagylányok, Alexandra és Henrietta hálából besegítettek Jancsi bácsiéknak a
krumpliföldön, Beatrix és Adrienn pedig a konyhában szorgoskodott. A két család
közötti jó viszony tavaly nyár óta tart. Az elsı vakáció után többször meglátogatták
egymást. Az idei ötnapos kirándulást nagy puszikkal köszönték meg a házigazdának a
Benkı család tagjai, akik búcsúzóul több láda barackot, répát és burgonyát kaptak
Papp Jánostól. Péntek délután a Szentesi Családsegítı Szolgálat kisbuszával utaztak
haza.
Szabad strandra járnak
Tavaly Henrietta, Beatrix és Adrienn néhány napot a Máltai Szeretetszolgálat
táborában töltött. Úgy néz ki, idén a ruzsai nyaraláson kívül nem mennek sehova. A
szünidı hátralévı részében többek között szabad strandra járnak, és délutánonként a
játszótérre kísérik öccseiket.
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