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„Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt; aki Isten formájában lévén nem
tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,
emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta
neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké,
földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”
(Filippi 2; 5-11)
Kiss Ella Intézményi lelkész ezzel, a diakóniai szolgálatot szépen kifejező igeszakasszal köszöntötte 2021.
május 05. napján a tiszafüredi Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona intézményben az intézmény
„Diakóniai munkáért” díjjal jutalmazott munkatársát.
2010-ben Békefi Benő lelkész, püspök emlékezetének megőrzésére Tusa Margit és dr. Békefi Dezső
alapítványt hoztak létre. Az alapítvány „Diakóniai munkáért” díját minden évben olyan református
intézményben dolgozó munkatárs kaphatja meg, aki a környezete megítélése szerint kiemelkedően végzi
diakóniai munkáját, szolgálatát.
A 2021. évben a „Diakóniai munkáért” díj kedvezményezettje a tiszafüredi Szivárvány-ház Fogyatékosok
Református Otthona intézmény munkatársa lehetett.
Az intézményben a munkatársak titkos szavazással fejezték ki véleményüket és adták le javaslatukat a díjazott
személyét illetően. A szavazatok alapján egyértelmű döntés született a munkatársi közösség részéről, a díjra
leginkább méltónak bizonyult dolgozó Szabó Péter Elek, a gondoskodó részleg vezetője lett. Péter 16 éve az
intézmény dolgozója. Tapasztalatot szerzett a gondozás területén, majd szakmai tudása, szorgalma,
lelkesedése és ellátott központú hozzáállása miatt vezetői szerepben is elfogadták és pozitívan értékelték
munkatársai.
A díj átadására a jelenlegi járványügyi helyzet miatt az eddig megszokottól eltérő módon, szűk körben került
sor. Hlavátsch Ildikó intézményvezető elismerő mondatokkal köszöntötte a díjazott munkatársat, majd átadta
számára a díjhoz járó emléklapot. A jelenlévő munkatársak mind fűztek egy-egy kedves köszöntő mondatot a
díj átadásához, melyben szóba került Péter áldozatkészsége, rátermettsége, aktív intézményi szolgálata. Az
elhangzó mondatok mind-mind megerősítették azt, hogy a Békefi alapítvány díja 2021-ben is méltó
személyhez került.
Szabó Péter Elek a tőle megszokott szerénységgel vette át és köszönte meg a díjat. Fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy a jobb és nehezebb napok egyensúlyát könnyebb megtalálni egy jól működő
munkaközösségben, ahol a befektetett energia jól kamatozik és az ellátottak érdekeit szolgálhatja.
Péter ezúton is köszöni szépen a Békefi alapítvány felajánlását, és hogy munkatársai méltónak találták erre a
megtisztelő díjra. További intézményi munkájával is igyekszik a díjhoz méltóan szolgálni.
Tiszafüred; 2021. 05. 05.

