LAUDATIo
Bánszegi Józsefné Gombos Zsllzsa testvértink a Sátoraljaújhelyi Református Egyhazközség tagla. E közösség úgy tekint rá, mint akinek élete a szeretetszolgáLatterületén példaértékű sokunk számára.
1935-ben született Tarcalon, hívő református családban. Elemi iskoláit Tarcalon, majd
Tokajban végezte. A tokaji templomban tett konformációs fogadalmat. 1949-ben a sarospataki gimnaziumba került. Itt kezdett el jrárni Darrányi Lajos püspök ur bibliaóráira ós fogadta el
* ahogy ő fogalmazott
-hossá bukdácsolás utín Jézas Krisáust Megváltőjául. Tanulmrányait
Miskolcon folytatta, itt érettségizett.
Sátoraljaújhelyre 1973-ban került, ferjével Bánszegi Józseflel, akit nemrégiben veszített
el, két fiút neveltek fel. A református gyülekezet közösségébe bekapcsolódott, és egyike volt
azon keveseknek, akik abban az időben - a hetvenes években! - bátran megvallottak hitiiket a
kíviilállók felé is.
A gyülekezet Farkas Zoltán nagytiszteletú ur idején megalakította a diakóniai bizottságot, amelynekZslusatestvértink kezdettól fogva aklív taga majd vezetője lett.
1995-ben, már a mi szolgálati időnk idején a diakóniai bizottság t$raszeweződött Szolgáló Közösség néven. A vezető Bánszeginé Gombos Zsuzsalett.Ez a közösség, nevéhez méltóan, élen jánt a szolgálatvégzésben. Öregek, betegek, elesettek segítése,családok látogatása,
az asztalok körüli sz-olgálat, s emellett akőrház bizonyos osztalyaival és az idősotthonokkal
való kapcsolattartas - ez volt a fő feladatuk. Mindennek szervezése, nyomon követése, és a
közösség lelki egybetartása, Zsvzsa néni feladata volt, amit ő Istentől kapott erővel és látással
szépen te§esített.

Hefuen éves korában átadtavezetői szolgálatát a következő nemzedéknek, de a szolgálatokból továbbra sem maradt ki. A Szolgáló Közösség azőta tagia lett az orságos Nőszövetségnek.
Meg kell említeniink Zs:zsa néni írói tevékenységét,amelynek szép gyümölcse az
,,Eglmás terhét hordozzáto,É" c. könyv, amelyet 2003-ban adtunk ki. E könyvben, sok kutatómunka eredményeként az újhelyi református szeretetszolgálat&. széuadi történetét foglalja össze. De megemlíthetjiik a 2004-ben kiadott Hűeh amíg élnek c. könyvét is, amelyben az
ember hű társairól, a kisállatokról íínagy szeretettel. 201l-ben pedig egy verseskötete látott
napvilágot Bobétát lötöttem címmel. Ebben pedig a virágok szépségéténekli meg jó stílusú
költeményekben. E kiadvrányok is ugyanarról beszélnek, amiről a diakóniai munka: a szeretetrő1, amelyre igazán csak a Krisztusban új életet nyert ember lehet képes.
Hát ezért példaértékűszámunkra Bánszegi Józsefiré Gombos Zsuzsa éIete.
S végül hadd szóljon az ő bizonyságtétele: ,,Nyolcvankét éves vagyok. Sok örömben,
bánatban, nagy gyászban vo]t részem.Isten mindig velem volt, van és lesz, ő fogia akezem,
így elégedett és.boldog ember vagyok. Elmondhatom Sámuel próféta szavaival: Mindeddig
megsegített az Úr." Kívánjuk, hogy Zsuzsa néni továbbra is érezze az Űr jelenlétét és kegyelmét életében!
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