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In memoriam Nobik Erzsébet
(1940-2027)

Nobik Erzsébet 1940. július 26-án született Szarvason,
szlovák szülők - Hrabovszky Erzsébet és Nobik Ernő 
egyetlen gyermekeként Általános és középiskolai tanul

mányait is szülővárosában végezte. a Vajda Péter Gimná
ziumban érettségizett.

A jó képességü, ambiciózus
lány az érettségi bizonyítvány
megszerzése után gyógyszeré
szeti szakon szeretett volna to
vábbtanulni, de ezt az akkori
politikai viszonyok nem tették
lehetövé számára. Öszinte jóaka
róinak buzdítására jelentkezett az

Evangélikus Teológiai Akadémiá
ra, ahol már elsőéves hallgatóként

megértette, hogy életét a politi
kánái nagyobb hatalom, a kegye

lem és a szeretet ura, Jézus vette
kezébe. és az utat is ó határozta
meg számára.

Egészséges büszkeséggei vál
lalta szlovák származását, teoló
giai gyakorlati szolgálatait is szio
vák gyülekezetekben végezte. Ily

módon gyakorolhatta a közép

szlovákiai nyelvjárást. amely egy
ben a szarvasi szlovákok sajátja ís.

Teológushallgatóként Galgagyör
kön. Váckisújfaluban és Kondoroson tevékenykedett

Káldy Zoltán püspök szentelte lelkésszé a szarvasi
Ótemplomban 1977. március 20-án Pál apostol igéjével:

.Lesyen sondad rá. hogy bető/tsed azt a szo/sá/atot. amelyet
átvettél az Úrban!· (Kol 4.17) A harmadik magyarországi

evangélikus lelkésznóként kezdte meg munkáját
Csabacsúdön és szülővárosában, az evangélikus Ó- és

Újtempiomban egyaránt hirdette lsten igéjét. Az Ótemp
iomban parókusi és igazgató lelkészi rangban végezte

szolgálatát. Nevéhez fűződik 1988-ban az akkor kétszáz
éves Ótemplom felújitása. yugdijba vonulása után korát

meghazudtoló energiával szorgoskodott tovább, sorsát

enre bizva továbbra is hirdette az ő igéjét Utolsó évei
""" a szarvas-újtemplomi gyúlekezetben vállalt presbiteri

::S=tSéget. amefynek kere ében aktívan kivette a részét a
kiilor.bó::,ó· sz ava - orYágos. egyházmegyei és gyüleke-

zet - rOId>Ol
8et<aocsolódo a Magyarországi Szlovákok Szövet

ségéne es az Országos Szlovák Önkormányzatnak a
munkájába. Utóbbina a felkérésére és a Magyarorszá
gi Evangélikus Egyház megbízásából sok éven át végzett

utazó lelkészi szolgálatot az ország szlovákok lakta tele
pülésein. ahol nem volt szlovák nyelvet beszélő lelkész.

Sok településre gyakran vissza-visszahívták. Fáradhatatlan
volt ebben a küldetésben. tudta. mekkora öröm és milyen
lelki szükséglet ez azoknak, akik anyanyelvükón értik meg

igazán a Biblia üzenetét. Élő kapcsolatot épitett ki szlo
vákiai, romániai és vajdasági
evangélikus gyülekezetekkel.
Rendszeres szervezője és le
bonyolitója volt a nyári szlo
vák evangélikus hitéleti gyer

mektáboroknak. Szarvason
havonta tartott szlovák nyelvű

istentiszteleteket. Soha nem
tett különbséget nemzet és
nemzet között, mert gondol

kodását humánus szemlélet

vezérelte.
"Színesok maj" - hallottam

tőle a mindig kedves megszó
lítást. A szarvasi tót nyelvjá
rásban ez annyit tesz: "drága
gyermekem". Mindig ezt hasz
nálta, amikor hozzá fordultam,
vagy éppen ö keresett engem.

Rengeteg történet van az
ember szívében, amikor egy
fogadott nagymamától bú

csúzik, de leginkább azt kö

szönöm neki, hogy nagyon
sok szeretetben és emlékben gazdag öt esztendőt kap
hattam tőle. Nem tudnám megszámolni. hány kilométert
utaztunk együtt az autóban, közben beszélgetve... Kar

doson a látogatások során megtudhattam, melyik soron

ki lakott, és ki· kinek a rokona, barátja, hozzátartozója.
Mindig jó volt a kedvenc ételünk mellé - birkapörkölt

szarvasi módra, friss kenyérrel - letelepedni és jóizüen
faiatozva nevetni.

Mint vajdás öregdiák szívén viselte a szarvasi evangé
likus gimnázium sorsát, és örült a sikereknek, a fejlődés

nek. Presbiterként, ahogyan ideje engedte, rendszeresen
segített gyülekezetünknek, és aktívan részt vett minden
programon. Ilyen volt ó: mindig aktív, mindig szeretetteljes
és mindig figyelmes a közösségek irányában.

Április 9-én került kórházba Orosházán; még haza tu
dott jönni. de féinapi otthonlét után vissza kellett térnie.

Utoljára én állhattam kórházi ágya mellett; amint kimond

tam: .Mila babka!" ("Drága nagymama'''), azonnal kinyitot
ta a szemét. felismert. hálásan tekintett rám. [gy tudtunk
együtt imádkozni, kommunikáció nélkül, de közös szivvel.
Április ll-én a kora reggeli órákban végleg visszaadta lel
két annak az Úrnak. akit egész életében szolgált. [gy élt
nyolcvan esztendőt. _ ZAHORECZ PÁL MÁRK
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