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A Dunamelléki Református Nőszövetség jelöltje 2019-ben Dankó Istvánné Lipnik Márta, a 

Mohácsi Református Nőszövetség tagja. 

Jelöltünk 1934. dec. 11-én született Kecskeméten, hívő nazarénus családban, harmadik 

gyermekként. Pár hónapos volt, mikor a család Budapestre költözött. Még négy gyermek 

született utána, a hét gyermekből négy érte meg a felnőttkort. 

Édesapja Lipnik Sándor (Orosházán született) nyomdász-gépmester volt, édesanyja Szűcs 

Julianna (Csúzán született református családban) párizsi divatszabó. 

 

1944 őszén a bombázások elől a család Főherceglakra menekült, ahol anyai nagybátyja 

kisbíróként dolgozott. A háború végén az újrahúzott határok miatt az első határ menti városba 

került a család, Mohácsra. 

Lipnik Márta itt fejezte be a 4. osztályt a Református Általános Iskolában. Ezután a polgári 

lányiskolába járt. Annak elvégzése után az Állami Könyvterjesztő Vállalathoz került. 

Budapesten 2 évig dolgozott az Orvosi könyvesboltban, majd visszatért Mohácsra, a 

szüleihez. A mohácsi könyvesboltban először eladóként, majd a nyugdíjazásáig 

boltvezetőként dolgozott, hivatásának tekintve a kultúra könyvek általi terjesztését. 

 

Közben 1955 májusában házasságot kötött Dankó Istvánnal. A házasságból 3 gyermek, 2 lány 

és 1 fiú született. Azóta 4 unoka és 3 dédunoka léte tölti el örömmel a szívét. Férje halála 

után, illetve nyugdíjazását követően aktívabb szerepet vállalt a mohácsi református 

gyülekezetben. Mélyen gyökerező hite, megváltó Ura iránti hálája nem engedte pihenni akkor 

sem, amikor lelkészváltás történt a gyülekezetben és egy ideig nem volt vezetője a 

nőszövetségnek. Ő folytatta a szolgálatot, vezette a nőszövetségi naplót, szervezte a 

látogatásokat, és maga is fáradhatatlanul látogatta a rászorulókat. A lelkipásztor kazettára 

felvett igehirdetéseit vitte az egyedül lévőkhöz, betegekhez. Karácsonykor mindig szükségét 

érezte annak, hogy a gyülekezet idősei, rászorulói karácsonyi csomagot kapjanak, és ennek 

megszervezésében, eljuttatásában vezető szerepet töltött be. 

A gyülekezet kórusában és presbiterként is lelkesen részt vett a közösség támogatásában. 

Folyamatosan képviselte a gyülekezetet különböző konferenciákon, nem számított, hogy 

sokat kellett utaznia, örömmel töltötte el, ha hívő testvérekkel találkozhatott. Sokan úgy 

emlegették és ismerték, hogy a „kontyos néni”, hiszen akkor még hosszú haját kontyban 

hordta. 

Az előző lelkipásztort erdélyi útjára is elkísérte két másik nőtársával együtt. Nem számítottak 

a határok sem, ha szolgálatról, bizonyságtételről volt szó. Magyar és külföldi vendégeknek 

megnyitotta háza ajtaját, hogy szállást adjon és vendégül lássa őket. Éveken át támogatója és 

szervezője volt a szeretetvendégségeknek, ezzel nagy segítséget nyújtva a lelkészfeleségnek. 

Mindig számíthatnak rá a gyülekezetben. Lelkes és aktív tagja a Nőszövetségnek és a 

gyülekezeti Könyvklubnak még ma is. 

 

Dankó Istvánné, mindenki Márta nénije olyan meghatározó személyisége a mohácsi 

református gyülekezetnek, aki a közösségéhez mindenkor hű, odaadó, szolgálatkész 

szeretetével példaértékű mindannyiunk számára. Úgy gondoljuk, méltó erre a kitüntetésre.  
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