5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
Iványi Dalma 1976. március 18-án született Békéscsabán. Édesapja Iványi László, édesanyja:
Iványiné Dombi Julianna. Általános iskolai tanulmányait Mezőberényben végezte (19821990), majd a Bolyai János Gimnáziumban tanult tovább Kecskeméten (1990-1994).
Pályafutása:
A 175 cm magas játékos fiatal korában a Mezőberény csapatában játszott, majd 14 évesen
bemutatkozott a Kecskeméti SC színeiben az első osztályban. Érettségi után igazolt a PVSK
csapatához, egy évet tanult a JPTE-n, majd ösztöndíjasként 4 évet töltött Miamiban marketing
szakon. Közben játszott a főiskolai csapatban is, ahonnan a magyar bajnokság rájátszásaira
rendre hazautazott a PVSK-hoz. 1999-ben ő volt az első magyar női kosárlabdázó, aki játszott
az WNBA-ben, ahol eddig összesen 5 szezont játszott nyaranta. 2010-ben aláírt az Atlanta
csapatához, ahol azonban nem lépett pályára. A 2011-es bajnoki döntő után szülési
szabadságra vonult, a 2011–12-es bajnokság alatt a csapat többségi tulajdonosaként dolgozott,
annak megszűntéig.

2012 őszén a török Botaşspor Adana játékosa volt, de első tétmérkőzése előtt szerződést
bontottak, és hazatért a PINKK-Pécsi 424 csapatába.
2014-ben, a magyar bajnok PINKK-Pécsi 424 csapatkapitányaként vonult vissza. A 38 évesen
visszavonuló játékos leszögezte: nincs több kiskapu, tényleg befejezi aktív sportpályafutását.
„Igen, itt a vége. Tényleg. Komolyan. Nincs kiskapu, nincs búcsúkoncert, befejeztem az aktív
sportolói pályafutásomat. Amikor gyermekem megszületése után visszatértem Pécsre, már
akkor mondtam, hogy maximum egy-két szezont vállalok, és aztán visszavonulok. Éreztem
ugyanis, hogy a család a fontossági sorrendben gyakorlatilag napról napra nyomta hátrébb a
kosárlabdát. Úgyhogy én már a bajnoki döntő előtt világossá tettem mindenki számára, hogy
ezek lesznek az utolsó meccseim. És ha én kimondok valamit, ahhoz tartani is szoktam
magam."

Az összes korosztályos válogatott tagja volt, legnagyobb sikere az U18-as válogatottal az
Európa Bajnokságon elért harmadik hely: 1994, Veliko Tirnnovo, Bulgária, 3. hely: Andó
Ivett, Bernáth Krisztina, Béres Tímea, Fűrész Emőke, Goschi Gabriella, Herbster Annamária,
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Hollósy Ilona, Iványi Dalma, Kosjár Lea, Nagy Viktória, Papp Krisztina, Prieszol Zsófia,
szövetségi kapitány: Tóth Viktor, edző: Szabó Ödön.
1995 óta a felnőtt válogatott tagja, melyben négy alkalommal (1995, 1997, 2001, 2003)
játszott az Európa-bajnokságon és az 1998-as női kosárlabda-világbajnokságon is, ahol 10.
helyezést értek el. Az 1997-es Európa Bajnokságon eredményük hazai pályán: 4. helyezés.
A tízszeres magyar bajnok, nyolcszoros kupagyőztes, kétszeres Euroliga-bronzérmes.
Háromszor tagja az Euroliga All-Star európai válogatottjának (2006, 2007, 2008). 2010-ben
az Euroligában tripla-duplát ért el a Wisła Can-Pack ellen (24 pont, 11 lepattanó, 10
gólpassz), amivel a hét játékosa lett.

Euroliga-statisztikák
 Négy alkalommal (2005, 2008, 2009, 2011) az Euroliga legjobb gólpassz-adója
 Három alkalommal (2002, 2004, 2007) az Euroliga legjobb labdaszerzője
 Egy alkalommal (2008) az Euroliga legjobb százalékkal büntetőző játékosa
Díjai, elismerései


Az év magyar kosárlabdázója (2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2014)



Iványi Dalma, a Pécsi VSK irányítója a második helyen végzett a La Gazzetta dello
Sport című olasz szaklap szavazásán, melyen 2004. év legjobb női európai
kosárlabdázóit állították rangsorba.



2005-ben beválasztották a sportág halhatatlanjai közé.



Prima-díj 2011.
Iványi Dalma, a sokszoros bajnok és a kupagyőztes pécsi női kosárlabdacsapat
meghatározó egyénisége is végtelen boldog volt a Prima-díj átvételekor, de mint
mondta, „kell egy csapat: – Csapatsportolóként hihetetlenül jól esik, hogy egyénileg is
elismernek. De tudom, ezt sosem lehet különválasztani, vagyis ahhoz, hogy én ezt
elérjem, kell a csapat, kellenek a közös sikerek. Az efféle megnyilvánulások, díjak
egészen biztosan hatnak a pályafutásomra és a mindennapokra egyaránt, és a nehezebb
periódusokban is erőt ad, ha rájuk gondolok.”
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Iványi Dalma a PINKK Pécsi 424 csapatának első számú szakmai vezetője a 2015/2016-os
szezontól.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Iványi Dalma mezőberényi gyökerekkel rendelkezik. Édesanyja itt született, és édesapja is az
itt töltött évtizedek alatt berényivé vált. S több interjúban is hangsúlyozta honnan érkezett a
csúcsokra. Mezőberényi kötődéséről így vall:
"Alföldi, mezőberényi lány vagyok, ott élnek a mai napig a szüleim, de a középiskolát már
Kecskeméten végeztem el. A hogyan tovább időszakában egyrészt felsőfokú testnevelési
tanulmányaim miatt jöttem Pécsre, de a városi kosárlabda csapat is érdeklődött irántam."
"Ha Mezőberénybe jövök, csupa nagybetűvel hazajövök. A város a nyugalmat, a családot, a
feltöltődést jelenti számomra. Örülök, hogy a kisfiunk itt megismerheti majd milyen a vidéki
élet, milyenek a földek, a háziállatok. A mai napig én is egy jó értelemben vett vidéki lánynak
tartom magam."
Dalma önvallomása:
„ - Nyilván nem lehettem tehetségtelen a kosárlabda nevű játékban – nevette el a mondat
végét Dalma, aki már kétgyermekes anyuka. – Meg aztán ott volt a kiváló családi hátterem
Mezőberényben. Fantasztikus tudású edzők irányították az életemet, társak is akadtak a
produkcióhoz. Bár jól alakultak a dolgaim, ennek ellenére azt állítom, odaadás, elhivatottság
nélkül az egész nem ér sokat. Szoktam mondani a tanítványaimnak, kérem őket, élvezzék,
amit tesznek! Ha nem lélekből végzik a feladatokat, akkor az szinte semmit sem ér. Edzésen
is szeretnék mindig példát mutatni az utódoknak, akiknek illene valamit továbbadnom abból,
amit én kaptam korábban ettől a sportágtól. Többek között a Pécsi VSK-nál is, ahol voltam
kezdő, aztán eljutottam a haladó szintre.”
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Iványi Dalma 134-szeres magyar válogatottként sem felejtette el, hogy honnan indult
pályafutása.
A kosárlabda sportban elért kiemelkedő eredményei, példamutató, a fiatalok számára
követendő emberi magatartásáért, szorgalmáért, a város jó hírnevének öregbítése és
Mezőberényhez való szoros kötődése alapján Iványi Dalmának, Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete a város lakóinak tisztelete és nagyrabecsülése
kifejezéseként, erkölcsi elismerésként 2015. évben „Mezőberény Város Díszpolgára” címet
adományozott.
Mindezek ismeretében „Iványi Dalma kosárlabda pályafutása” települési és megyei értéktárba
történő felvételét kezdeményezem.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
-

http://www.bb1.hu/tartalom/cikk/9206_ok_a_halhatatlanok
http://www.bama.hu/baranya/sport/ivanyi-es-a-kis-szamuil-otthon-unnepelhet-419143
http://www.nemzetisport.hu/kosarlabda/noi-kosarlabda-ivanyi-dalma-2011-ben-ismet-awnba-ben-szerepel-2023585
http://www.bama.hu/baranya/sport/ivanyi-dalma-kisbabat-var-386659
http://www.bama.hu/baranya/sport/ivanyi-dalma-rendkivuli-bejelentese-450865
http://www.nemzetisport.hu/kosarlabda/noi-kosar-ivanyi-akar-jatekos-edzo-is-lehet-apinkk-nel-2183437
http://www.bama.hu/baranya/sport/ivanyi-az-egyeduli-magyar-az-euroliga-all-stargalan-128352
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/sportszovetsegek-berki-tizedszer-juhaszharmadszor-ime-a-legjobbak-2381807
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/sport/ivanyi-dalma-jovore-abbahagyja-de-egy-utolsoevet-meg-jatszik-a-pinkk-pecsi-424-ben
http://www.blikk.hu/blikk_sport/ivanyi-bulgariaban-pihen-2250639
http://www.pecsma.hu/abszolut-no/randi/szamival-lett-teljes-az-elete/
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/sport/ivanyi-dalma-lesz-a-pinkk-szakmai-igazgatojaa-20152016-os-szezontol
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/sport/pecsi-arcok---ivanyi-dalma-en-mar-itt-maradok
http://www.pvskpanthers.hu/Hirek/reszletek/3855/a_pvskban_valt_szinte_ikonna_ivanyi_dalma
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/a-kosarlabdas-ivanyi-dalma-feltoltodikmezoberenyben-401007
http://www.beol.hu/bekes/sport/kerekedo-pocakkal-ul-a-padra-ivanyi-dalma-572176
http://www.nemzetisport.hu/kosarlabda/noi-kosarlabda-nincs-kiskapu-tenyleg-vegeivanyi-2335967
http://www.nemzetisport.hu/nso_cimkeoldal/?cimke=Iv%C3%A1nyi%20Dalma
http://vs.hu/sport/osszes/a-jatek-mindenek-felett-interju-ivanyi-dalmaval-0515#!s0
http://www.pinkk.hu/index.php?p=1&id=2015-07-02-001
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-

http://www.bama.hu/baranya/kozelet/doczi-herczeg-es-ivanyi-kapta-a-prima-dijakat343734
http://vs.hu/sport/osszes/tizszeres-bajnokkent-vonul-vissza-ivanyi-dalma-0503#!s1

-

http://index.hu/sport/hirek/2003/01/29/117312/

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: -
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