
 

Iványi Dalma eddigi életét a kosárlabda sport határozta meg.  
"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 összesen 5 szezont játszott nyaranta. A 2011-es bajnoki döntő után 
szülési szabadságra vonult, a 2011–12-es bajnokság alatt a (MIZO-Pécs) 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 
(az aktív játéktól) 

Az összes korosztályos válogatott tagja volt, legnagyobb sikere az U18-as válogatottal az 
Európa Bajnokságon elért harmadik hely: 1994, Veliko Tirnnovo, Bulgária. 
1995 óta a felnőtt válogatott tagja volt, melyben négy alkalommal (1995, 1997, 2001, 2003) 
játszott az Európa-bajnokságon és az 1998-as női kosárlabda-világbajnokságon is. 
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 (24 pont, 11 lepattanó, 10 gólpassz), amivel a hét játékosa 
lett. 
Hatszor lett az év magyar kosárlabdázója (2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2014)" 
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." 
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 

adományoz. 
 
 
 
 


