5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
Winter Ilona Mezőberényben született 1955.03.11-én. Itt járt általános iskolába, majd
gimnáziumba is.
Gyermekei: Lőrincz Ákos /sz: 1978/
Sziklai Oszkár /sz: 1987/
Már általános iskolás korában lételeme volt a mozgás, de a kosárlabda iránt 13 évesen
köteleződött el Molnár Miklós edző hatására.
Egy év múlva már Tatán volt a magyar ifjúsági válogatott edzőtáborában, ahol Szabó Ödön, a
válogatott akkori edzője írta az edzésnaplójába:
HA KITARTÁSOD ÉS SZORGALMAD NEM LANKAD, MÉG NAGYON SOK ÖRÖMET
SZEREZHETSZ EDZŐDNEK ÉS ÖN-ÖNMAGADNAK IS!
A gimnázium csapatával 4-szer nyert Országos Középiskolai Bajnokságot Molnár Miklós
edzősködése mellett, ez idő alatt a mezőberényi NB-II-ben is játszott.
Utolsó gimnáziumi éve alatt kiválasztás útján bekerült az ifjúsági válogatottba - itt az Ifjúsági
Európa-bajnokságon 4. helyezést értek el. /1973/
Érettségi után 1973-ban Miskolcra igazolt az NB-I-es DVTK-ba, ahol a Vidék Legjobbjaként
5. helyezett lett a csapat.
A Magyar Női Kosárlabda-válogatottba 1974-ben került, ahol 10 éven keresztül játszott és
267-szer öltötte magára a címeres válogatott mezt.

A Magyar Női Kosárlabda-válogatottal elért eredményei:
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ

EB 4. helyezés /1974 Szicília/
EB 6. helyezés /1976 Franciaország/
EB 6. helyezés /1980 Jugoszlávia/
EB 3. helyezés /1983 Budapest/
Kosárlabda VB 9. hely /1975 Kolumbia/
Moszkvai Olimpia 4. helyezés

1984-ben az olimpiai selejtező tornán Kubában női válogatottunk kimagasló eredményt ért el,
kivívta a hatos döntőbe jutást. Sajnálatos, de politikai okokból a szocialista országok, így
hazánk sportolói sem mehettek az 1984-es Los Angeles-i Olimpiai játékokra. Kiváló volt az
akkori női kosárlabda válogatott, a világ 6 legjobb csapata közt bármit elérhettek volna, ez a
csalódás máig fájó pont számukra.

Az akkori csapat tagjai: Bacsa Magdolna, Beloberk Éva, Borka Ágnes, Deák Éva, Gulyás
Ildikó, Kiss Lenke, Körmendi Gyöngyi, Medgyesi Judit,
Németh Ágnes, Petrik Katalin, Szöllősi Judit, Winter Ilona.
Vezetőedző: Killik László.
Edző: Pálinkás József.
ˉ
ˉ

A DVTK-ból 15 év játék után ment át Sopronba az SVSE csapatához. Itteni
eredmények: Duna Kupa 1. hely /1989/
Magyar Bajnokság 1. hely /1993/

Kitüntetései:
ˉ
ˉ

Sopron Városáért kitüntetés /1993/
Halhatatlan legenda /2005/ az elmúlt 50 év legjobb 25 női válogatott játékosa

ˉ

Tenyérlenyomat a Miskolci Sportcsillagok Falán/

Tudását, szakértelmét a mezőberényi kosárlabda-utánpótlás nevelésben kamatoztatja.
Aktív sportéletet él, hobbi szinten most is kosarazik, örömmel játszik szenior kupákon.
(Forrás: saját közlés)

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Idén 50 éves a Mezőberényi Kosárlabda Klub, így most különösen aktuális városunk
kiemelkedő kosárlabdázójának, Winter Ilonának pályafutását példaként az ifjúság elé állítani.
A kosárlabda szeretete és a sport iránti alázat hatotta át egész eddigi életét. Remek minta arra,
hogy a tehetség egy kisvárosból is kiemelkedhet szorgalommal, kitartó, becsületes munkával!
Életútja bizonyítja a mai fiatalság számára, hogy van esély a sportban is maradandót alkotni.

„Winter Ilona kosárlabda pályafutása” értéktárba történő felvételét a kosárlabda
sportban elért kiemelkedő eredményei, példamutató, a fiatalok számára követendő
emberi magatartásáért, szorgalmáért, a város és a megye jó hírnevének öregbítése végett
kezdeményezem.
„A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre
megtanít.” Ernest Hemingway

