Winter Ilona válogatott kosárlabdázó Mezőberényben született és
tanulmányait is szülővárosában végezte a gimnázium befejezéséig. Már
általános iskolás korában lételeme volt a mozgás és Molnár Miklós edző
hatására korán, 13 évesen elköteleződött a kosárlabda iránt. Egy év múlva már
Tatán volt a magyar ifjúsági válogatott edzőtáborában. A gimnázium csapatával
Molnár Miklós edzősége mellett négyszer nyert Országos Középiskolai
Bajnokságot, s ez idő alatt a mezőberényi NB-II-es csapatban is játszott. Utolsó
gimnáziumi éve alatt kiválasztás útján bekerült az ifjúsági válogatottba, majd az
érettségi után 1973-ban Miskolcra igazolt az NB-I-es DVTK-ba, ahol a Vidék
Legjobbjaként 5. helyezést ért el a csapat.
A Magyar Női Kosárlabda-válogatottba 10 éven keresztül játszott és 267-szer
öltötte magára a címeres válogatott mezt. 1984-ben az olimpiai selejtező tornán
Kubában női válogatottunk kimagasló eredményt ért el, és kivívta a hatos
döntőbe jutást.
A Magyar Női Kosárlabda-válogatottal elért eredményei: az Európa
Bajnokságokon elért 4. 6. 3. helyezés mellett a Kosárlabda VB 9. helyezése és
az 1980-as Moszkvai Olimpián elért 4. helyezése is nagyra értékelendő.
Kitüntetései között szerepel Sopron Városáért kitüntetés, a Halhatatlan legenda
az elmúlt 50 év legjobb női válogatott játékosaként. Tenyérlenyomata a
Miskolci Sportcsillagok Falán található.
A sportba vetett hite, elkötelezettsége soha nem ingott meg. Szeretett sportágától
sohasem szakadt el. Aktív sportéletet él, hobbi szinten most is kosarazik,
örömmel játszik szenior kupákon. A fiatalkorában elkezdett sportolás egy
életformává vált nála. A kosárlabda szeretete és a sport iránti alázat hatotta át
egész eddigi életét. Sportsikere remek példa arra, hogy a tehetség szorgalommal,
kitartó, becsületes munkával egy kisvárosból is kiemelkedhet. Életútja bizonyítja
a mai fiatalság számára, hogy van esély a sportban is maradandót alkotni.
Tudását, szakértelmét a mezőberényi kosárlabda utánpótlás-nevelésben
kamatoztatja. Jelenleg az U-12 és U-13 csapatok edzője és 2016. évben
Poprádon, Wurzenben is szép eredményeket ért el csapatával és Országos
utánpótlás bajnokságban is szerepeltek. A Mezőberényi Kosárlabda Klub
vezetősége a klub elnökének választotta. 2015-ben a kosárlabda 50 éves
jubileumára rendezett sportesemény lelkes felkarolója, támogatója, a sportünnep
nagyszerű háziasszonya, szervezője, aktív résztvevője volt. Megbízható, pontos,
lelkiismeretes, nagyon jó közösségi ember, aki emellett példaértékű
sportvezetői, sportszervezői, edzői munkát végez. Szakmailag nagy tudású,
folyamatosan megújulni képes szakember.
Mezőberény város sportéletében a kosárlabda területén végzett magas
színvonalú szakmai munkája, a fiatalok számára példaértékű pályafutása
és közösségépítő tevékenysége érdemeként Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete Winter Ilona részére 2017. évben a
„Mezőberény Sportjáért” elismerést adományozza.

