
Ördögi sikerek nemzeti színekben 

--interjú Makovics Bencével, az IFJ. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia tagjával 

- Mikor és miként fordult meg a fejedben, hogy elkezdj a jégkorongozni? 

- 2004-ben, apának egyik volt osztálytársa ajánlotta, hogy próbáljam ki ezt a sportot, és 
nekem nagyon megtetszett, azóta nagy szeretettel megyek edzésekre, meccsekre egyaránt. 

 - Hol léptél először jégre,  ki a gyerekkori példaképed? 

 - Dunaújvárosban kezdtem a jégkorongot. Már kiskoromban is felnéztem a felnőtt 
játékosokra, mint például Alexander Ovechkinre, aki jelenleg a tengeren túl játszik 
Amerikába. 

- Milyen csapatoknál fordultál meg, és jelenleg hol játszol? 

- Amint már elmondtam, Dunaújvárosban kezdtem, négy évet játszottam ott, azután 
Zalaegerszegre mentem, egy év után visszamentem Újvárosba, két év után Pesten, a Vasas 
SC., csapatánál folytattam. Jelenlegi csapatom az IFJ. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia, 
nagyon örülök, hogy itt lehetek, úgy érzem, ebben a klubban sokat fejlődtem és fejlődöm. 

- Milyen érzés nemzeti színekben jégre lépni, azaz a korosztályos magyar válogatott 
legjobbjai között ott lenni, és milyen sikerekben volt már részed piros fehér zöld 
mezben? 

 - Nagyon jó érzés volt, mikor keretszűkítéskor meghallottam a nevemet, nagyon boldog 
voltam. 2013 decemberében Ausztriában négy nemzet tornán voltunk a válogatott csapattal, 
ahol 1. helyezést értünk el.  A következő tornán, 2014 februárjában --szintén Ausztriában--  jó 
játékkal ismét 1. helyezést értünk el. 

2014 áprilisában Rigába repültünk, ott 28 csapatból 
bronzéremmel büszkélkedhettünk. A 2014 
októberében megrendezésre kerülő négy nemzet 
tornán ismét a torna legjobbjai lettünk, nekünk 
jutott az első helyezés.  A csapattársakkal nagyon 
könnyen és gyorsan összeszoktunk. Az 
összetartásokon és a tornákon rengeteget nevettünk. 
Igazi csapatként működtünk. 

- Az említett válogatott tornákon többen is részt 
vettek a saját klubodból? 

- Igen, egészen pontosan 8 fehérvári játékos vett 
részt. Madácsi Benedek, Horváth Márton, Szeles 
Martin Bognár Patrik, Sándor Flórián, Kiss Roland, 
Péter Andor és a jelenlegi osztálytársam, azaz 
személyedben Vincze Gergő is a csapat tagja volt.  

- A jövőre nézve milyen célokat tűztél ki magadnak?  

- A klubcsapatomnál a lehető legjobb eredményt elérni, gondolok itt egy dobogós helyezésre, 
illetve a magyar válogatott tagjaként is szeretnék további eredményes meccseket játszani. 

- Kívánom, hogy minden cél, amit kitűztél, teljesüljön! 

 

Vincze Gergő, 9.S Kodolányi János Középiskola 

 


