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Sopron, 2016. október 22. - Kosárgálával és a retrospektív filmvetítéssel ünnepelte
szombaton a Sopron KC férficsapata a klub megalapításának 25. évfordulóját.
A program 14 órakor kezdődött a Novomatic Arénában az SKC-Alba Fehérvár U20-as
mérkőzéssel, majd 16.30-kor az SKC All Star-válogatott - Soproni Sportiskola U18-as
bemutatómeccsel folytatódott. Újra a Sopron színeiben lépett pályára az elmúlt negyedszázad
csapataiból többek között Belloni Ádám, Bausz Kornél, Csaplár-Nagy Arnold, Gottschling
Gábor, Kotlik László, Kováts Viktor, Lakatos Péter, Palotai Péter, Szlávik Balázs, Szlávik Gábor,
Szlávik József, Trepák Zoltán és Vesztergom Zsolt.
Az U18-as csapat korábban U14-ben ezüstérmes, U16-ban pedig magyar bajnok volt, s
jelenleg veretlen a korosztályos pontvadászatban. Az ifjak olyan neves edzők keze alatt
fejlődtek, mint Barlai Tamás, Sterbenz László, Meszlényi Róbert és Horváth József. Az
együttesből hárman - Werner Viktor, Németh Márk és Füzi Róbert - is részt vettek az U16-os
Európa bajnokságon.
A gálát követően az egyesület 25 éves története elevenedett meg a kivetítőn. A visszatekintő
filmösszeállítás felidézte, hogy a klub 1991-ben alakult meg, miután kivált a Soproni Sport
Egyesületből, s még abban az évben feljutott a bajnokság A csoportjába. Az 1993/94-es
szezonban a negyedik helyet szerezte meg a csapat, s a második fordulóba jutott az európai
Korac Kupában. Az együttes 2005-től Soproni Sördögök néven folytatta a bajnokságot, majd
2009-ben Soproni KC néven bejutott a rájátszásba, a Magyar Kupában pedig a legjobb négy
közé.
A következő szezonban Kis Rába-menti Takarék SKC néven a csapat bronzérmes lett a
Magyar Kupában. Ekkor került a klub élére a jelenlegi ügyvezető, Pojbics Szabolcs. Sabáli
Balázs vezetőedző 2013-ban érkezett, s irányításával a csapat a Magyar Kupában ezüst-, a
bajnokságban pedig bronzérmet szerzett. A 2014/15-ös szezonban a Magyar Kupában és a
bajnokságban is a negyedik helyen végzett Soproni Sördögök néven a csapat, míg tavaly a
kupában negyedik, az élvonalban pedig hatodik lett.
A szombati rendezvénysorozat 18 órától NB I-es mérkőzéssel zárul, amelyen az idén az
Európa Kupában is érdekelt soproniak az Alba Fehérvárt fogadják.
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