
Szakmai beszámoló 

A Fradi Európa tetején-A dicsőséges VVK-menetelés 

 

A Ferencvárosi Torna Club 2015. június 23-án ünnepelte legnagyobb európai 

kupagyőzelmének 50. évfordulóját, ami egyben a magyar labdarúgás legnagyobb nemzetközi 

sikerének is számít egyben. 1965. június 23-án a Ferencváros a Juventust saját közönsége 

előtt tudta legyőzni 1-0-ra, elhódítva ezzel a Vásárvárosok Kupáját. A csapatot az sem 

fárasztotta el a végére, hogy a 6 párharcából 3-at is csak a 3. mérkőzésen döntött el, olyan 

csapat ellen is, mint a Manchester United. Ezen jeles alkalom kapcsán terveztük felépíteni új 

(6 hónapig) tartó időszaki kiállításunkat.  

A kiállítás emléket állít annak a nagyszerű csapatnak, amely ezzel a diadallal örökre beírta 

magát a labdarúgás történelemkönyvébe. A kiállítást látogatva az idősebb korosztály kedvére 

nosztalgiázhatott az akkori mérkőzések dicsőséges pillanatain, míg a fiatalok ámulva 

figyelhették végig, milyen nagy csapatokat utasított maga mögé az FTC gárdája.A kiállításon 

az akkori játékosok személyes tárgyainak látványa felemelő érzést nyújtott a Fradi Múzeum 

látogatóinak.  

A kiállítás teljes költsége 1.000.000 FT-ba került, amit a Ferencvárosi Torna Club a 

Lagardere Sport Hungary KFT-vel közösen tervezte és rendezte meg ezt a nagyszabású 

kiállítást. A Ferencvárosi Torna Club magának a kiállításnak a kivitelezését saját erőből 

oldotta meg, külső forrás nélkül, önerőből biztosította a megfelelő százalékos tervezési 

költséget.  

A kiállításra 2015. június 1-2015. december 31. között fogadtuk a látogatókat, amelyet 

közel 4.500-an tekintettek meg ezen időszakban. Ebből a kiemelkedő létszámból csak a 

Múzeumok Éjszakáján közel 1.500 látogatót fogadtunk múzeumunkban. 

Az évforduló alkalmából még a Juventus akkori játékosait is vendégül láttuk, akik 

„szívesen” meséltek a számukra vesztes döntőről és a Ferencváros akkori dicsőségéről. 

A kiállítás híre bejárta a média és a sajtó valamennyi felületét, hiszen a klub honlapján és 

a Facebook-on is olvashattak róla az érdeklődők. Elmaradhatatlan volt a Fradi TV-ben való 

megjelenés is, illetve a magáról az évforduló eseményéről számos az ország legnagyobb 

internetes portáljai és médiumai is vezető helyen és kiemelten beszámoltak.  

 





 

 









 


