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 A ZO-FI Rendezvényszervező Kft. 2013-ban immár 6. alkalommal rendezte meg a  

"Tatai Patara 1597.", nemzetközi történelmi hagyományőrző rendezvényt, mely Tata városi  

programsorozat nyitó rendezvényévé vált. 

 A rendezvény, Kárpát-medence egyik legnagyobb török kori, a 16-17. század hadi-, kulturális- 

és a mindennapi életét bemutató nemzetközi fesztiváljává vált. Idei fesztiválunkon is fő 

attrakciókként szerepeltek a XVI. századi történelmet megidéző „hadi események” és az 

azokra való közös emlékezés: Pálffy kapitány bevonulása Almásról Tatára, az 1597-es 

emléktábla megkoszorúzása, a hagyományőrségek főkapitányi – nagyvezíri szemléje 

(mustra), tiszti gyűlés a várban, vízi bemutató és csata a tavon, korabeli tüzérségi, muskétás, 

pikás gyakorlatok, fegyver- és viselet bemutató, vármegyei törvényszéki tárgyalás, török 

íjászverseny, létrás ostrom a Rondella bástyánál, majd kézitusa a várárokban, követjárás a 

keresztény táborban, török felvonulás a tábor ellen, nyílt színi csata, végül pedig a hírneves 

Patara támadás, A NAGY DURRANÁS…  
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TATAI PATARA 1597. 



 A szervezők számos intézménnyel és szakértővel együttműködve (Hadtörténeti Múzeum,  

Tatabányai Múzeum, Nádasdy Ferenc Múzeum Sárvár, Kuni Domonkos Múzeum Tata, MH 25. 

Klapka György Lövészdandár Tata) törekedett a történelmi hűség betartására.  

 A programok megvalósításához szervezett toborzásokon, a fesztiválra megalakult segítő 

csapatok képzésein a hadtörténész kollégákkal együttműködve vezették a leendő "harcosok" 

kiképzését. Ennek köszönhetően három, helyi önkéntesekből alakult csapat vett részt a 

lebonyolításban: Pálffy Kompánia, Gölbasi Vitézei Egyesület és a Tatai Hajósnép, amit 

egyre jelentősebb nagyságú önkéntes is támogat. 
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TATAI PATARA 1597. 



• A fesztivál, mind a szakmai, mind pedig a nagyközönség számára új információkat nyújtó 

programlehetőségeket valósított meg, mely a korabeli hadviselés és haditechnika fejlődése 

mellett a mindennapi élet és korabeli kultúra számos szegmensének bemutatását, 

megismerését tette lehetővé. 

• A nemzetközi történelmi hagyományőrző fesztivál gróf Pálffy Miklós nem csupán a 

helytörténetileg jelentős 1597. évi május 23-i ostromának állít emléket (először került sor egy új 

fegyver, a kapupetárda (Patara) alkalmazására s segítségével a tatai vár visszafoglalására), 

hanem az egyre növekvő nemzetközi érdeklődéssel kísért fesztivál szakmai berkekben is 

elismerten minden részletében, korhűségre törekszik és a hadi események mellett komplex 

tudományos – kulturális – szórakoztató programmal várja látogatóit. 
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TATAI PATARA 1597. 



2013. május 24. PÉNTEK 

09:00 Közös úton - nemzetközi jogászkonferencia a vár lovagtermében 

10:00 "Pálffy kapitány felvonulása" - Hajós, szekerész sereg menete Almásról Tatára 

15:00 Katona-zenekari találkozó - házigazda: Magyar Honvédség 25. Klapka György 

 Lövészdandár 

17:00 Kuny Domokos Múzeum: Bútorok reneszánsza – reneszánsz bútorok c. kiállítás 

17:30 Koszorúzás a várban az 1597-es emléktáblánál 

18:00 Kiállítás megnyitók - Esterházy kastély: 

 "Faművesség története 3." - Fegyverművesek, rendező: Kisné Cseh Julianna (Tatabányai  Múzeum) 

19:00 Mustra az Eszterházy téren: hagyományőrségek főkapitányi – nagyvezíri szemléje 

Megnyitó, polgármesteri köszöntő 

20:00 Fáklyás felvonulás a tóparton és az Ady Endre úton 

22:00 Tábori kis trakta – tiszti gyűlés a várban 
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TATAI PATARA 1597. PÉNTEKI PROGRAM 



TATAI PATARA 1597. PÉNTEKI PROGRAM 
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2013. május 25. SZOMBAT 

  9:00 Zenés ébresztő a táborokban 

Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár  bemutatója (egész nap) 

10:00 Vízi bemutató és csata az Öreg-tavon 

13:00 Korabeli tüzérségi, muskétás, pikás gyakorlatok.    

 Fegyver- és viselet bemutató. 

 Devsirme – interaktív történelmi játék 

 Török íjászverseny (puta lövés az Öreg – tavon) 

15:00  Vármegyei Törvényszéki tárgyalás 

17:00 Harc a várért – létrás ostrom a Rondella bástyánál, majd kézitusa a  

 várárokban 

19:00 Könnyű lovassági bemutató és hagyományőr  virtuspróba. 

21:00 "Fegyvertánc" - Történelmi katonazenekarok tábori gálaműsora, közös tánclehetőséggel 

TATAI PATARA 1597. SZOMBATI PROGRAM 
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TATAI PATARA 1597. SZOMBAT 



• 2013. május 26. VASÁRNAP 

•   9:00  Zenés ébresztő a táborokban 

• Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár    

 bemutatója (egész nap) 

• 10:00  Követjárás a keresztény táborban, majd török   

 felvonulás a tábor ellen 

• 11:00 Nyílt színi csata a Kastély-téren 

• 14:00 Devsirme – interaktív történelmi játék 

 Bepillantás a seregek felkészülésébe. Fegyvernemek bemutatása. 

• 15:00 Patara támadás a főkapunál 

• 16:30 Mustra a várudvaron: hagyományőrségek és a   

 katonazenekarok búcsúztatása 

• 17:00 Táborbontás 
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TATAI PATARA 1597. VASÁRNAPI PROGRAM 
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TATAI PATARA 1597. VASÁRNAPI PROGRAM 
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TATAI PATARA 1597. VASÁRNAPI PROGRAM 



• Állandó programjaink a Pálffy Miklós vezette csatának – s így egyben Győr visszavételének is –, 

valamint annak az összefogásnak állít emléket, ami egyben a keresztény Európa védelmét is 

jelentette a török támadás ellen. A teljesség igénye nélkül ide tartozik az első fesztivál 

alkalmával az eredeti helyszínen (Tata- Vár - török kori bejáró) állított Pálffy-emléktábla 

megkoszorúzása, a magyar, szláv és nyugati zsoldos seregek, valamint a török csapatok 

mustrája és fáklyás felvonulása, a keresztény és török táborok életének, s fő attrakcióként a 

tatai vár ellen indított ostromok bemutatása. 

• Az ostromokon ugyan minden évben változtatunk - hiszen egyre "képzettebb csapatok" vonulnak 

fel a rendezvényen -, de mindig a Patara-ostrommal zárul, s minden alkalommal - kihasználva 

Tata páratlan adottságait - a rondella elleni támadás, mint az egyik fő attrakció mellett vízi 

(2013-ban vízparti) csatát is tartalmaz. 

• Interaktív programokkal (lovagi torna teljesítése, történelmi feladatlap kitöltése, korabeli hadi- 

és kézműves foglalkozások, kótyavetye, stb.) a közönség széles rétegét tudtuk 2013-ban is 

aktívan bevonni a programokba. 
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I.2. állandó programok 



• 2013-ban már 2. alkalommal került sor - Közös úton - címmel nemzetközi jogászkonferencia 

megszervezésére a fesztivál ideje alatt. A jogásztársadalom egyre növekvő számmal vesz részt 

mind a rendezvényen, mind pedig a megvalósításban. 2013-ban Vármegyei Törvényszéki 

tárgyalást vezettek le s mutattak be az Eszterházy téren. 

• A történelmi eseményekhez ragaszkodva sikerült megvalósítanunk a keresztény csapatok 

felvonulását Dunaalmástól Tatáig - lovakkal, szekerekkel és gyalogosan -, lehetőséget 

nyújtva az érdeklődők csatlakozására is. 

• A 2012. év sikere vezetett idén is a történelmi katonazenekarok tábori gálaműsorának 

megrendezéséhez. A 16-17. századi zenei kultúrát megidéző előadás-sorozat mind a 

nagyközönség, mind pedig a hagyományőr csapatok között osztatlan elismerést nyert. 

• Terveinknek megfelelően idén lezártuk a fával foglalkozó mesterségek bemutatását. Az „Úgy 

megrótta fáját, bizony megcsodáltuk...” című kiállítás-sorozat utolsó fejezete a hajóácsok és 

molnárok munkáit mutatta be. Együttműködő s egyben támogató partnerünk a Duna Múzeum 

és a Tatabányai Múzeum volt, a kiállítás kurátora Kisné Cseh Julianna. 
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I.2. állandó programok 
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• 2013. évben immáron második alkalommal került sor a Tatai Patara rendezvényének keretében 

nyilvános középkori tárgyalás megtartására. A tárgyalás alapját eredeti periratok képezték, a 

tárgyalás résztvevői pedig – a bírák, a tiszti ügyész, a nótárius, a szolgabíró, sőt még a vádlottak 

is – mind Tatán és környékén élő és dolgozó jogászok közül kerültek ki. 

• Az idei ügy tárgya egy középkori emberölés története, amelynek felderítését, és Vármegyei 

Törvényszéki tárgyalását láthatta a közönség a tatai Kastély Téren.  

  

Jogtörténeti Patara 
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• A nyilvános tárgyalás bepillantást nyújtott a középkori magyar vármegyei törvénykezés 

rendjébe, a büntetőeljárás folyásába. A tárgyalás megtörtént esetek alapján, korhű 

beszédfordulatokkal került előadásra, amelyben a vádlottak bűnösségét a nemes törvényszék – 

ahogy az a megidézett korszakban szokott volt - kegyes vallatás és tortúra keretében egyaránt 

megkísérli bizonyítani. 

• A tárgyalás egyrészt korhű színjáték, másrészt az azt kísérő narrátor útján bepillantást engedett 

a korabeli eljárás fontos részleteibe: résztvevők szerepére, a korabeli bizonyítási eljárásra, az 

akkoriban bevett tortúra tartalmára és szerepére, a megszokott ítéletekre, és természetesen – a 

vádlottak bűnösségének megállapítása esetén – a nyilvános büntetés bemutatására is. 

• A tárgyalás mellett a Tatai Patara programjaiba illeszkedve megrendezésre került a Magyar 

Jogász Egylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének legnagyobb éves konferenciája, a 

megyei jogásznap is, az ezeréves magyar Alkotmányhoz kapcsolódó szakmai programokkal – 

nem csak jogász érdeklődők számára.  

Jogtörténeti Patara 



• A három napos fesztivál alapvető célja, hogy kapcsolódó programjaival a résztvevőknek egy 

sokoldalú kulturális kikapcsolódást, aktív pihenést és a szórakozva tanulás lehetőségét nyújtsa. 

Ezt igyekszünk bővíteni évente új programelemekkel is, melynek sikere egyben a 

hagyományos programok közé kerülésüket is jelenti. 

• 2013-ban elsőként csatlakozott a katonazenekarok országos találkozója  rendezvényünkhöz, s 

ugyanígy elsőként tartott 3 napos bemutatót a MH 25. Klapka György Lövészdandár,  

természetesen a közvetlen hadi- és szállásterületen kívül. Engedélyükkel az egység házi 

múzeumának anyagából összeállított kiállítással tudtunk csatlakozni a katonaélet után 

érdeklődő közönség igényeinek kielégítéséhez. A kiállítás címe egyben az egység jelmondata: 

„HITTEL ÉS BECSÜLETTEL” - A MH 25 KLAPKA GYÖRGY LÖVÉSZDANDÁR ÉLETÉBŐL. 
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I.3. 2013 évi rendezvény újdonságai 



• A Patara a kezdeti lokális érintettségen túl, mára Európa 

egyik legjelentősebb XVI. századi történelmi rendezvényévé 

fejlődött, több nemzet hagyományőrző csapatának 

részvételével. A fesztivál ismertségével együtt a Magyar 

Honvédség, ezen belül a MH 25. Klapka György 

Lövészdandár is, egyre nagyobb mozgásteret kapott 

korszerű hadtudományának bemutatására, ami nagyszerű 

lehetőséget ad a Honvédség népszerűsítésére, image-nek 

megerősítésére, a ma katonáinak életébe való betekintésre. 
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MH 25. Klapka György Lövészdandár a Patarán 
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Május 24.  

16.30 Koszorúzás a Török kori átjárónál   

 MH 25. Klapka György Lövészdandár 

17:00  Tatai Dandárzenekar térzene koncertje a várudvarban 

18:00 Kiállítás megnyitó az Eszterházy kastélyban 

 Életképek a Dandár életéről – Fotókiállítás / 30-40 db fotó 

 140 éve katonaváros Tata – tabló kiállítás a csapatmúzeum anyagából 

 Csapatmúzeum anyagának válogatása + HEMO kitüntetés tablók 

19:00 Mustra a kastély téren, szalagkötés a menetzászlóra,  

20:00 A Patara résztvevőinek felvonulása a városban 

 Álcázott lövész szakasz felvonulás 

22:00 Tábori kis trakta – tiszti gyűlés a várban 

 Május 25-26. szombat- vasárnap (szombat 9-20 óráig és vasárnap 9-14 óráig)  

 Statikus harcászati bemutató a Bláthy Ottó szakiskola előtti területen 

 Katonazenekari találkozó a vár előtti közúton (4 zenekar fellépésével) 

 

MH 25. Klapka György Lövészdandár a Patarán 



• Elsőként csatlakozott a fesztiválhoz a nemzetközi hírű tatai Pötörke 

Néptáncegyüttes és kísérő zenekara, a Cserszömörcze Zenekar, akik 

fergeteges táncházakat tartottak a várudvaron. 

• 2013-ben folytattuk a turisztikai attrakcióhoz csatlakozni kívánó, vagy 

történelmükben kapcsolódó Tata környéki települések 

bemutatkozását. 2013-ban Tardos község volt a fesztivál díszvendége: 

Fekete Lajos, a tardosi születésű világhírű turkológus 

emlékkiállításával járultak hozzá a fesztivál sikeréhez. 

• 2013-ban ünnepeltük Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé 

választásának 400 évfordulóját. A kitűnő hadvezérről a Bethlen 

Gábor Hagyományőrző Egyesület által készített vendégkiállítással - 

a Nádasdy Ferenc Múzeumnak támogatásának köszönhetően - 

korabeli fegyverekkel kiegészítve - emlékeztünk meg. 
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I.3. 2013 évi rendezvény újdonságai 



• Új kiállítás-sorozatot indítottunk, melynek célja a magyar kultúrába beépült török hagyományok 

bemutatása, a török mindennapok közelebb hozása. Első kiállításunk "Holdarcú karcsú 

ciprusok" címmel a muszlim nők életébe engedett bepillantást. A kiállítás anyagát a Budapest 

Történeti Múzeum és a Balassa Bálint Múzeum (Esztergom) anyagából válogattuk (rendező: A. 

Pál Gabriella – Kisné Cseh Julianna főmuzeológusok, Tatabányai Múzeum). 

• A fenti kiállításhoz kapcsolódva egy új gyerekfoglalkoztató egységet valósítottunk meg. A 

hárem kialakítására a török táborok mellett, de azoktól elkülönítetten került sor. Folyamatos 

volt az érdeklődés az új programlehetőség iránt, ahol a török mesehallgatás mellett a török 

motívumok hímzése, miniatúrák, tugrák színezése, ékszerkészítés, török hajviselet és 

szépítkezés volt a legkeresettebb. 
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I.3. 2013 évi rendezvény újdonságai 
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• A török étkezési kultúra megismertetésére 

gasztronómiai előadásokat és kóstolóval 

összekötött bemutatókat szerveztünk a 

Kecske-bástyára. 

• A hagyományos mesterségek bemutatását és 

népszerűsítését egyetlen 

fesztiválprogramunkból sem hagyhatjuk ki. A 

tatai fazekasságról méltán híres települést egy 

másfajta, de a magyar kultúrához több szálon 

kötődő fazekas-kultúrával, a hucul 

fazekassággal ismertettük meg: Bangó Aliz 

néprajzos fazekasmester munkáiból 

szerveztünk tárlatot. 

I.3. 2013 évi rendezvény újdonságai 



• XVI. századi tatai vár visszafoglalásának történetét kísérhettük végig a VI. Tatai Patara Török 

Kori Történelmi fesztiválon. A programsorozathoz a Kuny Domokos Múzeum is bekapcsolódott.  

• Pénteken Ölveczky Gábor „A hadmérnök feljegyzései című kiállítás megnyitójára került sor. A 

grafikai sorozat, számos török kori vár alaprajzát mutatja (Érsekújvár, Szigetvár, Győr, Tata stb.) 

olyan formában, mintha a hadi építész vázlatlapja, naplórészlete lenne. A kiállításon látható a 

három részes Balassi-sorozat is, amely Balassi Bálint életének három színterét (három vár, 

alaprajz formában) kapcsolja össze költészetének három műfajával.  

• Szombaton a grafikusművész Ölveczky Gábor tartott külön előadást és bemutatót. Kézírás 

történetéről beszélt és bemutatta azt a kézírás-stílust, a késő reneszánsz kalligrafikus 

írásmódját, amelyet ő is gyakran használt és a kiállítás darabjain is megfigyelhető.  

 

 

23 

I.3. 2013 évi rendezvény újdonságai 



24 

• A látogatóknak nagy élmény volt látniuk, ahogy a kalligrafikus írás megelevenedik a grafikus 

művész tollából.  

• A hétvégi múzeumpedagógiai foglalkozásokon pedig az érdeklődők keresztény uralkodóink 

aláírását próbálhatták lemásolni eredeti lúdtollal és tussal. 

• A múzeumban ezenkívül különleges tárlatvezetésekre is sor került, ahol a nemcsak a vár 

történetét, de a várhoz tartozó Kazamatákat vagy a Török kori átjárót is megtekinthették. A 

programon több száz látogatót fogadtunk.  

I.3. 2013 évi rendezvény újdonságai 
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• A múzeum másik időszaki kiállítása gyűjteményük reneszánsz bútorait mutatta be „BÚTOROK 

RENESZÁNSZA – RENESZÁNSZ BÚTOROK” címmel. A frissen restaurált bútorok jó része Itáliában 

készült, és jól látható rajtuk az új szellemű, technikájú asztalosmunka, az ekkor megjelenő 

furnérozás, intarzia. A bútorokat a 16. század, a török korba ágyazva mutatták be a  

nagyközönségnek. 

I.3. 2013 évi rendezvény újdonságai 
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•Az eseményhez kapcsolódóan, a Gárdonyi emlékév alkalmával Michl József, Tata Város 

Polgármestere regény- és novellaíró pályázatot hirdetett meg a Tatai Patara 

sajtótájékoztatóján. Ez valóban új innovációs lehetőséget jelenthet a fesztivál számára is. A 

pályázat fővédnöke Jókai Anna író. 

•A 2013. évi program is folyamatos narrációval zajlott: a könnyebb megértést - s nem utolsó 

sorban a tanulást - szolgálta a rendezvény két narrátora, Dr. Négyesy Lajos alezredes, 

hadtörténész és Takács Zoltán történész múzeumigazgató (Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár). 

I.3. 2013 évi rendezvény újdonságai 

http://www.tata.hu/


• A fesztivál időpontja:   2013. május 24 – 26. 

• Helyszín:    Tata: Vár, várudvar, Esterházy kastély és kastélytér 

• Látogatói szám:   13 910 fő 

• jegyet vásárolt:   9 920 fő 

• Becsült (gyerekeknek, diákok) ingyenes belépés: 3 990 fő 

• Közreműködői létszám:  617 fő 

• Fesztivál honlapja:  www.tataipatara.hu 

• Fesztivál fővédnöke:  Hende Csaba honvédelmi miniszter 

• Kiállítások száma:   8 kiállítás 

• Zenei rendezvény:   7 rendezvény 

• Táncbemutató:   4 előadás és táncház 

• Előadás:   7 előadás 

• Hadi bemutató:   7 csata és bemutató 

• Konferencia:   1  
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http://www.tataipatara/


• 2013-ban az eddigi legnagyobb méretű hadi bemutatókra került sor a legnagyobb létszámú 

hagyományőr közreműködővel. (Elsőként érkeztek Oroszországból is hagyományőrök.) 

• A kiállító területet mintegy megháromszoroztuk: elsőként került sor a kastély alsó termeinek 

kiállítótérként történő hasznosítására, valamint a vármúzeum közvetlen programmal történő 

csatlakozására. 

• A „hárem” kialakításával új gyerekfoglalkoztató teret alakítottunk ki, ahol kizárólag önkéntesek 

dolgoztak muzeológus felügyelete mellett (tanárok, óvónők, egyetemisták). A kiállítások 

rendezésében és a háremben folyó programok lebonyolításában összesen 23 önkéntes vett 

részt, a vásártéren és táborok mellett kialakított foglalkoztatók az előző éveknek megfelelően 

működtek (kizárólag önkéntes alapon). 

• Az időjárás, és a gazdasági válság ugyan éreztette hatását a jegyet vásárló közönség esetében 

(kevesebb volt a 2012. évihez viszonyítva az eladott jegyek száma), de összességében 

folyamatos „tömeg hullámzott” a fesztivál területén mind 3 nap alatt. 
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Regisztrált látogatói statisztika 



Regisztrált látogatói statisztika 



Hagyományőr csapatok 
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fő fő db db db db db     

Małopolska Zgraja Sarmacka    PL Leszek Galica, Malek Galica 18 1           x   
Podolski Regiment Odprzodowy    PL Maciej Waligóra 20         3   x 1 
Polski Regiment   PL Thomas Reif 40 16       1   ҈ 4 
  Polish Hajduking Team PL Andrzej Mikiciak 29         1   ҈ 1 
Wysocki Légió Hagyományörző Egyesület   PL Dabi István 6         1   x   
Sarmackie  Dziedzictwo    PL Krzysztof Kozłowski  45 2 19   5 3   ҈ 2 
Altblau Regiment 

Rastislav "Moty" Židzik 102 2 40     1 50 ҈ 5 

  Bethlen Garde SK 
  Banderium SK 
  Salva Quardia CZ 
  Lukrezie CZ 
  Huljajpolsky kuren CZ 
Regiment Zemskej hotovosti 
  Collegium Armatum CZ 
  Rego CZ 
  Sinister CZ 
  Nevers CZ 

 Svobodní Páni z Nymburka CZ 
Moskovskie Streltsy    RU Vsevolod Kornev  25             x 1 
Bethlen Gábor hagyományőrség (H)  H Magyar István 15   8 1   1   ҈ 1 
Mare Temporis   H Prosinger Lívia 14   4   1 1   ҈ 1 
Nádasdi Bandérium (H)   H Takács Viktor 27   2     1   x 1 
Gölbasi Vitézei egyesület   H Bálint Csaba 65   15 2   2   x 1 
Pálffy Kompánia   H Juhász István; Hozák Attila 30 10 4     2 4 x 3 
Tatai Hajósnép   H Csaba Attila 30         4   ҈   

  466 31 92 3 6 21 54 21 
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Tatai Patara Programfüzet   15 000 db 

Tatai Patara Könyvjelző (4 nyelven)15 000 db 

Tata Fesztiválok 2013        2 000 db 

Szeretettel vár Tata      2 000 db  

Óriásplakát             4 db 

Plakát A3       1 000 db 

Plakát A2       3 000 db 

Autómatrica      5 000 db 

Hűtőmágnes         500 db 

Kiadványok 



Tévés megjelenések: 
Duna TV, MTV1, RTL Klub, Tatai Televízió, STV1, 
TVP KULTÚRA, Fox News Channel 

 
Rádiós megjelenések: 
Juventus Rádió, Class FM, Forrás Rádió, Kék 
Duna Rádió 
 
Sajtó megjelenések: 
24 Óra, Népszabadság, Helyi téma, Harangláb, 
Radar, Kisalföld, Pesti Műsor, Regio Regia, 
Pesterzsébet 

 
Internet megjelenések: 
Önálló honlap, Facebook, IWIW, Kulturális és 
Fesztivál ajánlók, Port.hu,  

Sajtó 
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http://www.programturizmus.hu/tdestination-tatai-patara-torokkori-tortenelmi-fesztival.html 
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https://www.facebook.com/pages/Tatai-Patara/105270852842320 
https://www.port.hu/tatai_patara/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=12275 
http://www.iranymagyarorszag.hu/tatai_patara-torok_kori_tortenelmi_fesztival/E1007536/ 
http://www.honvedelem.hu/galeria/1685 
http://tata.utisugo.hu/programok/ 
http://www.fesztivalkalauz.hu/index.php/option/naptar/task/details/faz/22362 
http://www.youtube.com/watch?v=eCE7xukV0F0 
http://sokprogram.hu/tatai-patara/ 
http://www.helloesztergom.hu/program/436-tatai-patara/ 
http://umvp.eu/?q=node/76501 
http://wellnessonline.hu/tatai-patara-fesztival/ 
http://gabormonos.wordpress.com/2013/05/26/tatai-patara-2013/ 
http://erdei-iskolak.eu/tatai-patara-2013-torok-kori-tortenelmi-fesztival-tatan/ 
http://www.thecrystalhotel.com/details/7-iv-tatai-patara-a-nagy-durranas.html 
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http://www.nemzeti.bolt.hu/content/tatai-patara 
http://www.paloznak.hu/563-tatai-patara 
http://www.kunymuzeum.hu/?q=node/873 
http://www.infotatabanya.hu/programok/cimke:tatai-patara/ 
http://www.budapesthotelstart.com/budapest-hotels/kristaly-hotel-tata/kristaly-hotel-tata-package-9550.hu.html 
http://www.szallasvadasz.hu/kristaly-hotel-tata/tatai-patara-1-ejtol-9550.html 
http://o2hir.hu/hirek/kiemelt/18505 
http://www.wellnessakcio.hu/ 
http://www.esemenymenedzser.hu/hetvegi-tippek-szabadidos-programok/13513-tatai-patara-2013-majus-24-26.html 
http://szoba.hu/tata-akcio/tatai-patara 
http://www.vertesinfo.hu 
http://fesztikorkep.com/flagallery/tatai-patara-torokkori-tortenelmi-fesztival/ 
http://www.visittata.com/hirek/tatai-patara--a-nagy-durranas.html 
http://www.cometohungary.com/patara-historical-festival-of-tata-2013-tata.html 
http://rafia.hu/content/tatai-patara-t%C3%B6r%C3%B6k-kori-t%C3%B6rt%C3%A9nelmi-fesztiv%C3%A1l 
http://www.fesztivalportal.hu/hagyomanyorzo-fesztival/tatai-patara-fesztival 
http://www.vendegvaro.hu/tatai-patara-torokkori-tortenelmi-fesztival 
http://szallas.hu/kristaly-imperial-hotel-tata 
http://www.utazok.hu/akcios_wellness_ajanlatok/reszletek/19110 
http://www.tataszallo.hu/index.php?page=arak 
http://www.infotata.hu/program_olvas/permalink:v-tatai-patara-a-nagy-durranas-2013-05-24144725/ 
http://www.sztv.sk/-6-tatai-patara-6-ro%C4%8Dn%C3%ADk-historick%C3%A9ho-festivalu-z-tureck%C3%BDch-
%C4%8Dias.aspx 
http://tourinform.hu/6-tatai-patara-torokkori-130510?folderID=76021 
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=bordat&pid=82752&blog_cim=Tatai%20%20Patara 
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