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„TATAI PATARA 1597.” 

 

A „Tatai Patara 1597” Török kori Történelmi Fesztivál 2015. május 21-24. között nyolcadik alkalommal került 

megrendezésre. A fesztivál  magas színvonalát az idei évben is a jól képzett hagyományőrök, a változatos 

kulturális programok, és a minden korosztályt magával ragadó izgalmas csatajelenetek biztosították. A ZOFI 

Rendezvényszervező Kft. több évtizedes tapasztalata és magabiztos koordinátorcsapata ismét a pályázat 

feltételeinek megfelelő és céljaival egyező rendezvényt valósított meg. 

 

A Tata város múltjának emléket állító „Tatai Patara 1597” Török kori Történelmi Fesztivál évről-évre egyre 

különlegesebb programokkal várja mind a kultúra, mind a történelem iránt érdeklődőket. A rendezvény vendégei 

egy varázslatos időutazáson vehetnek részt, amely során nem csak a korabeli haditechnikákkal ismerkedhetnek 

meg, hanem kipróbálhatják magukat többek között a puta íjászat mesterségében, vagy akár a 16. századi ételek 

készítésében is. Az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma támogatásának köszönhetően 2015-ben is számos 

újításra, fejlesztésre volt lehetősége a fesztivál szervezőinek, ami a fesztivál programjainak bővülése mellett a 

megvalósítás tervezett minőségi kivitelezésében is megmutatkozott. Mindezeknek köszönhetően – s a rossz 

időjárás ellenére – a rendezvény az eddiginél is nagyobb érdeklődést váltott ki a látogatókból, akiket az esetleges 

földrajzi távolság sem tántorított el: a „Tatai Patara 1597.” Török kori Történelmi Fesztivál évről évre egyre több 

külföldi vendéget is vonz a vizek városába, a napjainkra már Európa legrangosabb török kori hagyományőr 

fesztiváljai közé sorolt rendezvényre.  
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A szervezők számos intézménnyel és szakértővel együttműködve (Hadtörténeti Múzeum, Tatabányai Múzeum, 

Nádasdy Ferenc Múzeum Sárvár, Kuny Domokos Múzeum Tata, MH 25. Klapka György Lövészdandár Tata) 

törekednek a történelmi hűség betartására.  A fesztivál létrejöttét aprólékos tervezés és rendszeres szakmai 

találkozók előzik meg, amelyeknek alapja  a közös egyetértés és a közös cél.  A sikeres megvalósítás bázisa az 

a több éve tartó szoros együttműködés és szakmai kapcsolat, amit a szervezők a helyi, és a tervezett cél 

megvalósítását segítő kulturális és civil intézményekkel, szervezetekkel építettek ki - Tatabányai Múzeum, 

Nádasdy Ferenc Múzeum Sárvár, Kuny Domokos Múzeum Tata, MH 25. Klapka György Lövészdandár 

Tata, Komárom megyei Jogászklub -, s amelyek munkájukkal hozzájárulnak a történelmi hűség megőrzéséhez 

és a rendezvény szakszerűségéhez. A hagyományőrök koordinációját és harci-stratégiai irányítását az idei 

évben is Dr. Négyesi Lajos alezredes, hadtörténész, egyetemi adjunktus vállalta el, ezzel is biztosítva a csaták 

pontos és látványos kivitelezését.  

 

A programok megvalósítását – a hadtörténész kollégákkal együttműködve – három helyi hagyományőrző 

csapat is segíti - Pálffy Kompánia, a Gölbasi Vitézei Egyesület és a Tata Várának Seymenjei -  akik hosszú 

múltra visszatekintő hagyományőrzői aktivitásukkal nemcsak a lokális történelmi háttércsapatát adják a 

fesztiválnak, hanem újszerű ötleteikkel is támogatják a programok változatosságát.  

A PÁLYÁZAT MEGVALÓSULÁSA 
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 A rendezvény helyszínét Tata Város Önkormányzatának támogatásával idén is Tata történelmi belvárosa   

képezte, amely a tatai Öreg-tó festői partján helyezkedik el.  
 

A Tatai vár – épülete a Kuny Domokos Múzeum, udvara Tata Város Önkormányzata kezelésében –  ismét 

központi szerepet töltött be a programsorozatban, a várudvaron megrendezésre kerülő autentikus vásári forgatag 

mellett a vár épületében a Kuny Domokos Múzeum állandó, s a fesztivál alkalmából rendezett időszaki 

kiállításai mellett múzeumpedagógiai programjai várták a gyermekeket. A hagyományőr csapatok fegyver- és 

viselet bemutatói mellett a korabeli várostromokat demonstráló harci jeleneteknek adott helyet: a szombati 

program fénypontja, a Rondella ostroma valamint vasárnap a kapupetárda berobbantása. A várudvar 

középpontjában a fesztivál nagyszínpada állt, itt többek között hastáncbemutatók, zenés műsorok és 

fegyverbemutatók is zajlottak. A török hagyományőrök tábora a négy bástyán terült el, a csapatok interaktív 

programokkal várták a fesztivál vendégeit (török ételbemutató, kávékóstoltatás, délutáni tea, puta íjászat). 
 

Az Esterházy kastély –  kezelője a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ – a 

rengeteg látogatót vonzó Borudvarnak, színpadán a néptánc találkozónak, főépülete pedig a rendezvény időszaki 

kiállításainak s az azokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásoknak (az esős idő miatt a „Hárem”-nek 

is) adott otthont. 
  

A Kastély tér – a lovardáig Tata Város Önkormányzata kezelésében – a keresztény tábor helyszínéül szolgált, 

az itt elhelyezkedő bemutatópályán többek között színielőadások és  lovasbemutatók zajlottak, a tér fő 

eseményei az „élő kiállítás” mellett a vasárnap délelőtti ökumenikus istentisztelet és nyíltszíni csata voltak. 
 

Az Öreg-tó partján – Tata Város Önkormányzata kezelésében – több mint száz kézműves termékeiből 

válogathattak a fesztivál látogatói. A vásári forgatagot „csepürágók”, vásári komédiások előadásai, 

csapatfelvonulások színesítették. 
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A PÁLYÁZAT MEGVALÓSULÁSA 



 

 
   

 „1597. május 23-án a holdat felhők takarták el, és a vacogtató széllel érkező eső illatát párologta vissza a 

környező mocsaras vidék. Ekkor esett meg, hogy két töröknek álcázott katona kért védelmet a tatai végvár 

Oszmán kapu őreitől, úgymond a portyázó hajdúkkal szemben. …néhány száz méterrel távolabb, az éj leple 

alatt addigra már csendben felsorakozott Pálffy Miklós vezetésével érkező Magyar, Német, Spanyol és Vallon 

alakulatokból álló közel 3000 fős sereg, hogy azután csellel, na meg egy különleges hadászati eszköz, a Patara 

bevetésével visszahódítsák ezt a fontos várat a töröktől.” 

 

2015. május 6-án a Tatai Vár Lovagtermében került sor a VIII. Tatai Patara Török kori Történelmi Fesztivál 

sajtótájékoztatójára. Az esemény meghívott vendégei között volt Bencsik János országgyűlési képviselő, Michl 

József, Tata Város polgármestere, Sipos Antal ezredes – 25. Klapka György Lövészdandár törzsfőnöke, Balázs 

Attila őrnagy – Tata Helyőrségi Zenekar karmestere, Dr. Négyesi Lajos alezredes – Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum, Perger Gyula – Kuny Domokos Múzeum igazgatója, valamint a meghívott média képviselői.  
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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ   



 

 
   

 A 2015-ös rendezvényen résztvevő hagyományőrök száma meghaladta a négyszáz főt, a magas fokú érdeklődés 

és a fesztivál egyre szélesebb körben való ismertsége és elismertsége lehetővé tette, hogy a legjobb csapatok 

közül válasszuk ki a fesztivál szereplőit.  
 

A rendezvényt folyamatos figyelemmel követi a nemzetközi közvélemény, az idei évben is több külföldi 

hagyományőrző csapatot tudtunk fogadni, a cseh, lengyel, szlovák, ukrán, osztrák és olasz katonák korhű 

öltözetükkel és sok éven át fejlesztett haditechnikájukkal hozzájárultak a „Tatai Patara 1597”  Török kori 

Történelmi fesztivál színvonalának és ismertségének emeléséhez.  
 

A fegyver-, viselet és haditechnikai bemutatók mellett mind a három tervezett nagy volumenű csatajelenetet 

sikerült megvalósítanunk, a hagyományőrző katonák a korabeli hadrendnek megfelelően változatos pozíciót 

töltöttek be a csatákban: pikások, muskétások, puskások és ágyúsok is megmutathatták harci tudományukat.  
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HAGYOMÁNYŐR CSAPATOK  
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HAGYOMÁNYŐR CSAPATOK  

Hagyományőr csapatok nemzet kapitány 

Małopolska Zgraja Sarmacka  PL Leszek Galica, Malek Galica 

Parva Armis  PL Renata Karska 

Zbyrczyk Rebel Regiment  PL Leszek Sobus  

Strelecky Spolok Kosice  
SK, A, 

UK  
Rastislav Zidzik „Moty”  

Fringia SK Pavol Ulicny 

8.c.k. husarsky pluk/Kolet CZ Michael Hejna 

Bocskai Angyalai H Magyar István 

Mátyásföldi Lovas Egylet H Serf András 

Zrínyi Miklós Hagyományőrző DSE – Szigeti Oroszlánok  H Horváth Róbert 

Bornemisza János Hagyományőrség Egyesület H Szendefi Márton  

Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület (H)  H Magyar István 

Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány H Prosinger Lívia 

Hungari Dzsebedzsi H Pap Gergely 

Múltunk és Jövőnk Egyesület  H Tonka Miklós  

Estergon Aslanlari H Szénássy Tamás 

Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület H Horváth Márton  

Egri Vitézlő Oskola H Csillag Tamás 

Nánai Sólymos Vitézek  H Csabai András 

Nádasdy Ferenc Bandérium H Szibler Gábor  

Gölbasi Vitézei egyesület H Bálint Csaba 

Tata Várának Seymenjei H Mészáros Zsolt 

Pálffy Kompánia H Hozák Attila 

Tatai Hajósnép H Csaba Attila 
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2015. május 21. CSÜTÖRTÖK 

09:00 Diák Patara regisztráció  

10:00  Diák Patara  

15:45 Diák Patara díjkiosztó  

16:00 Diák Patara virtuspróba 

17:00 Kiállítás megnyitó  „Árnyból szőtt  fény”  -   Méry Bea festőművész kiállítása 

 (Kuny Domokos Múzeum) 

 

TATAI PATARA 1597. CSÜTÖRTÖKI PROGRAM  



„Egy csoportos időutazás, élő történelem óra” – ezzel a jelmondattal hirdettük meg az idei évben először 

megrendezésre kerülő Diák Patara egész napos programsorozatot, amelyen több mint száz fiatal vett részt. A 

diákokat négy helyszínen interaktív előadásokkal, foglalkozásokkal vártuk, melyek között volt fegyverbemutató, 

a kor konyháját ismertető főzőiskola, kiállítás látogatás és  makett építés is. Az újonnan szerzett történelmi 

ismereteik segítségével a gyerekek egy kvízt töltöttek ki, majd a nap lezárásaként egy vidám eredményhirdetésre 

került sor, ahonnan természetesen senki sem távozott ajándék nélkül. 
 

A rossz idő (folyamatos eső) sem rontotta el az érkezők kedvét, a jelentkező majd 140 általános iskolai diák 

mellett két óvodás csoport is teljesítette az állomáshelyek kihívásait. 
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DIÁK PATARA 
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2015. május 22. PÉNTEK 

09:00 Kártérítés és sérelem díj - jogászkonferencia 

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

 "Élhető Duna partok - Dunai gyöngysor" c. konferencia – Várjátékok, 

 fesztiválok a Duna mentén 

13:00 Pálffy kapitány felvonulása – Hajós, szekerész sereg érkezése 

13:30 Térzene 

14:30 Kiállítások megnyitása az Esterházy-kastélyban 

 "In laudem confiniorum - A végek dicsérete" Fegyver és viselettörténeti 

 kiállítás László Tibor magángyűjteményéből 

 "Inter arma caritas - Fegyverek között a szeretet" c. kiállítás a tábori lelkészek 

 történetéről 

 A természet kincsei - A Vértesi Erdő Zrt. kiállítása 

15:00 Vásárnyitás 

15:30 Koszorúzás a várban az 1597-es emléktáblánál Megemlékezik: Dr. Kelenik 

 József alezredes, Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

 

 

 

 

TATAI PATARA 1597. PÉNTEKI PROGRAM  
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2015. május 22. PÉNTEK 

16:00 Katona-zenekari Fesztivál 

 Házigazda: Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár 

 Köszöntő: Kun Szabó István vezérőrnagy, társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, 

 Michl József Tata város polgármestere 

19:00 Mustra az Esterházy téren: toborzás, hagyományőrségek főkapitányi – nagyvezíri szemléje 

19:30 Oszmán hagyományőr csapatok érkezése 

 Megnyitó:  Bencsik János országgyűlési képviselő Michl József polgármester 

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

21:30 Tabulatúra Régizene Együttes koncertje; Tűzzsonglőr bemutató  

21:30 "Pinceszeri vígasságok" – néptánc bemutató, táncház 

22:00 Tábori kis trakta – tiszti gyűlés 

 

 

 

 

TATAI PATARA 1597. PÉNTEKI PROGRAM  
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2015. május 23. SZOMBAT 

8:30 Haditanács 

9:00 Adzán - a müezzin imára hívó éneke, Namaz - közös ima 

 Zenés ébresztő 

10:00 Török kávé kóstoltatás - Reggeli kávékülönlegességek Gölbasi asszonyaival 

 Török íjászverseny (puta íjászat) 

 "Sarkantyú peng, szoknya lebben" -  II. Nemzetközi Patara-Néptánctalálkozó, táncház 

10:15 Huszár roham - lovasbemutató 

10:30 Török katonák Tatán! Viseletről, fegyverről és a kényszerű együtt élésről 

 Regula a keresztény táborban 

11:00 "Az jó nánai vitézek lest vetni menének" 

 Tárlatvezetés a Tatai Várban 

11:30 Szigetvár Tatán - Szulejmán a falak között - interaktív katonai, történeti, fegyverzeti 

 bemutató 

 Regula a keresztény táborban 

12:00 Lovasbemutató 

13:00 Tárlatvezetés a Tatai Vár és környékén 

 "Feketeleves" ebéd után, kávé ínyenceknek! Gölbasi asszonyaival 

 Török íjászverseny (puta íjászat) 

13:30 Korabeli tüzérségi, fegyver- és viselet bemutató 

 Devsirme és rabszolga vásár – interaktív történelmi játék 

14:00 A tatai török harcos, Deli Bajazid végzete – egy igaz történet interpretációja 

 Tárlatvezetés a Tatai Várban 

 "Sarkantyú peng, szoknya lebben" - II. Nemzetközi Patara-Néptánctalálkozó, táncház  

 A Pötörke Népművészeti Egyesület ifjú népzenészeinek bemutatkozása: közreműködik Kurdi 

 Gábor dudás, a Népművészeti Ifjú Mestere, valamint a Kincső zenekar 

 

 

TATAI PATARA 1597. SZOMBATI PROGRAM  
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2013. május 23. SZOMBAT 

14:00 A tatai török harcos, Deli Bajazid végzete – egy igaz történet interpretációja 

 Tárlatvezetés a Tatai Várban 

 "Sarkantyú peng, szoknya lebben" - II. Nemzetközi Patara-Néptánctalálkozó, 

 táncház  

 A Pötörke Népművészeti Egyesület ifjú népzenészeinek bemutatkozása: 

 közreműködik Kurdi Gábor dudás, a Népművészeti Ifjú Mestere, valamint 

 a Kincső zenekar" 

14:30 "Balassi élete vitézi képekben" 

 Nyilvános Haditanács 

15:00  "Boszorkány pör" – Vármegyei Törvényszéki tárgyalás 

15:30 Délutáni tea Athy agánál 

 Hastánc bemutató 

16:00 Huszár roham - lovasbemutató 

17:00 HARC A VÁRÉRT – létrás ostrom a Rondella bástyánál, majd kézitusa a 

 várárokban 

18:30 Ezeregy éjszaka meséi – esti mese a Szerájban 

 "Sarkantyú peng, szoknya lebben" – II. Nemzetközi Patara-Néptánctalálkozó, 

 táncház 

18:45 "Pünkösdi Dallamok" 

19:00 Könnyűlovassági bemutató 

 Virtus próba 

 Körtánc hölgyeknek és gyermekeknek 

20:00 "Pinceszeri vígasságok" – néptánc bemutató, táncház 

21:00 Tűzzsonglőr bemutató, Szelindek koncert 

 

TATAI PATARA 1597. SZOMBATI PROGRAM  
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TATAI PATARA 1597. SZOMBATI PROGRAM  
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TATAI PATARA 1597. VASÁRNAPI PROGRAM  
2013. május 24. VASÁRNAP 

8:30 Nyilvános Haditanács 

9:00 Adzán - a müezzin imára hívó éneke Namaz - közös ima 

 Zenés ébresztő 

9:15 Ökumenikus Istentisztelet 

10:00 Tárlatvezetés a Tatai Várban 

 Török kávé kóstoltatás - Reggeli kávékülönlegességek Gölbasi asszonyaival 

 "Sarkantyú peng, szoknya lebben" - II. Nemzetközi Patara-Néptánctalálkozó, táncház 

10:15 Lovasbemutató 

11:00 NYÍLTSZÍNI CSATA 

12:30 Török íjászverseny (puta íjászat) 

 Regula a Keresztény táborban 

13:00 Tárlatvezetés a Tatai Vár és környékén 

 Huszár roham - lovasbemutató 

13:30 Szigetvár Tatán - Szulejmán a falak között - interaktív katonai, történeti, fegyverzeti 

 bemutató ,"Parázs tűz" fegyverbemutató 

 Hastánc bemutató 

 "Sarkantyú peng, szoknya lebben" - II. Nemzetközi Patara-Néptánctalálkozó, táncház 
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TATAI PATARA 1597. VASÁRNAPI PROGRAM  
2013. május 24. VASÁRNAP 

14:00 Bepillantás a seregek felkészülésébe - Fegyvernemek bemutatása 

 Török katonák Tatán! Viseletről, fegyverről és a kényszerű együtt élésről 

 Tárlatvezetés a Tatai Várban 

 Délutáni tea és serbet Athy agánál 

 "Az jó nánai vitézek lest vetni menének" 

 "Sarkantyú peng, szoknya lebben” - II. Nemzetközi Patara-Néptánctalálkozó, 

 táncház 

 CIRKUSZ FOLKLÓRIKUSZ c. előadás" 

14:30 Török íjászverseny (puta íjászat) eredményhirdetés 

15:00 "Pünkösdi Dallamok" 

 Lovasbemutató 

16:00 PATARA TÁMADÁS A FŐKAPUNÁL 

17:30 Mustra a várudvaron: hagyományőrségek és a katonazenekarok búcsúztatása 

 "Sarkantyú peng, szoknya lebben" – II. Nemzetközi Patara-Néptánctalálkozó, 

 táncház 

18:45 "Pünkösdi Dallamok" 

21:00 Pünkösdi Királyválasztás 
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TATAI PATARA 1597. VASÁRNAPI PROGRAM  



18 

A Tatai Patara programjaiba illeszkedve megrendezésre került a 

Magyar Jogász Egylet Komárom-Esztergom Megyei 

Szervezetének éves konferenciája, a megyei jogásznap is a tatai 

Old Lake Golf Hotelben. A konferencián neves előadók 

beszéltek a kártérítés új szabályairól, a személyiségi jogok 

szabályozásának új rendszeréről, a sérelemdíjról és a 

gyűlöletbeszédről. 
 

Az idei évben is a pénteki programsorozat részét képezte Pálffy 

kapitány felvonulása Dunaalmásról Tatára, amely a fesztivál 

jelképes kezdeteként szolgál. A környékbeli falvak ismét 

csatlakoztak a hajós, szekerész sereghez, ezáltal emlékezve az 

1597-es ostrom hőseire. 
 

A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár 

Katonazenekari Regionális Találkozójára a Tatai Patara 

keretében harmadik alkalommal került sor, a fesztivál vendégei a 

Magyar Honvédség Debrecen Helyőrségi Zenekarának, 

Budapesti Helyőrségi Zenekarának, Szentendrei Helyőrségi 

Zenekarának és Tatai Helyőrségi Zenekarának előadásait 

hallhatták.  A fesztivál művészeti vezetője Csizmadia Zsolt 

ezredes, a Magyar Honvédség Főkarmestere volt  
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A Tatai Patara kiállításainak megnyitására a pénteki kora délutáni órákban nagy érdeklődés mellett került sor. „In 

laudem confiniorum" - A végek dicsérete címmel László Tibor magángyűjtő török kori fegyvereiből válogatott fegyver 

és viselettörténeti kiállítás várta az érdeklődőket. 
 

Schäffer László munkáin keresztül idén először nyerhettünk bepillantást egy fegyvercsiszár műhelytitkaiba. A 

mesternek köszönhetően az elkészített fegyverek, viselet egy részét (vértek, sisakok, páncéling, szablya stb. korabeli 

ruhamásolatok) ki is próbálhatták a látogatók. 
 

A 25. Klapka György Lövészdandár szervezésében „Inter arma caritas - Fegyverek között a szeretet” című kiállítás a 

tábori lelkészek történetébe nyújtott betekintést. 
 

„Fesztivál Fotó-Tárlat” címmel id. Hozák Ferenc képeiből nyílt kiállítás, amely a Tatai Patara elmúlt hét évét mutatta 

be, elvezetve a látogatókat egészen a kezdetekig, bemutatva a rendezvény folyamatos épülését, bővülését, fejlődését.  
 

 

„Úgy megrótta fáját, bizony megcsodáltuk...” címmel a 15-16. századi faművesek életét idéztük meg ismét, s idén 

először a tárgyi anyag bemutatására és kipróbálására „élő kiállításon” keresztül a magyar faluban került sor. 
 

 

A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. jóvoltából A természet kincsei című kiállításnak is az Esterházy kastély adott 

otthont, amely egy újabb gyermekfoglalkoztatóval is várta az érdeklődőket. 
 

A Kuny Domokos Múzeum szervezésében két időszaki kiállítás megnyitása valósult meg. Somogyi Győző Kossuth-

díjas grafikusművész, a Nemzet Művésze „100 magyar lovas” című tárlata a lovas katona jellegzetes alakján keresztül a 

magyar történelmet illusztrálta. Méry Bea festőművész „Árnyból szőtt fény” címmel mutatta be sajátos színskála 

alapján felépített, első pillantásra török szőnyegeknek tűnő festményeit. 
 

A Tatabányai Múzeumban „Műtárgyvarázs” címmel a Déri Múzeum Szomolyányi-gyűjteményét bemutató tárlat ötvös 

és egyéb iparművészeti remekeit nézhették meg az érdeklődők.  
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A 2008-ban Pálffy Miklós és katonáinak tiszteletére állított emléktábla megkoszorúzására hagyományosan a 

fesztivál nyitónapján került sor. Dr. Kelenik József alezredes, Kun Szabó István vezérőrnagy – társadalmi 

kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, a Magyar Honvédség magas rangú képviselői, a hagyományőrök 

főparancsnokai, Tata Város képviselőtestülete és más tatai civil szervezetek helyezték el a megemlékezés 

virágait. A megemlékezésen közreműködött a Magyar Honvédség Tatai Dandárzenekara is. 

 

  

A péntek este kezdődő, Kastély-téren megrendezésre kerülő Mustra az esős idő ellenére is  rengeteg látogatót 

vonzott. A hadvezérek főkapitányi-nagyvezíri szemléjén Bencsik János országgyűlési képviselő és Michl 

József, Tata Város polgármestere köszöntötte a fesztiválon szereplő hagyományőröket. A tradicionális 

szalagkötéssel hivatalosan is kezdetét vette a három napos, izgalmakban, csatákban, valódi értékes 

szórakozásban gazdag VIII. Tatai Patara Török kori Történelmi Fesztivál. 

 

 

A Tóparton végighaladó fáklyás felvonulás nemcsak a fesztivál résztvevőit töltötte el izgatott várakozással, 

hanem a város lakóit is, sokan  kíváncsian, érdeklődve figyelték a török és keresztény seregek színes tömegét, 

akik az Ady Endre úton leadott díszlövéssel köszöntötték Tata lakosait és a fesztivál látogatóit.  
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Szombaton és vasárnap az „Aprajafalva” kézműves foglalkozásokkal, 

mesesarokkal, a csepűrágók táborával, népzenei táborral, Virgonckodó népi 

játszótérrel várta a legkisebbeket az Esterházy kastély udvarán. 
  

Az Esterházy kastély udvarán a Bethlen Gábor Hagyományőrség 

közreműködésével Interaktív népi játszótér is várta az érdeklődőket, 

programjaik között a látogatók kipróbálhatták a tekézést, korhű focilabdával 

játszhattak, sakkozhattak, sőt, egy valódi „seborvosi felszerelés” segítségével 

még a korabeli gyógyítás mesterségébe is betekintést nyerhettek. Bemutatták a 

korabeli pékmesterek munkáját, és a várépítő mesterek életével is 

megismerkedhetett a látogató. 
 

 A Kastély téren a  Magyar Falu „élő kiállításként működve” valóságos 

időutazásra invitálva az arra vágyókat, lakói halászok, halászfonók, kovácsok, 

pásztorok, gyógyfüvesek, javas asszonyok és szerzetesek voltak, ahol 

természetesen a fesztivál vendégei mindent kipróbálhattak, így a halmerítést, az 

ólomkatona öntést, az ékszerkészítést, és a hímzést is. A legnépszerűbb 

programjuk mégis a káposztás lapótya elkészítése volt, ennek a hagyományos 

magyar ételnek nem akadt párja az egész fesztiválon. 
  

A Háremben a „Mesél a Kelet” programsorozat keretében 

gyermekfoglalkoztatókkal és mesékkel vártak a családokat. Az esős idő miatt a 

Hárem az Esterházy-kastélyban került berendezésre. 
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2015. évben negyedik alkalommal került sor a nyilvános középkori tárgyalás megtartására. A tárgyalás 

alapját eredeti periratok képezik, 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 istenkáromló és egy boszorkány története volt, amelynek felderítését, és 

Vármegyei Törvényszéki tárgyalását láthatta a közönség a tatai Kastély Téren. 
 

A puta íjászat szerelmesei idén is kipróbálhatták a török íjásztradíció ezen ágát, azzal az újítással, hogy a 

Gölbasi Vitézei Egyesület versenyt hirdetett, amelyet a „nemes versengés, baráti szellemben történő 

megmérettetés” sorokkal fémjeleztek, a verseny győztesei értékes jutalomban részesültek. 
  

A Neszmélyi Borudvar három napon keresztül várta a környék legkülönlegesebb boraival a látogatókat – 

„Birodalmak jönnek mennek – de az igazi jó bor marad!” – így invitálták a szőlőtermesztés és borok iránt 

érdeklődőket. 

  

A Pálffy Kompánia Athy aga vezetésével több programmal is készült a VIII. Tatai Patarára. „Hürrem igaz 

története” címmel tablókiállítást rendezett, valamint a fesztivál vendégei 17. századi hadizászló 

másolatokat tekinthettek meg. 
  

A Tata és Térsége Civil Társulás kézműves foglalkozásokkal, ÁHI-jógával, csillagászati előadással és még 

sok más programmal képviseltette magát az Esterházy kastély udvarán.  
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A tatai Pötörke Népművészeti Egyesület idén 

második alkalommal rendezte meg a „Sarkantyú 

peng, szoknya lebben” Nemzetközi Patara-

Néptánctalálkozót, amelynek keretében a hangulatos 

Borudvarban nemcsak magyar néptáncegyüttesek 

léptek a színpadra, hanem többek között cseh, ukrán 

és szlovák táncosok is. 
 

A Tatai Patara ezáltal platformot teremt a fiatal 

tehetségek bemutatkozására, emellett táncházak 

rendezésével interaktív programokat is nyújt a 

fesztivál vendégeinek. 
 

A találkozó 457 fiatal népművészt vonzott Tatára, 

táncosokat, énekegyütteseket, kamaracsoportokat és 

hangszeres szólistákat is. A Borudvar a népzenei 

programok által vált a kulturális szórakoztató 

programok színterévé.  

Résztvevő tánc- és népzene együttesek:  

 

Cseperedők Néptánccsoport 

Páros Csillag Hagyományőrző Egyesület 

Aranykocsi Néptáncegyesület 

Garabonciás Táncegyüttes 

Újhold Régi zene- és Táncegyüttes 

Pötörke Népművészeti Egyesület 

Búzaszem Táncegyesület 

Kiscifra Néptáncegyesület 

Fodorka Néptáncegyesület 

Sarkantyúka Néptáncegyesület 

Kotyogók Néptáncegyesület 

Csutri Néptáncegyesület 

Kuratka együttes, Chrudim, Csehország 

Rados't néptáncegyüttes, Trencsény, Szlovákia 

Sardaruśka ukrán néptánccsoport 

Kincső Zenekar 

Kuttyomfitty társulat  
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A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár az idei évben is szerves részét képezte a fesztivál 

programsorozatának. A modern kor harcászati technikája tökéletesen kiegészíti a 16-17. századot megjelenítő 

hagyományőr programokat. 
 

A korábbi évek tradíciójához híven a dandár katonái részt vettek a Dunaalmástól Tatáig tartó felvonuláson és 

haditechnikai bemutatóval települtek ki a rendezvény terültére. 
 

A dandár mellett további négy alakulat képviseltette magát a fesztiválon, akik kutyabemutatókkal, RC 

hajómodellekkel, tűzszerész statikus bemutatókkal, Békeműveleti sátorral, PSYOPS autóval, toborzó ponttal, 

JET-FLY szimulátorral és multimédiás kocsival várták az érdeklődőket. A szombati nap folyamán a látogatók a 

repülőgép szimulátort és a lézerpuskát is kipróbálhatták. 
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MH 25. KLAPKA GYÖRGY LÖVÉSZDANDÁR  



Tata Város Önkormányzatának támogatásával valósulhatott meg a Tatai Pünkösdi Dallamok koncertsorozat, 

melyben három kórus, a budapesti Musica Nostra, Psalterium Hungaricum és a székesfehérvári Vox Mirabilis 

vett részt. A rendezvény szervezésével Pünkösd méltó megünneplésére igyekeztünk lehetőséget teremteni. 
 

A koncerteknek két  katolikus és egy református tatai templom adott otthont. Mind a lakosság, mind pedig a 

fesztivál magas színvonalú előadásokon vehettek részt, ami egyedülálló zenei színfoltot képviselt Tata kulturális 

életében.  
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PÜNKÖSDI DALLAMOK 
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REGISZTRÁLT LÁTOGATÓI STATISZTIKA  
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MEGVALÓSULT PROGRAMOK TECHNIKAI ADATAI 

A fesztivál időpontja     2015. május 22-24.  

Helyszín:    Tata: Vár, Várudvar, Esterházy kastély, Kastélytér  

Látogatói szám:     12 603 fő 

Jegyet vásárolt:     5 933 fő     

Becsült: (diákoknak, gyerekeknek) ingyenes belépés:  4 850 fő 

Középiskolai diák vagy egyetemi hallgató:   1 820 fő 

Közreműködői létszám:    457 fő néptáncos (zenekarokkal együtt  

     440 fő hagyományőr   

Fesztivál honlapja:     www.tataipatara.hu 

Kiállítások száma:    11 kiállítás  

Táncbemutató:     10 táncbemutató  

Zenei rendezvény:     5 zenei rendezvény  

Előadás:    8 előadás 

Hadibemutató:    16 hadibemutató és csata 

Konferencia:     2 konferencia 
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http://www.tataipatara.hu/
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TATAI PATARA 1597. KIADVÁNYOK 

Tatai Patara Programfüzet 15 000 db 

Tatai Patara Könyvjelző  15 000 db 

Plakát A3 1 500 db 

Plakát A2 1 500 db 

Autómatrica 200 db 

Hűtőmágnes 400 db 
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Tévés megjelenések 

Duna Tv  http://www.mediaklikk.hu/video/kivansagkosar-2015-05-18-i-adas/ 

Echo Tv http://www.echotv.hu/video/104832/Tatai_Patara_torok_kori_tortenelmi_fesztival 

Fix Tv http://fixhd.tv/videotar/lejatszo/4670 

Forrás Rádió  https://www.youtube.com/watch?v=SEThCZp8Buc 

Hír Tv  http://mno.hu/hirtv/felhotlen-gyermekkor-paletta-kedd-1630-1286949 

Tatabányai Tv  https://www.youtube.com/watch?v=p4zwrOEy6Ds 

M1, RTL KLUB – Kalandor Magazin, RTL2 Híradó, M2 Gyerekhíradó, O2 TV Híradó, Fehérvár Tv, Tatai Televízió 

Rádiós megjelenések 

Kossuth Rádió  http://www.mediaklikk.hu/musor/belepo/ 

Lánchíd Rádió http://mno.hu/lanchid_hangtar?page=3 

Juventus Rádió, Klub Rádió, Forrás Rádió, Ozone Fm – Győr, Vörösmarty Rádió, Katolikus Rádió, Civil Rádió 

Sajtó megjelenések  

Kisalföld, Keminfo, Új Szó, 24 Óra, A Mi Tatabányánk, Duna – Part Magazin, Fehérvár Magazin, TVR – hét, Színes 

RTV, Heti Válasz, Fanny, Funzine, Fehérvár Magazin, Veszprémi Napló  

Internet megjelenések  

Önálló honlap, Facebook, Port.hu, utazzitthon.hu, Budapest Business Journal, Új Szó, kulturális- és fesztiválajánlók 

http://www.mediaklikk.hu/video/kivansagkosar-2015-05-18-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/kivansagkosar-2015-05-18-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/kivansagkosar-2015-05-18-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/kivansagkosar-2015-05-18-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/kivansagkosar-2015-05-18-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/kivansagkosar-2015-05-18-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/kivansagkosar-2015-05-18-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/kivansagkosar-2015-05-18-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/kivansagkosar-2015-05-18-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/kivansagkosar-2015-05-18-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/kivansagkosar-2015-05-18-i-adas/
http://www.echotv.hu/video/104832/Tatai_Patara_torok_kori_tortenelmi_fesztival
http://fixhd.tv/videotar/lejatszo/4670
https://www.youtube.com/watch?v=SEThCZp8Buc
http://mno.hu/hirtv/felhotlen-gyermekkor-paletta-kedd-1630-1286949
http://mno.hu/hirtv/felhotlen-gyermekkor-paletta-kedd-1630-1286949
http://mno.hu/hirtv/felhotlen-gyermekkor-paletta-kedd-1630-1286949
http://mno.hu/hirtv/felhotlen-gyermekkor-paletta-kedd-1630-1286949
http://mno.hu/hirtv/felhotlen-gyermekkor-paletta-kedd-1630-1286949
http://mno.hu/hirtv/felhotlen-gyermekkor-paletta-kedd-1630-1286949
http://mno.hu/hirtv/felhotlen-gyermekkor-paletta-kedd-1630-1286949
http://mno.hu/hirtv/felhotlen-gyermekkor-paletta-kedd-1630-1286949
http://mno.hu/hirtv/felhotlen-gyermekkor-paletta-kedd-1630-1286949
http://mno.hu/hirtv/felhotlen-gyermekkor-paletta-kedd-1630-1286949
http://mno.hu/hirtv/felhotlen-gyermekkor-paletta-kedd-1630-1286949
https://www.youtube.com/watch?v=p4zwrOEy6Ds
http://www.mediaklikk.hu/musor/belepo/
http://mno.hu/lanchid_hangtar?page=3
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Internetes megjelenések 
http://www.port.hu/tatai_patara/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=16542 

http://www.blikk.hu/blikk_eletmod/iden-is-nagyot-durran-a-tatai-patara-2350065 

http://www.stop.hu/kultura/tatan-torok-kori-hadijatekot-rendeznek/1325570/ 

http://www.programturizmus.hu/ajanlat-tatai-patara-torokkori-tortenelmi-

fesztival.html 

http://www.utazzitthon.hu/viii-tatai-patara-a-nagy-durranas-tata-23442.html 

http://www.utazzitthon.hu/tatai-patara-torok-kori-tortenelmi-fesztival-tata-28744.html 

http://www.life.hu/kult/20150520-kulturalis-programajanlo-majus-21-24.html 

http://www.honvedelem.hu/cikk/50854_idoutazas_vagy_elo_tortenelem 

http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kultura/a-tatai-pataran-nem-jelenik-meg-

a-gagyi-609824 

http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/boszorkanyper-is-lesz-tatan-

611980 

http://www.fesztivalkalauz.hu/index.php/option/naptar/task/details/faz/25715 

http://bp24.blog.hu/2015/04/20/iden_is_nagyot_durran_a_tatai_patara 

http://artes-liberales.hu/start.php?rovat=kuriozum&cikk=616 

http://tata.utisugo.hu/programok/tatai-patara-torok-kori-tortenelmi-fesztival-

297188.html 

http://tata.kreativmagazin.hu/patara/ 

http://www.kultura.hu/iden-is-nagyot-durran 

https://www.facebook.com/mediaszinfoltTataneskornyeken 

http://www.minalunk.hu/szekesfehervar/index.php?n=5&tartalom_id=19124&area=55

9 

http://fesztivalok.varosom.hu/programok/fesztivalok/Tatai-Patara-2.html 

http://turkinfo.hu/2015/05/03/tatai-patara-a-nagy-durranas/ 

http://www.delmagyar.hu/fesztival/?act=13&l2id=aHR0cDovL3d3dy5wb3J0Lmh1L3

Bscy9wby9wb3J0YWwub3V0X21haW4/aV9hcmVhPTkmaV9wMT0xNjU0MiZpX2

NpdHlfaWQ9LTEmaV9jb3VudHlfaWQ9LTEmaV9saW5rX2wyPTEmaV9kYXRlX2Z

tdD0maV94bWw9MSZpX3doZXJlPTA= 

http://itthon.hu/kozepdunantul/programok/-/netaview/1543873/viii.-tatai-patara-

%E2%80%93-a-nagy-durranas;jsessionid=2EF3D3E9C73E399B6AB6F119382291C3 

http://www.falusiturizmus.hu/hu_HU/programs/6612/tatai-patara.html 

http://news.noinetcafe.hu/index.php/bulvar2/21843-iden-is-nagyot-durran-a-tatai-

patara 

http://www.hirleso.hu/hir/377626/bencsik-janos---a-tatai-medenceert 

http://www.tata.hu/14438/ismet_nagyot_durran_a_tatai_patara 

http://vertesbaba.hu/programok/2536-tatai-patara-2015-torok-kori-tortenelmi-
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A FESZTIVÁL EREDMÉNYEI 

• A rendezvényre jelentkező hagyományőr csoportok alapján a „Tatai Patara 1597.” Török kori Történelmi 

Fesztivál előkelő helyet foglal el a nemzetközi, hasonló korszakkal foglalkozó fesztiválok palettáján. A hely 

adottságai és a rendezvény anyagi lehetőségei ugyan nem teszik lehetővé az összes „legjobbként” 

nyilvántartott csapat fogadását sem, de fémjelzi mind a rendezvény elismertségét, mind pedig 

népszerűségét. 

• 2015-ben külön „sajtófőnököt” bíztunk meg a rendezvény promotálásával, s mint az eredmények is 

mutatják, sikerrel. Ennek köszönhetően is – s a rossz idő ellenére – számos vendég érkezett mind az ország 

távolabbi tájegységeiről, mind pedig külföldről. 

• A Pünkösdre eső rendezvény keretein belül sikeresen tudtunk lehetőséget teremteni mind az ide érkező 

külföldi és magyar hagyományőröknek, mind pedig a vendégeknek a méltó ünneplésre. Az ökomenikus 

mise és a koncert-sorozat egyaránt maradandó élményt nyújtott a tatai lakosok és a fesztivál vendégei, 

résztvevői számára. 

• Az esős időjárás ellenére sikerült minden tervezett programot megvalósítani. Itt is szeretnénk kiemelni a 

helyi kulturális és civil szervezetekkel történő kapcsolattartás fontosságát, hiszen ennek köszönhetően 

sikerült a néptánc találkozó szombati eseményeinek egy jelentős részét az eső miatt a művelődési ház 

nagytermében megtartani. 

• 2015-ben elsőként került sor Diák-Patara megrendezésére. A rossz idő sem tántorította el a jelentkezőket, s 

némi szervezéssel minden állomás-helyet ki tudtunk építeni s minden programot megvalósítani. A hangulat 

és az eredmények egyértelműen a folytatást generálják. 
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