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SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2019-ben is nagy érdeklődés mellett valósítottuk meg a 

XII. „TATAI PATARA 1597” TÖRÖK KORI TÖRTÉNELMI FESZTIVÁLT. 

A hagyományos programjaink mellett számos új – és a MH 25 Klapka György 

Lövészdandár, a Budapesti Török Kulturális Intézet, a Yunus Emre Intézet, 

valamint a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatásának 

köszönhetően – különleges programelemekkel vártuk az érdeklődőket.
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Hagyományainknak 
megfelelően az első nap 
idén is a gyerekeké volt, 
hétszáz általános iskolai 
tanuló érkezett az ország 
minden tájáról a „DEÁK-
PATARA” – Honvédelmi Nap, 
avagy a puskázás története 
című rendezvényünkre.
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A rendezvény gerincét jelentő 
nagyszabású, több száz hagyományőr 
részvételével megvalósított csaták, az
egy kerettörténetre felfűzött
hadibemutatók dr. Négyesi Lajos 
ezredes, hadtörténész előre kidolgozott, 
és a résztvevőkkel egyeztetett
haditervei alapján valósultak meg. A 
katonai hagyományőrző bemutatókon
az 1591-1606 között lezajlott 15 éves
háború időszakának haditechnikáját, az
alkalmazott harceljárásokat jelenítettük
meg, míg a MH 25 Klapka György 
Lövészdandár támogatásának
köszönhetően a mai modern 
haditechnikával ismerkedhettek meg a 
látogatók.
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Számos történész, muzeológus, 
múzeumpedagógus, katona és civil 
önkéntes munkájának köszönhetően 
sikerült a látogatókat a 16. századi 
Magyarország hétköznapjaival és a 
végek életének kihívásaival, a 
katonaélet mindennapjaival 
megismertetni. Idén a gyerekekre, a 
nevelésre koncentrálva terveztük és 
valósítottuk meg a kiegészítő 
programokat. Mind a magyar faluban, 
mind pedig a háremben óriási 
érdeklődés mellett – számos interaktív 
programelemmel – zajlottak a 
programok (különböző – és kipróbálható 
– mesterség bemutatók, török számtan 
óra, magyar-török játékok, előadások 
stb.).
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A pályázati támogatás lehetővé 
tette a tervezett programcsomag 
maradéktalan és kivitelezésében is 
egyedülálló megvalósítását. A 
Török Kulturális Intézet 
támogatásának köszönhetően a 
török-magyar kapcsolatok egy 
újabb szegmensének, a török 
népzene kutatásának és 
gazdagságának a bemutatására 
nyílt lehetőségünk, míg a 2019-ben 
elsőként támogatóink között 
fellépő Gül Baba Türbéje
Örökségvédő Alapítvány a 
gyerekprogramok skáláját 
színesítette.
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A MEGVALÓSULT

PROGRAMOK BEMUTATÁSA

„DEÁK-PATARA” –
HONVÉDELMI NAP – AVAGY

BEVEZETÉS A „PUSKÁZÁS

TÖRTÉNETÉBE”
Idén is hatalmas érdeklődés kísérte az 5. 
„DEÁK-PATARA” megrendezését: 
többszáz gyerek vett részt 2019. május 
31-én, a fesztivál első napján a „nagy 
megmérettetésen”. 

A nagy létszám miatt a jelentkezők 
korosztályának megfelelően 4 
útvonalon idén már összesen 18 
állomáshelyet építettünk ki.

A „Martalócok” és a „Végek oskolája” 
az alsó tagozatosoknak, míg a 
„Kémképezde” és „Hadapród oskola” 
programcsomagok az általános iskola 
felső tagozatos tanulóinak szólt.
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A MEGVALÓSULT

PROGRAMOK BEMUTATÁSA

„DEÁK-PATARA” –
HONVÉDELMI NAP – AVAGY

BEVEZETÉS A „PUSKÁZÁS

TÖRTÉNETÉBE”
A játék egy előre összeállított útvonalterv és 
kvíz alapján zajlott, ahol az útvonaltervben 
meghatározott állomáshelyek meglátogatásával 
és az ott kapott feladatok megoldásával 
lehetett a regisztrációs helyre visszatérni, a 
kitöltött kvízt leadni.

A 18 állomáshelyen (Török tábor, Keresztény 
tábor, „Lövészgyakorlat”, Puta-íjászat, 
„Lőpormester”, „Modern fegyvertár”, 
„Virtuspróba”, Kovácsműhely, „Tánctábor”, 
Hárem, „Pálffy-krónikás”, Magyar falu, 
Vándorprédikátor, Pasa Fazekasműhelye, 
Udvari varroda, Csuhé-műhely, Fafaragó 
műhely, Tavi-halászat) rövid előadásokkal, 
bemutatókkal korabeli környezetben, 
viseletben, fegyverzetben vártuk a gyerekeket. 
A résztvevők az adott feladat megoldását 
követően mindent kipróbálhattak, felvehettek 
vagy éppen megnézhettek. A hangsúlyt a 16. 
század viseletének, fegyverzetének, 
haditechnikájának s modern variációik 
bemutatása mellett egy-egy mesterség 
megismertetésére, valamint a korabeli 
gyereknevelésre, hadi ismeretek elsajátítására, 
játékokra és az ahhoz kapcsolódó népszokások 
megjelenítésére, kipróbálására helyeztük.
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A MEGVALÓSULT PROGRAMOK BEMUTATÁSA

„DEÁK-PATARA” – HONVÉDELMI NAP –
AVAGY BEVEZETÉS A „PUSKÁZÁS

TÖRTÉNETÉBE”

A felkészülést „Deák-Patara Híradó” megindításával 
segítettük: a Facebookon, valamint a rendezvény 
honlapján közölt rövid híradások és kérdések a 
rendezvény sarkalatos témáira irányították az 
érdeklődök figyelmét.

A különböző állomáshelyeken a tatai Kuny Domokos -
és a Tatabányai múzeum munkatársai, hivatásos 
katonák, hagyományőrök, a Tata és vidéke Kézműves 
kamara munkatársai várták a diákokat, s vezették a 
foglalkozásokat. A nagy megmérettetésen 
résztvevőket idén másodszor is az MH 25 Klapka 
Lövészdandár támogatásának köszönhetően egy 
felépített katonai gyakorlópályán megvalósítható – s 
a gyerekek körében osztatlan népszerűséget szerző –
„Virtuspróba” várta.
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A MEGVALÓSULT PROGRAMOK BEMUTATÁSA

„DEÁK-PATARA” – HONVÉDELMI NAP –
AVAGY BEVEZETÉS A „PUSKÁZÁS

TÖRTÉNETÉBE”

A Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság 2019-ben 

is támogatta a rendezvényt, így nekik köszönhetően idén is 

értékes jutalmakkal díjazhattuk a legjobb eredményt 

elérőket.

A 18 állomás nyújtotta időutazás, a Pötörke Népművészeti 

Egyesület felnőtt és gyerekcsoportjának fellépése és 

táncháza, valamint az egész napos programot lezáró 

„VIRTUSPRÓBA” maradandó élményt nyújtott a résztvevőknek, 

sikerét idén is számos köszönet és visszajelzés erősítette 

meg.
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A MEGVALÓSULT

PROGRAMOK BEMUTATÁSA

VÁROSTROMOK, 
HADIBEMUTATÓK

A fesztivál gerincét a korabeli haditechnika 
bemutatása nyújtja. Alapvető célja egy 
Tatához kapcsolódó valós történelmi 
esemény megidézésével a 16-17. századi 
haditechnika és végvári élet történelmileg 
hű bemutatása. Egy olyan történelmi 
korszak megidézése, ahol a hódítók elleni 
küzdelem olyan emberi 
magatartásformákat helyezett előtérbe 
(mint pl. összetartás, bajtársiasság, 
hazaszeretet, bátorság), ami a ma 
generációinak is megújuló erőforrást adhat.

A nagyszabású, több száz hagyományőr 
részvételével megvalósított csaták és 
hadibemutatók mellett továbbra is töretlen 
érdeklődésnek örvendtek a 16. századi 
keresztény és török katonák mindennapjait 
bemutató, látogatható katonai táborok.
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A MEGVALÓSULT PROGRAMOK

BEMUTATÁSA

VÁROSTROMOK, HADIBEMUTATÓK

Négy, előre kidolgozott haditerv alapján lejátszott nagy 
volumenű csata, a hadimustra, nyíltszíni csata, várostrom és a 
patara támadás több száz hagyományőr részvételével impozáns 
látványt, tartalmas szórakozást, élő történelemórát nyújtott. 
Segítségével, és a résztvevő hagyományőr csapatok összehangolt 
demonstrációival 2019-ben is sikerült az 1591-1606 között 
lezajlott 15 éves, vagy más néven hosszú háború időszakának 
harcászati technikáját, a katonák harc- és életmódját, 
felszerelését, a korabeli haditechnikát bemutatni. Az egymásra 
épülő bemutatók jobb megértését az óriáskivetítőn is nyomon 
követhető eseményeket magyarázó narrátor, a haditerveket is 
összeállító dr. Négyesi Lajos ezredes, hadtörténész 
kommenttárjai segítették. A Pálffy Miklós vezette korabeli ostrom 
megidézése nemcsak a „magyar virtus” és leleményesség 
felelevenítésére adott lehetőséget, de egyben a csatában 
résztvevő – és a keresztény tábor gerincét alkotó – különböző 
európai nációk keresztény hit védelméért történt összefogására, 
a nemzetközi összefogás sikerére, a kulturális sokszínűség 
erőforrásaira és védelmére is ráirányította a figyelmet.
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A MEGVALÓSULT

PROGRAMOK BEMUTATÁSA

VÁROSTROMOK, 
HADIBEMUTATÓK

A napjainkra már Európa legjelentősebb 
kora újkori hagyományőrző fesztiváljai 
között nyilvántartott rendezvényünk 
ismét „válogatni” kényszerült a 
jelentkezők között, majd 400 jól képzett, 
autentikus viseletben és fegyverzetben 
felvonuló hagyományőr részvételével 
sikerült megvalósítani a tervezett 
ostromokat, hadibemutatókat. Három 
nap alatt 4 nagy volumenű csatára (2 
nyíltszíni csata a Kastély-téren, Harc a 
várért - a Rondella-bástya ostroma és a 
„Patara támadás” a főkapunál) került 
sor, míg a lovas harcmodort a Batthyány 
Lovas Bandérium bemutatója 
ismertette meg a nagyközönséggel. A 
számos interaktív elemet is alkalmazó 
katonai, történeti, fegyverzeti 
bemutatók mellett íjászverseny, 
virtuspróba, valamint nyilvános 
haditanács és mustra színesítette a 
program-palettát.
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A MEGVALÓSULT PROGRAMOK

BEMUTATÁSA

VÁROSTROMOK, HADIBEMUTATÓK

A fentiek mellett a korabeli életmód mindennapjainak 
megismerésére inspiráló programmal vártuk a 
látogatókat (pl. török kávé- és teakóstolás; török népzene 
bemutatók, hastáncbemutatók és tánctanulás a 
„Háremben”, mangala stratégiai játék-tanulás, 
Doromboldal ősi hangszerbemutató, stb.). Ugyanezt a 
célt szolgálták a vásári komédiások, történelmi zenekarok 
előadásai is (pl. a Nánai Sólymos Vitézek előadásai, vagy 
többek között a Visegrádi Dobosok, Havai Zsolt 
fellépései). A fesztivál hagyományos rendezvényei közé 
tartozik a szintén minden korosztály érdeklődését lekötő 
MH 25 Klapka György Lövészdandár haditechnikai 
bemutatója, ami idén is 3 napos programkínálattal 
fogadta – ismételten óriási látogatottság mellett –
vendégeinket.
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A MEGVALÓSULT PROGRAMOK

BEMUTATÁSA

KIÁLLÍTÁSOK, ZENEI PROGRAMOK, 
ELŐADÁSOK

A fesztivál rendezőinek meghatározó célja – s 
egyben minden résztvevő felé kulcsfontosságú 
elvárása is – egy minden ízében az 
eredetiségre, hitelességre törekvő rendezvény 
megvalósítása. Ennek szellemében egyidejűleg 
több művészeti ág bevonásával igyekszünk a 
16-17. század minél teljesebb bemutatására.

2019-ben két nagyszabású nóvummal is vártuk 
a látogatókat. A Budapesti Török Kulturális 
Intézet, a Yunus Emre Intézet támogatásának 
köszönhetően török művészek 
közreműködésével hagyományos török 
népzenével, bazárral, kávé- és tea-kostolóval, 
Mangala játéktanítással, Baglama zenével, Ney
nádsíp koncertjátékkal egészült ki a 16. századi 
török hódoltságot bemutató 
rendezvénysorozatunk. A „Minik Laleler” 
Kispesti Óvodások török táncműsora mellett a 
nemzetközi hírű Ozan Kaya Kuzucu török 
népzenész és Neyzen Gerzson János koncertjét 
hallhatták a látogatók.
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A MEGVALÓSULT

PROGRAMOK BEMUTATÁSA

KIÁLLÍTÁSOK, ZENEI

PROGRAMOK, ELŐADÁSOK

Egyedülálló produkcióval is készültünk az idei 
fesztiválra: dr. Négyesi Lajos szövegkönyve 
alapján a Komárom-Esztergom Megyei Jogász 
Egylet és a hagyományőr csapatok vállalkozó 
szellemű résztvevőinek segítségével egy színi 
előadásra, "KÉT PER, KÉT CSEL, PORTYÁZÁSOK ÉS 
OSTROMOK" – Négy évtized a tatai vár 
történetéből c. előadással, aminek mind a 
főpróbája, mind pedig az előadása nagy sikert 
aratott.

2019-ben a fentiek mellett filmbemutatóval, két 
időszaki kiállítás megnyitásával, valamint az 
eredeti történeti környezetben megrendezett 
„élő kiállítások”, népzene- és tánc, és a szakmai 
vezetések folytatásával ismét egy folyamatosan 
megújuló programlehetőségeket nyitottunk a 
közönség felé.

2019. május 30-án a Yunus Emre Intézet 
támogatásával kerülhetett sor a „Gül Baba” című 
film (Rendező: Nádasdy Kálmán) levetítésére, 
ahol díszvendégünk Czuch János, „A Nemzet 
kishúgáért” alapítvány elnöke volt.
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A MEGVALÓSULT PROGRAMOK BEMUTATÁSA

KIÁLLÍTÁSOK, ZENEI PROGRAMOK, ELŐADÁSOK

A Kuny Domokos Múzeum főépületében (Tata, Vár) nyílt meg „A VITÉZ

BATTHYÁNYAK FEGYVERTÁRA” című időszaki kiállítás, mely a Batthyány 
család hadtörténelemben betöltött szerepét, illetve híres fegyvertáruk 
válogatott darabjait mutatta be, s amihez kapcsolódóan az érdeklődő 
családok számos múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettek részt. 
„REJTÉLYES RÉSZLETEK” címmel Szalai István, a Gül Baba Türbéje
Örökségvédő Alapítvány vezérigazgatója nyitotta meg – a szintén a 
török intézet segítségének köszönhetően megvalósult – Işıl Arısoy
fotóművész kiállítását. Ugyancsak a vár adott otthont Kazanlár
Aminollah Emil kiállításának, ahol a már tavaly megismert sokoldalú 
művész-filozófus „KEREK TAROT” tárlatát és előadását ajánlottuk a 
látogatók figyelmébe.

Nem maradhattak el a már korábban is nagy érdeklődést generáló 
vártúrák: a múzeum munkatársai a vár török kori építészeti emlékeit 
bemutató – előre meghirdetett időpontban megvalósuló –
„vártúrákat” vezettek, ahol a résztvevők a nagyközönségtől elzárt 
területeket – pl. a török kori kazamatákat – is meglátogathatta.
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A MEGVALÓSULT PROGRAMOK BEMUTATÁSA

KIÁLLÍTÁSOK, ZENEI PROGRAMOK, 
ELŐADÁSOK

A váralja, a hétköznapok világának megélhető színtere –
fókuszálva a török kor napjainkban is élő népszokásaira, 
motívumvilágára vagy éppen viseleti elemeinek 
bemutatására – a számos elemében kibővített magyar 
falu volt. Folytatva a 2015. év sikeres kísérletének 
eredményeképpen megvalósuló „élő kiállítást”, 2019-
ban a gyerekeket, a nevelést állítottuk a családokat hívó 
programjaink középpontjába. „Mesterségek a falu 
szolgálatában” című sorozatunkkal ismerkedhettek meg 
a különböző szakmák fortélyaival, próbálhatták ki 
tudásukat. Bábelőadások, mesék, „KEREKECSKE, 
GOMBOCSKA…” címmel meghirdetett kézműves 
foglalkozások, táncház, nyomda, vándorprédikátor s még 
számos más program várta az érdeklődőket, míg a 
legkisebbek „Aprajafalva” játékterén pihenhették ki a 
„csaták fáradalmait”. 
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A MEGVALÓSULT

PROGRAMOK BEMUTATÁSA

KIÁLLÍTÁSOK, ZENEI

PROGRAMOK, ELŐADÁSOK

A népi kultúra tradicionális elemeinek minél 
szélesebb körben történő bemutatása érdekében 
rendeztük meg 2019-ben is – immár 7. 
alkalommal – a „SARKANTYÚ PENG, SZOKNYA 
LEBBEN…” c. nemzetközi néptánc találkozót és 
táncházat, ami idén is osztatlan sikert aratott a 
látogatók körében. Ugyanezen céllal kerültek 
megvalósításra – mind a török, mind pedig a 
magyar táborok illetve borudvar területén – a 
„Várudvari vígasságok”, a Pötörke és az Újhold 
Régi Zene- és Táncegyüttes" – tánctanítással 
egybekötött táncházai, és különböző tájegységek 
néptáncait mutatták be a színpadon.

A katona- és végvári élet mindennapjainak 
részleteit számos előadással és a táborok 
területén kialakított kisebb kiállítási egységekkel 
igyekeztük az érdeklődők elé varázsolni 2019-ban 
is. A gyermekfoglalkoztatóként is funkcionáló 
Hárem szépségápolással, hastánc-bemutatóval és 
tanítással, karagöz babák készítésével, és török 
árnyjátékkal várta a csaták zajától eltávolodni 
kívánó gyerekeket és hölgyeket
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A MEGVALÓSULT PROGRAMOK BEMUTATÁSA

Állandó-és gyermekprogramok

A „Tatai Patara 1597.” Török Kori 
Történelmi Fesztivál kidolgozott 
programstruktúrával rendelkezik, 
aminek vázát állandó programelemei 
alkotják. Ennek megfelelően a 
táborverések lezárulásával, a kiállítások 
és a rendezvény hivatalos polgármesteri 
köszöntőjével, valamint a kézműves 
vásár megnyitásával vette kezdetét a 
fesztivál 2019-ben is.

A fesztivál szervezői nagy hangsúlyt 
fektetnek a 16-17. századi csatákban – s 
rajtuk keresztül minden háborúban –
elhunyt hős és polgári áldozatra történő 
megemlékezésre, amit 2019-ben is az 
1597-es ostrom tiszteletére állított 
emléktábla megkoszorúzásával, s az ott 
elhangzott megemlékezésekkel 
valósítottunk meg.



A MEGVALÓSULT PROGRAMOK BEMUTATÁSA

Állandó-és gyermekprogramok

A Kastély-téren megrendezett, 
nagyszámú érdeklődővel kísért 
SALUTATION, a hagyományőrségek 
főkapitányi szemléjén Bencsik 
János országgyűlési képviselő és 
Michl József, Tata Város 
polgármestere köszöntötte a 
hagyományőr csoportokat és 
résztvevőket. A tradicionális 
szalagkötést követően került sor a 
város és lakossága előtt tisztelgő 
hagyományőrök FÁKLYÁS 
FELVONULÁSÁRA és díszlövéseire.



A MEGVALÓSULT

PROGRAMOK BEMUTATÁSA

Állandó- és 
gyermekprogramok
2019. június 1-én nyitották meg kapuikat a 
különböző helyszíneken kialakított interaktív 
gyerekfoglalkoztatók. A magyar falu és 
„Aprajafalva” a Kastély-téren a már ismertetett 
programjaival, míg az Udvarbíró ház kertjében 
berendezett Háremben „Mesél a Kelet” - szem-
füles foglalkozásokkal várta a kicsiket és a 
hölgyeket. A Kuny Domokos Múzeum 
muzeológusainak vezetésével lehetőség nyílt a 
vár teljes területének felfedezésére is.

A Lövészdandár támogatásának köszönhetően 
idén sem maradhatott el a Katonazenekari 
fesztivál, ahol az MH Központi Zenekar 
Budapest, az MH Szentendre Helyőrség 
Zenekar és az MH Tata Helyőrség Zenekar 
előadását élvezhették a látogatók.

A fesztivál hivatalos programját 2019-ben is a 
PATARA TÁMADÁS A FŐKAPUNÁL és az azt követő 
mustra, a részt vevő hagyományőr csapatok és 
katonazenekarok búcsúztatása zárta.
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Részt vett hagyományőr csapatok

Batthyány Lovas Bandérium Az Egri Félhold Hagyományőrei

Bocskai Angyalai Bajvívó Magyarok Hagyományörző és Sportegyesület

Falkoneta Kompánia Egri Vilájet Szabad Harcosai

Gyulaffy László Hagyományőrző Bandérium Balassi Bálint Bandérium

Der Graf Ballas und sein Hof Bornemissza János Hagyományőrség

Nádasdy Ferenc Bandérium Estergon Aslanlari (Aranysólyom Lovagrend)

Pálffy Bandérium Északi Szabad Hajdúk Hagyományörző Egyesület

Skandalia Svitavy
Gartáért Alapítvány (Kapuvári Hajdúk és Gartai 
Muskétások)

Strelecky Spolok Kosice <Altblau Regiment> Kőszegi ostromnapok Egyesület Ibrahim martalócai

Vörös Oroszlány Lovagrend Hagyományőrző 
Egyesület, Mekcsey Bandérium

Mekcsey István Bandérium

Losonczy István Hagyományőrző és Sportegyesület Múltunk és Jövőnk Egyesület

Nánai Solymos Vitézek

Keresztény hagyományőr összlétszám 151 fő Palotai Darabontok

Török hagyományőr összlétszám 242 fő Pannon Vitézlő Oskola

hagyományőr létszám: 393 fő Simontornyai Várvédők

muskéta 91db Tata Várának Seymenjei

ágyú 21db Török hagyományőrök összesen

történelmi zászló 32db



Megvalósult programok 2019.

2019. május 31. (péntek)

9:00 „Deák-Patara” és Honvédelmi Nap regisztráció

9:30 „Deák-Patara” és Honvédelmi Nap – avagy bevezetés a „puskázás” történetébe

10:00 Magyar Honvédség 25 Klapka György Lövészdandár hadibemutatója

14:30 „Deák-Patara” díjkiosztó

15:00 „Lármát trombitálunk” - virtuspróba

„Szabad a vásár” – vásárnyitás

17:00 Pálffy Miklós és a Várnál harcolt Hősök Emléktáblájának koszorúzása

17:30 „Rejtélyes Részletek” c. kiállítás megnyitója – Yunus Emre Ensitüsü Budapesti Török Kulturális Intézet

18:00 Borudvari programok

19:00 Salutatio: hagyományőrségek főkapitányi szemléje

20:00 Fáklyás felvonulás az Ady Endre úton és a Tóparton – a város lakóinak köszöntése

21:30 Várudvari vígasságok - Táncház

2019. május 23. (csütörtök)
11:00 Sajtótájékoztató, Stefánia Palota, Budapest

2019. május 30. (csütörtök)
16:00 Filmvetítés „GÜL BABA” díszvendég: Czuch János, „A Nemzet kishúgáért” alapítvány elnöke Est Mozi



Megvalósult programok 2019.

9:00 Nyilvános haditanács

Egésznapos programok:

10:00 Magyar Honvédség 25 Klapka György Lövészdandár hadi-bemutatója

◦ "Mesterségek a falu szolgálatában" kézműves mesterek bemutatója, „Kerekecske gombocska” – kézműves 

foglalkozások, fa    körhinta és fajátékok, Doromboldal ősi hangszer bemutató

◦ Mesél a kelet – „szemfüles” foglalkozások és a keleti „szépség” titkai, táncelőadás és tánctanulás

◦ Török bazár, tea, és kávé kóstoltatás, Mangala játék tanítás, Baglama zene, Ney nádsíp koncert, Török árnyjáték karagöz

bábokkal

◦ „Rivaldafényben a Tatai Patara” múzeumpedagógia foglalkozások

10:00 Ökomenikus istentisztelet

10:30 Megnyitó, Hadimustra – hagyományőr bemutató a 15. éves háború időszakából

11:00 "A kiskakas gyémánt fél krajcárja” c. bábelőadás

Tárlatvezetés a tatai várban

◦ „Sarkantyú peng szoknya lebben…” nemzetközi néptáncfesztivál Pötörke és vendégei

12:00 "Újhold Régi Zene- és Táncegyüttes Táncháza" - táncház és tánctanítás

2019. június 1. (szombat)



Megvalósult programok 2019.

12:30 „A furfangos csudadoktorok” c. bábelőadás

13:00 Íjászbemutató és verseny

Lovasbemutató

13:30 "Mesterségek a falu szolgálatában" kézműves mesterek bemutatója

14:00 „Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj” c. bábelőadás

A kazamaták titka (tárlatvezetés a Tatai Vár török kori építményeiben)

◦ "Két per, két csel, portyázások és ostromok" négy évtized a tatai vár történetéből, nyilvános főpróba

14:00 Katonai eskü

15:00 Katonazenekari Fesztivál

◦ MH Tatai Helyőrség zenekar

◦ MH Szentendre Helyőrség zenekar

◦ Honvédség Budapest Helyőrség Dandár Központi Zenekar 

15:00 „Sarkantyú peng szoknya lebben…” nemzetközi néptáncfesztivál Pötörke és vendége a

„Minik Laleler” Kispesti Óvodások török táncműsora

◦ "Mi lehet szebb a végeknél" viseletek és fegyverek és párbajok a hódoltság korából

„Boszorkányos mese”

2019. június 1. (szombat)



Megvalósult programok 2019.

16:00 Kaya Kuzucu török népzenész koncertje

◦ "Mesterségek a falu szolgálatában„ kézműves mesterek bemutatója

17:00 Várostrom Vár – Rondella, várárok

18:00 Moldvai Táncház a Pötörkével

19:00 „A Basa bora” színi előadás

◦ Borudvari programok

21:00 "Két per, két csel, portyázások és ostromok" 

◦ négy évtized a tatai vár történetéből c. előadás

2019. június 1. (szombat)



Megvalósult programok 2019.

9:00 Nyilvános haditanács

Kastély tér

Egésznapos programok:

10:00 Magyar Honvédség 25 Klapka György Lövészdandár hadi-bemutatója

"Mesterségek a falu szolgálatában" kézműves mesterek bemutatója

„Kerekecske gombocska” – kézműves foglalkozások, fa körhinta és fajátékok

Mesél a kelet – „szemfüles” foglalkozások és a keleti „szépség” titkai, táncelőadás és tánctanulás

◦Török bazár, tea, és kávé kóstoltatás, Mangala játék tanítás, Baglama zene, Ney nádsíp koncert, Török 

árnyjáték karagöz bábokkal

„Rivaldafényben a Tatai Patara”, múzeum-pedagógia foglalkozások

◦„Sarkantyú peng szoknya lebben…” nemzetközi néptáncfesztivál Pötörke és vendégei

10:15 "Pattantyúsok aranykora" tüzérségi bemutató

11:00 Nyíltszíni csata – a 15 éves háború haditechnikájának bemutatása

11:30 Tárlatvezetés a várban

12:00 „Én elmentem a vására..” Interaktív vásári bemutató

2019. június 2. (vasárnap)



Megvalósult programok 2019.

12:30 A nyúllal ütött török – színi előadás

13:00 Íjászbemutató és verseny

13:00 "Újhold Régi Zene- és Táncegyüttes Táncháza"

13:30 „Sarkantyú peng…” nemzetközi néptáncfesztivál felvonulás és gála műsor

14:00 „Kerek TAROT” c festménykiállítás megnyitója,

◦ Dr Kazanlár Aminollah Emil ezoterikus festőművész műveiből

◦ "Mesterségek a falu szolgálatában„ kézműves mesterek bemutatója

14:30 Lovasbemutató

A kazamaták titka (tárlatvezetés a Tatai Vár török kori építményeiben)

15:00 Nyilvános Haditanács

15:30 „Az jó Nánai vitézek lest vetni menének” - színielőadás

16:00 Kaya Kuzucu török népzenész koncertje

17:00 Patara támadás a főkapunál

18:00 Moldvai Táncház a Hárompatak zenekarral, Pötörke Táncegyüttessel

19:00 Borudvari programok

Kastély tér - Borudvar

19:00 "Ember az embertelenségben" Bekecs együttes előadása Művelődési Ház

2019. június 2. (vasárnap)
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„Tatai Patara 1597.” KIADVÁNYOK

Tatai Patara Műsorfüzet 8 000 db (magyar, angol nyelven)

Tatai Patara Könyvjelző 15 000 db (magyar, angol nyelven)

Szórólap 5 000 db

Plakát A3 1 500 db

Plakát A2 1 500 db

Autómatrica 400 db

Hűtőmágnes 400 db

Zászlószalag 50 db

Molinó 20 db

Ajándéktárgyak 50 db
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LEFEDÉSI TERÜLETEK

• Komárom-Esztergom megye prioritásban

• Győr

• Székesfehérvár

• országos média, Budapest is érintve 

• Szlovákia – Észak Komarom, Érsekújvár 

CÉLCSOPORT

• Elsődleges célcsoport: 

– Történelem iránt érdeklődő családok, kikapcsolódni vágyó felnőttek, akik a szórakozás minőségi 
formáit keresik. A fenti regionális megosztás szerint.

• Másodlagos célcsoport:

– Magyarországon tartózkodó külföldi turisták, akik érdeklődnek a várak, a történelmi emlékek és 
színvonalas fesztiválok iránt.

Reklám- és propaganda



outdoor

A3 Tata, Tatabánya, budapesti intézmények A2 Tata, Tatabánya

A1 hirdetőtáblák Tatabánya mellett Óriásplakátok

programfüzet A5 méret Könyvjelzők

Budapest, fali fény poszterek (13 db) Műsorfüzet

Sugár Mozi programajánló (250 db)

tv

ATV spotkampány (27 db) M1 támogatói szpot (28 db), helyszíni tudósítás 

Duna world 15 mp szpot (55 db) Regionális TV csatornák (45’ magazin műsor)

Duna tv beharangozó szpot (15 db) Tatai TV képújság, beharangozó, programajánló

TV 2 Nyereményjáték (25 db) TV 2 programajánló (7 db)

RTL Klub nyereményjáték (15 db) RTL II nyereményjáték (5 db)

M5 kulturális híradó (5 alkalom)
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rádió

Rally Fm programajánló, 3 napos élő adásban tudósítás

Vörösmarty Rádió programajánló + interjú

Forrás Rádió reklámkampány –

MÉDIATÁMOGATÓ 20 mp, 39 db szpot, promóció, játék, interjú, programajánló, 
helyszíni riportok

Rádió 1 spot ( 10 db 10 mp), promóció, programajánló, nyereményjáték

Sláger FM programajánló, nyereményjáték (20 db)

Kékduna Rádió programajánló
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Reklám- és propaganda

print

Fesztiválkalauz 2019. programajánló cikk fotóval, kiemelt ajánló

Fesztiválok 2019. 1/4 old. hirdetés, ajánló cikk fotóval

Pesti Műsor 1/3 oldalas hirdetés

Irány a Dunamente 1/4 old. hirdetés, ajánló cikk fotóval

KISALFÖLD - MÉDIATÁMOGATÓ PR cikkek, nyereményjátékok

programajánló fotóval

Keminfo - MÉDIATÁMOGATÓ hirdetés barterben 2 x 1/2 (95,5 x 254,8 álló)

Hagyományőr magazin programajánló, részletes fesztivál ismertető 

Pihenjen Magyarországon programajánló

Tata és Környéke nagyrendezvények: eseménynaptár, 1 old megjelenés

Fehérvár magazin képes hirdetés

Tatai patrióta 4 oldalas cikk, banner fotó

Grátisz Plusz Magazin programajánló cikk fotóval, kiemelt ajánló
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Online

Fesztivalkalauz.hu Banner, hírlevél, ajánló

kisalfold.hu ajánló cikk, 4 hetes játék

youtube.com 15 mp-es hirdetések

iranymagyarorszag.hu hirdetés 

utazzitthon.hu 1 hét nyitó pop up banner, fb programajánló, poszt, hírlevél

kulturcafe.hu PR cikk képanyaggal, ajánló

manoprogram.hu banner, ajánló fotóval, pr cikk, hírlevél, instagram, poszt, 

facebook poszt

szallas.hu élményturizmus voucher, ajánló fotóval

kirandulastervezo.hu ajánló fotóval, térképpel, videóval

programturizmus.hu banner, ajánló

vasarokfesztivalok.eoldal.hu ajánló

pm.hu banner

HOL magazin ajánló cikk fotóval, hírlevél

Honvedelem.hu programajánló fotóval

Port.hu programajánló

Bbj.hu programajánló fotóval
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https://honvedelem.hu/cikk/116363_mult_es_jelen_talalkozott_a_tatai_pataran
https://euroastra.blog.hu/2019/05/27/revay_andras_matyas_kiraly_labnyomaban
http://napok.4t.hu/tajegysegek/eszak-dunantul/xii-tatai-patara-1597-torok-kori-tortenelmi-fesztival-2019
https://www.utazzitthon.hu/program/tata/tatai-patara-1597-torok-kori-tortenelmi-fesztival-2019-tata-92202
http://www.fesztivalkalauz.hu
http://fesztikorkep.com/
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-tatai-patara-torokkori-tortenelmi-fesztival.html
http://www.kisalfold.hu/komarom/tatai_patara_2019_-_torok_kori_tortenelmi_fesztival_-_a_nagy_durranas
https://forrasradio.hu/szorakozas/programajanlo/html
http://www.patikamagazin.hu/cikk/index/20637/tatai-patara-a-legjobb-tortenelmi-fesztival.html
https://port.hu/esemeny/fesztival/tatai-patara-1597-torok-kori-tortenelmi-fesztival/event-5441376
https://esemenymenedzser.hu/szabadido/item/22737-tatai-patara-torokkori-tortenelmi-fesztival
http://www.kulturcafe.hu/hirek/tatai-patara-1597-torok-kori-tortenelmi-fesztival-nagy-durranas
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-tatai-patara-torokkori-tortenelmi-fesztival.html
https://www.utazzitthon.hu/program/tata/tatai-patara-torokkori-tortenelmi-fesztival-2018-tata-92202
http://kirandulastervezo.hu/celpont/tata/tatai-patara-1597-torok-kori-tortenelmi-fesztival
http://bdpst24.hu/tatai-patara-1597-torok-kori-tortenelmi-fesztival-a-nagy-durranas/
http://hellodunagerecse.blog.hu/tatai_patara_a_varjatekok_es_a_tortenelmi_fesztivalok_szerelmeseinek
www.manoprogram.hu
www.pm.hu
www.visittata.hu
www.vasarokfesztivalok.eoldal.hu
https://www.youtube.com/watch?v=W6zli29SaAs
https://www.youtube.com/watch?v=WOVmmB4oGwQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zo82yAuJ-Xo
https://www.youtube.com/watch?v=Xx6bdhxP3RU
https://www.youtube.com/watch?v=xv2jIeqAFso
https://www.youtube.com/watch?v=Gop2q7Vkh-8
https://www.youtube.com/watch?v=93Tn3KH1HQo
https://www.youtube.com/watch?v=q_Sr9S-2-iU
https://www.facebook.com/pg/tatavaros.hivatalosoldala/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/yeebudapeste/
https://www.facebook.com/manoprogram/
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https://honvedelem.hu/cikk/116363_mult_es_jelen_talalkozott_a_tatai_pataran
https://euroastra.blog.hu/2019/05/27/revay_andras_matyas_kiraly_labnyomaban
http://napok.4t.hu/tajegysegek/eszak-dunantul/xii-tatai-patara-1597-torok-kori-tortenelmi-fesztival-2019
https://www.utazzitthon.hu/program/tata/tatai-patara-1597-torok-kori-tortenelmi-fesztival-2019-tata-92202
http://www.fesztivalkalauz.hu/
http://fesztikorkep.com/
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-tatai-patara-torokkori-tortenelmi-fesztival.html
http://www.kisalfold.hu/komarom/tatai_patara_2019_-_torok_kori_tortenelmi_fesztival_-_a_nagy_durranas
https://forrasradio.hu/szorakozas/programajanlo/html
http://www.patikamagazin.hu/cikk/index/20637/tatai-patara-a-legjobb-tortenelmi-fesztival.html
https://port.hu/esemeny/fesztival/tatai-patara-1597-torok-kori-tortenelmi-fesztival/event-5441376
https://esemenymenedzser.hu/szabadido/item/22737-tatai-patara-torokkori-tortenelmi-fesztival
http://www.kulturcafe.hu/hirek/tatai-patara-1597-torok-kori-tortenelmi-fesztival-nagy-durranas
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-tatai-patara-torokkori-tortenelmi-fesztival.html
https://www.utazzitthon.hu/program/tata/tatai-patara-torokkori-tortenelmi-fesztival-2018-tata-92202
http://kirandulastervezo.hu/celpont/tata/tatai-patara-1597-torok-kori-tortenelmi-fesztival
http://bdpst24.hu/tatai-patara-1597-torok-kori-tortenelmi-fesztival-a-nagy-durranas/
http://hellodunagerecse.blog.hu/tatai_patara_a_varjatekok_es_a_tortenelmi_fesztivalok_szerelmeseinek
http://www.manoprogram.hu/
http://www.pm.hu/
http://www.visittata.hu/
http://www.vasarokfesztivalok.eoldal.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=W6zli29SaAs
https://www.youtube.com/watch?v=WOVmmB4oGwQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zo82yAuJ-Xo
https://www.youtube.com/watch?v=Xx6bdhxP3RU
https://www.youtube.com/watch?v=xv2jIeqAFso
https://www.youtube.com/watch?v=Gop2q7Vkh-8
https://www.youtube.com/watch?v=93Tn3KH1HQo
https://www.youtube.com/watch?v=q_Sr9S-2-iU
https://www.facebook.com/pg/tatavaros.hivatalosoldala/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/yeebudapeste/
https://www.facebook.com/manoprogram/


A RENDEZVÉNY SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE

A „TATAI PATARA 1597” Török kori történelmi fesztivál szervezői a város természeti környezetéhez, történelméhez, 

műemlékeihez jól illeszkedő, turisztikai és kulturális értelemben is figyelemre méltó esemény megvalósítására 

törekedtek. A napjainkra már nemzetközileg is elismert, egyedi arculatú, a 16. századot megidéző rendezvény 2019-ben 

12. alkalommal került megrendezésre.

Sajnos a korántsem ideális időjárási körülmények ellenére idén is sikerült a Tata múltjához kapcsolódó fesztivált minden 

részletre kiterjedően professzionális módon megrendezni.

A rendezvény értékelése kapcsán továbbra is az vált nyilvánvalóvá, hogy a magas színvonal a jól kiépített szakmai 

kapcsolatoknak, a támogatóknak, a jól képzett, válogatott hagyományőr csapatoknak, s nem utolsósorban a ZOFI 

Rendezvényszervező Kft profi csapatának köszönhetően valósulhatott meg. A rendezők megkeresésének, felkérésének 

köszönhetően idén is számos muzeológus, hadtörténész, múzeumpedagógus és civil szervezet segített a programok 

összeállításában és megvalósításában, amik magas szinten egészítették ki az alapötletből összeállított, hadtörténész által 

megtervezett csatajelenetek és hadibemutatók sorát. A rendezvényt kezdetektől támogató MH 25 Klapka György 

Lövészdandár bemutatói a jelenig vezették el a haditechnika iránt érdeklődőket, programjaikkal továbbra is széles 

közönséget értek el.



A RENDEZVÉNY SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE

A rendezők munkájának köszönhetően tovább erősödött a Yunus Emre Enstitüsü Budapesti Török Kulturális Központtal 

kiépített kapcsolatunk, aminek jóvoltából nemzetközi hírű népzenészek idézték meg a török népek hagyományos 

dallamait, s akikkel további szakmai kapcsolatok kiépítésére is lehetősége nyílt mind a szervezőknek, kutatóknak, mind 

pedig a hagyományőröknek. Újabb színfoltot jelentett a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány jelenlétes, akik már új 

programkínálattal készülnek a következő rendezvényre.

A helyi hagyományőrzők csapatok meghatározó támaszt, segítséget jelentettek a programok tervezésében és 

megvalósításában egyaránt. A Pálffy kompánia és Tata Várának Seymenjei napjainkra már számos hasonló hazai és külföldi 

rendezvény meghívott résztvevői.

A fesztivál sikerének egyik alappillére a helyi lakosság, civil szervezetek és természetesen a városi vezetés támogatásának, 

bizalmának megszerzése és – a fesztivál sikerének köszönhetően – a megtartása. A város hosszú távú terveihez való 

kapcsolódás biztosítja a település vezetőinek segítségét, míg az egyedi arculat a lakosság szimpátiájának egyik biztosítéka, 

a kulturális intézményekkel és civil szervezettek való együttműködés a fesztivál iránti bizalom kiépülésének egyik 

meghatározó módja. Ezt szolgálja a pénteki ingyenes nap, a tata kártyával rendelkezők számára kedvezményes áru belépő, 

valamint a már említett helyi hagyományőr csapatok támogatása, a tatai Pötörke Népművészeti Egyesület önzetlen 

szervező munkája s a nemzetközi néptánc-találkozó sikere, valamint a 2019-ben is jelentkező számos önkéntes segítsége.



A RENDEZVÉNY SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE

A pályázati támogatásnak köszönhetően sikerült a rendezvény tervezett programját professzionális szinten megvalósítani. 

A fesztivált beharangozó, a Stefánia palotában megrendezett központi sajtótájékoztatónak, a szervezők reklámjainak, s a 

fesztivál hírnevének köszönhetően számos vendég érkezett az ország távoli részeiből és külföldről is.

Ugyanez mondható el a „Deák-Pataráról” is, aminek sikere továbbra is annak folytatására sarkall: egy nehezen tanítható 

korszakot tudunk segítségével a tanulóknak életszerűen bemutatni.

XIII. „Tatai Patara 1579” Török kori Történelmi Fesztivál, 2020. május 15-16-17.


