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▪ A pandémia miatt 2020-ban elmaradt rendezvényünket 2021. július végén – a járványügyi előírásoknak

megfelelően és betartva – a vártnál is nagyobb érdeklődés mellett (kizárólag oltási igazolvánnyal volt

látogatható) és a pályázatban foglalt terveknek megfelelően sikerült megvalósítani.

▪ A fesztivál gerincét nyújtó hagyományos programjaink mellett idén is több új és különleges

programelemmel tudtuk gazdagítani a rendezvényt, újabb helyszínek bevonásával megismertetni a

látogatókat Tata kulturális örökségével.

▪ Mivel a járványügyi előírásoknak megfelelően csak júliusban volt lehetőségünk a fesztivál

megvalósítására, így az iskolai nyári szünet nem adott lehetőséget a „DEÁK-PATARA – avagy bevezetés a

puskázás történetbe” megrendezésére, helyette egy hasonló szellemben játszódó, a gyermekeket,

családokat megmozgató programot valósítottunk meg „PATARA6PRÓBA” címmel.

A rendezvény fővédnöke: Dr. BenkőTibor honvédelmi miniszter



▪ A nagyszabású, több száz hagyományőr részvételével megvalósított csaták, az egy

kerettörténetre felfűzött hadibemutatók idén is 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 az MH 25 Klapka György

Lövészdandár támogatásának és bemutatójának köszönhetően a mai modern haditechnikával

ismerkedhettek meg az látogatók.
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▪ 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 családokra

koncentrálva terveztük és valósítottuk meg a kiegészítő programokat. Mind az új helyszínre

költöztetett Magyar Faluban (Esterházy Kastély Park), mind pedig a Háremben óriási

érdeklődés mellett – számos interaktív új elemmel – zajlottak a programok (különböző – és

kipróbálható – mesterség bemutatók, magyar-török játékok, mesék, előadások stb.).

▪ A pályázati támogatás lehetővé tette a tervezett programcsomag maradéktalan és kivitelezésében is

egyedülálló megvalósítást.
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A MEGVALÓSULT PROGRAMOK BEMUTATÁSA: „PATARA6PRÓBA” (DEÁK PATARA)

▪ A nyári szünet ugyan nem tette lehetővé a „DEÁK-PATARA” megrendezését, helyette a családokat céloztuk

meg egy újabb, a „PATARA6PRÓBA” játékkal. Az érdeklődő családok kaptak egy-egy „PataraTarisznyát”,

amiben egy játékos feladatlap és toll lapult. A játék lényege, hogy minden helyszínt felkeresve

(Keresztény tábor, Török tábor, Hárem, Magyar falu, Kuny Domokos Múzeum, Mesterségek utcája) a

feltett kérdésekre – természetesen szükség esetén a táborlakók segítségével – válaszolni tudjanak. A

helyes megfejtők között ajándékokat sorsoltunk ki (fő díj egy családi belépő a következő fesztiválra).

▪ A különböző állomáshelyeken – csakúgy, mint a „Deák Patarán” – a tatai Kuny Domokos és a Tatabányai

Múzeum munkatársai, hivatásos katonák, hagyományőrök, a Tata és Térsége Kézműves Egyesület tagjai

várták a családokat, s vezették a foglalkozásokat.

▪ A program maradandó élményt – és egy kis tárgyi emléket is (tarisznya) – nyújtott a résztvevőknek,

sikerét számos pozitív visszajelzés is megerősítette.



▪ A fesztivál fő célja, egy a Tatához kapcsolódó valós történelmi esemény megidézésével a 16-17. századi

haditechnika és végvári élet történelmileg hű bemutatása. 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.

▪ Három, előre kidolgozott haditerv alapján lejátszott nagy volumenű csata és a hadimustra több mint

négyszáz hagyományőr részvételével impozáns látványt, tartalmas szórakozást, élő történelemórát

nyújtott. Segítségével, és a résztvevő hagyományőr csapatok összehangolt demonstrációival 2021-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. A

bemutatókat egy óriáskivetítőn (LED fal) nyomon követhették az érdeklődők, az eseményeket magyarázó

narrátor, a haditerveket is összeállító dr. Négyesi Lajos ezredes, hadtörténész kommenttárjai pedig a

jobb megértést segítették.

A MEGVALÓSULT PROGRAMOK BEMUTATÁSA: VÁROSTROMOK, HADIBEMUTATÓK



- A jól képzett, autentikus viseletben és fegyverzetben felvonuló hagyományőrök részvételével

megvalósított ostromok, lesvetések, párbajok maradandó élményt nyújtottak.

- A 4 nagy volumenű csata mellett (2 nyíltszíni csata a Kastély Téren, Hadimustra és a „Patara támadás” a

főkapunál) a lovas harcmodort a Batthyány Lovas Bandérium bemutatója ismertette meg a

nagyközönséggel.

- Az interaktív elemet is alkalmazó katonai-, történeti-, fegyverzeti bemutatók mellett "Kücük kurbaga

KISBÉKA" íjászverseny, virtuspróba, valamint nyilvános haditanács és mustra színesítette a program-

palettát.

A MEGVALÓSULT PROGRAMOK BEMUTATÁSA



A MEGVALÓSULT PROGRAMOK BEMUTATÁSA

Új programelemmel gazdagítottuk a fesztivál korabeli haditechnikát bemutató részét a „TÁBORLESEN”

programmal. Annak ellenére, hogy már az első rendezvény óta – kérésünkre – mindkét tábornak volt egy-

egy, a vendégek által látogatható része is, a szemlélődők nehezen kérdeztek, gyakran nehézkesen alakult ki

közvetlen kapcsolat a táborlakókkal. A „TÁBORLESEN” program erre nyújtott alternatív lehetőséget: egy-egy

vezető kíséretében és előadásával látogathatták meg a keresztény és török táborokat. A résztvevők

bekapcsolódhattak a tábor életébe, megismerkedhettek a történelmi források alapján megismert török

védők és gróf Pálffy Miklós csapatának összetételével, a fegyvernemekkel, létszámmal, a támadás

folyamatával, sőt egy-egy jelenet erejéig maguk is a tábori élet aktív részeseivé válhattak. A program mind

a vendégek, mind pedig a hagyományőrök részéről nagy elismerést nyert, ami folytatásra ösztönöz minket.



▪ A fesztivál szerves része a szintén minden korosztály érdeklődését felkeltő MH 25 Klapka György

Lövészdandár haditechnikai bemutatója, ami idén új-, nagyobb helyszínen – a Magyary Zoltán

Művelődési Ház és a Vár közötti területen – 2021-ben is 3 napos programkínálattal fogadta – ismételten

óriási látogatottság mellett – vendégeinket.

▪ Az MH 25 Klapka György Lövészdandár mellett számos alakulat is részt vett a mai modern honvédségi

haditechnikai bemutatókon. Köztük az MH 1. Hadihajós és Tűzszerész Ezred, az MH 2. vitéz Bertalan

Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, az MH 86. Szolnok

Helikopter Bázis illetve az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj.

▪ Idén különleges harckocsikkal, kézi fegyverekkel és többek között bombakereső kutyákkal, robotokkal

ismerkedhettek meg a látogatók.

▪ A fesztivált és a haditechnikai bemutatókat nagy megtiszteltetésünkre megtekintette Németh Szilárd, a

Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Sándor Zsolt vezérőrnagy a Magyar Honvédség

Parancsnokának helyettese, Kriston István főtörzszászlós a honvédelmi miniszter altiszti főreferense,

Kaszab Zoltán főtörzszászlós a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa, valamint a bemutatókban résztvevő

alakulatok parancsnokai, vezénylőzászlósai.

A MEGVALÓSULT PROGRAMOK BEMUTATÁSA: MH 25. KLAPKA GYÖRGY LÖVÉSZDANDÁR







▪ A fesztivál rendezőinek alapvető célja – s egyben minden résztvevő felé elsődleges elvárása – egy

minden ízében az eredetiségre, hitelességre törekvő rendezvény megvalósítása. Ennek szellemében

egyidejűleg több művészeti ág bevonásával igyekszünk a 16-17. század minél teljesebb bemutatására.

Annak ellenére, hogy a pandémia miatti bizonytalan helyzet idén rendkívül megnehezítette a fesztivál

szervezését is, több zenei rendezvénnyel, bemutatóval vártuk a vendégeket.

▪ A budapesti Török Kulturális Intézet, a Yunus Emre Intézet támogatásának köszönhetően hagyományos

török népzene fogadta a Török kori átjáróban kialakított bazárba érkezőket, ahol kávé- és teakóstolóval,

Mangala játéktanítással és versennyel, kiállítással, „török bazárral” várták a vendégeket.

▪ Megújítottuk a 2019-ben bemutatott egyedülálló produkciónkat, a dr. Négyesi Lajos ezredes

szövegkönyve alapján a Komárom-Esztergom Megyei Jogász Egylet és a hagyományőr csapatok

vállalkozó szellemű résztvevőinek segítségével megvalósított „KÉT PER, KÉT CSEL, PORTYÁZÁSOK ÉS OSTROMOK"

– Négy évtized a tatai vár történetéből c. szinpadi előadást. A program osztatlan sikert aratott, csakúgy,

mint az első este bemutatott tűztánc produkció, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Jogászegylet

színi előadása, az „Eszéki János tatai várkapitány pörének igaz summázatja”c. előadás.

KIÁLLÍTÁSOK, ZENEI RENDEZVÉNYEK, ELŐADÁSOK







▪ A fesztivál programstruktúrája a szervezők szándékainak megfelelően az állandó programok megtartása

mellett rugalmasan alakítható, megújítható, melynek egyik legfontosabb mozgatórugóját az adott évhez

kapcsolódó évfordulók vagy a rendezvény idejére eső ünnepek jelentik.

▪ 2021-ban ezt a mozgatórugót a pandémia miatt különösen megviselt gyermekek és családok jelentették,

így őket állítottuk a kísérő programjaink középpontjába. Ennek megfelelően 2021-ben külön, a már

ismertetett programelemekkel készültünk a gyerekek és a családok fogadására, szórakoztatására, akik a

hadi furfangok és játékok megismerése mellett számos korabeli mesterség fogásait is elsajátíthatták.

▪ A gyermekprogramok két szálon mozogtak. A Magyar Falu és itt a magyar mesterségek és népi játékok

megismerése mellett a Háremben a török család életmódjához, a gyerekek oktatásához és játékaikhoz,

meséikhez kerültek közelebb a látogatók. A Yunus Emre Intézet támogatásának – és a Háremet

„mozgató” Tatabányai Múzeum munkatársainak – köszönhetően megismerkedhettek a mangala nevű

török stratégiai játékkal, sőt versenyben is összemérhették tudásukat.

ÁLLANDÓ- ÉS GYEREKPROGRAMOK



▪ Két új, fentebb már ismertetett programelemünk, a PATARA6PRÓBA és a TÁBORLESEN sikere, a pozitív

visszajelzések azok folytatására ösztönöznek.

▪ 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 – „kazamata

túrák”, ahol a résztvevők a nagyközönségtől elzárt területeket látogathattak meg.

▪ Új helyszínen, a Kastély Parkban került kiépítésre a Magyar Falu és a Mesterségek utcája, azaz a

hétköznapok világának megélhető színtere. Továbbra is a török kor napjainkban is élő népszokásaira,

motívumvilágára vagy éppen viseleti elemeinek bemutatására fókuszálva.

▪ Folytatva a 2015. év sikeres kísérletének eredményeképpen megvalósuló „élő kiállítást”, 2021-ben a

Családot állítottuk programjaink középpontjába. „Mesterségem címere” című sorozatunkban a váraljai

falvak legfontosabb iparosai mutatkoztak be, a Mesterségek utcájában pedig az érdeklődők ki is

próbálhatták a különböző szakmák fortélyait, saját mesterremeket is készíthettek.

ÁLLANDÓ- ÉS GYEREKPROGRAMOK





▪ Bábelőadások, mesék, „KEREKECSKE, GOMBOCSKA…” címmel meghirdetett kézműves foglalkozások,

táncház, ispotály s még számos más program várta az érdeklődőket, míg a legkisebbek „Aprajafalva”

játékterén pihenhették ki a „csaták fáradalmait”.

▪ A gyermekfoglalkoztatóként is funkcionáló Hárem szépségápolással, kézműves foglalkozásokkal, török

mesékkel, mangala stratégiai játék tanításával várta a csaták zajától eltávolodni kívánó gyerekeket és

hölgyeket. Idén meseterapeutát meghívva a rendezvényre a gyerekek mellett a felnőtteket megszólító

„Pajzán” mesék is szerepeltek a programban, ami szintén egyöntetű elismerést aratott.

▪ Míg a Háremben a török családi élettel, szokásokkal, oktatással ismerkedhettek meg a résztvevők, a

Várudvarban a Kuny Domokos Múzeum munkatársai "Legyél Te is várvédő…" címmel a korabeli

pénzverés, pajzs készítés praktikáit okították, s egy igazi kihívással is várták az arra rátermetteket:

középkori páncélt, kardot viselve megállni 1 percig!

ÁLLANDÓ- ÉS GYEREKPROGRAMOK









PROGRAMOK

▪ 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 2021-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 2021-ben is – a járványügyi feloldásokat követve

május végén – az 1597-es ostrom tiszteletére állított emléktábla

megkoszorúzásával, s az ott elhangzott megemlékezésekkel valósítottunk

meg.

▪ 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 csapatokat és résztvevőket. A tradicionális szalagkötést

követően került sor a város és lakossága előtt tisztelgő FÁKLYÁS

FELVONULÁSÁRA és díszlövéseire.



▪ 2021. július 24-én nyitották meg kapuikat a különböző helyszíneken

kialakított interaktív gyerekfoglalkoztatók. A Magyar Falu és

„Aprajafalva” a Kastély Parkban a már ismertetett programjaival, míg a

Hárem a Várban, az Udvarbíró ház kertjében.

▪ A fesztivál hivatalos programját 2021-ben is a „PATARA TÁMADÁS A

FŐKAPUNÁL” és az azt követő Mustra, a részt vevő hagyományőr

csapatok és katonazenekarok búcsúztatása zárta, míg a maradni vágyó

vendégek szórakoztatásáról a Kastély Parkban kiépített Borudvar

gondoskodott.









K e r e s z t é n y nemzet

Altblau Regiment SK, CZ

Batthyány Lovas Bandérium H

Bocskai Angyalai H

Der Graf Ballas und sein Hof D

Falkoneta Kompánia H

Fundacja Bastion PL

Korpus Artylerii Wojewody Zamku Tenczyn Imc Pana 
Hrabiego Potockiego

PL

Losonczy István Hagyományőrző és Sportegyesület RO

Nádasdy Ferenc Bandérium H

Pálffy Bandérium H

Pannon Vitézlő Oskola H

Strzelców Rota Wojewody Sieradzkiego Hironima 
Wierzbowskiego

PL

Swawolna Jednostka Wspierajaca sw Jerzy PL

Thury-vár vitézei Hagyományőrző-és Sportegyesület H

Vörös Oroszlány Lovagrend Hagyományőrző Egyesület, 
Mekcsey Bandérium

H

Zaciag prywatny straznika koronnego Samuela Laszcza PL

O s z m á n nemzet

Az Egri Félhold Hagyományőrei H

Egri Vilájet Szabad Harcosai H

Egri Vitézlő Oskola H

Kapuvári Hajdúk és Gartai Muskétások Hagyományőrsége H

Kőszegi ostromnapok Egyesület Ibrahim martalócai H

Múltunk és Jövőnk Egyesület H

Gölbasi Vitézei Egyesület H

Nánai Solymos Vitézek H

Palotai Darabontok H

Tata Várának Seymenjei H

Hagyományőr csapatok

Keresztény: 220 fő
Oszmán: 160 fő
Kisérő: 120 fő
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▪ Tatai Patara Műsorfüzet 10 000 db (magyar, angol nyelven)

▪ Tatai Patara Könyvjelző 10 000 db (magyar, angol nyelven)

▪ Szórólap 5 000 db

▪ Plakát A3 500 db

▪ Plakát A2 500 db

▪ Autómatrica 400 db

▪ Hűtőmágnes 200 db

▪ Zászlószalag 60 db

▪ Molinó 10 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, Pozsony 

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.
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Reklám- és propaganda
X_CHANNEL Adásnap Kezdés Időtartam Product

M1 2021.07.12 7:17:48 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.12 8:17:19 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.12 12:50:19 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.13 7:17:52 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.13 8:16:42 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.13 12:50:04 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.14 7:16:56 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.14 8:15:54 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.14 12:50:45 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.15 7:17:33 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.15 8:16:50 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.15 13:34:38 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.16 7:17:09 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.16 8:17:24 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.16 12:50:52 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.17 7:14:49 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.17 8:15:16 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.17 12:51:09 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.18 7:15:14 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.18 8:16:37 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

M1 2021.07.18 12:49:47 000:05 TATAI PATARA SZP. 05

tv

▪ M1 támogatói szpot (21 db), helyszíni tudósítás 

▪ Regionális TV csatornák (45’ magazin műsor) Tatai TV képújság, beharangozó, 
programajánló

▪ Szuper TV 2 nyereményjáték (15 db) RTL Klub Reggeli nyereményjáték (15 db)

▪ TV2 Nagyító Magazin (2 db) M5 kulturális híradó (5 alkalom)

▪ Duna Tv Nyár’21
https://mediaklikk.hu/nyar21/video/2021/07/22/tatai-patara/

▪ Krónika videó magazin: 

▪ https://kronikavideomagazin.hu/2021/07/15/13-tatai-patara/

▪ https://kronikavideomagazin.hu/category/kultura/

▪ https://kronikavideomagazin.hu/category/turisztika-gasztronomia/

https://mediaklikk.hu/nyar21/video/2021/07/22/tatai-patara/
https://kronikavideomagazin.hu/2021/07/15/13-tatai-patara/
https://kronikavideomagazin.hu/category/kultura/
https://kronikavideomagazin.hu/category/turisztika-gasztronomia/


rádió

▪ Rally Fm programajánló,

▪ Forrás Rádió reklámkampány MÉDIATÁMOGATÓ

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

▪ Rádió 1 spot ( 20 db 10 mp), promóció, 
programajánló

▪ Sláger FM programajánló

outdoor

▪ A3 Tata, Tatabánya, budapesti intézmények, A2 Tata, Tatabánya

▪ A1 hirdetőtáblák Tatabánya mellett

▪ Programismertető leporelló Könyvjelzők
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print

▪ 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 

▪ Tata és Környéke nagyrendezvények: eseménynaptár, 1 old megjelenés

▪ Tatai Patrióta 4 oldalas cikk, banner fotó
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Online

▪Fesztivalkalauz.hu Banner, hírlevél, ajánló

▪kisalfold.hu ajánló cikk, 4 hetes játék

▪youtube.com 15 mp-es hirdetések

▪kulturcafe.hu PR cikk képanyaggal, ajánló

▪manoprogram.hu ajánló fotóval, hírlevél, 

▪kirandulastervezo.hu ajánló cikk 

▪programturizmus.hu banner, ajánló

▪vasarokfesztivalok.eoldal.hu ajánló

▪pm.hu banner

▪HOL magazin ajánló cikk fotóval, hírlevél

▪Honvedelem.hu programajánló fotóval

▪Port.hu programajánló

▪Visittata.hu programajánló fotóval, hírlevél
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▪https://honvedelem.hu/cikk/116363_mult_es_jelen_talalkozott_a_tatai_pataran
▪http://napok.4t.hu/tajegysegek/eszak-dunantul/xiii-tatai-patara-1597-torok-kori-tortenelmi-fesztival
▪http://www.fesztivalkalauz.hu
▪http://fesztikorkep.com/
▪http://www.kisalfold.hu/komarom/tatai_patara_2021_-_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/tatai-patara-torokkori-tortenelmi-fesztival.html
▪https://www.utazzitthon.hu/program/tata/tatai-patara-torokkori-tortenelmi-fesztival-2021-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
▪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://cooltix.hu/event/60c8d0e4a2b08a6c80f93a65

https://honvedelem.hu/cikk/116363_mult_es_jelen_talalkozott_a_tatai_pataran
http://napok.4t.hu/tajegysegek/eszak-dunantul/xii-tatai-patara-1597-torok-kori-tortenelmi-fesztival
http://www.fesztivalkalauz.hu/
http://fesztikorkep.com/
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
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://cooltix.hu/event/60c8d0e4a2b08a6c80f93a65


▪ 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 rendezvény szakmai sikerét jelzi támogatottsága, a mentorok kitartása. 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 idén új helyen kiépített, és

fergeteges sikert generáló bemutatói a jelen haditechnikájához vezették el az érdeklődőket.

▪ Hangsúlyos a helyi hagyományőrző csapatok meghatározó szerepe és segítsége a programok

tervezésében és megvalósításában egyaránt. A Pálffy kompánia és Tata Várának Seymenjei napjainkra

már számos hasonló hazai és külföldi rendezvény meghívott résztvevői.

A RENDEZVÉNY SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE



A RENDEZVÉNY SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE

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

támogatásának, bizalmának megszerzése és megtartása. A város hosszú távú terveihez való kapcsolódás

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

biztosítéka. Ezt szolgálja a pénteki ingyenes nap, a tata kártyával rendelkezők számára szolgáló féláru

belépő, valamint a már említett helyi hagyományőr csapatok támogatása, valamint a 2021-ben is

jelentkező számos önkéntes segítsége.

▪ A fesztivál megítélésének és a megvalósításába vetett bizalom alapvető szimbóluma a kulturális

intézményekkel és civil szervezettek való töretlen együttműködés, a stratégiai partnerek folyamatos

támogatása.

▪ A pályázati támogatásnak köszönhetően sikerült a rendezvény tervezett programját professzionális

szinten megvalósítani. A fesztivált beharangozó központi sajtótájékoztatónak, a szervezők reklámjainak, s

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

▪ Összességében 2021-ben is egy jól kivitelezett, programelemekben gazdag, széles célközönséget

érintő, magas látogatószámot produkáló rendezvényt sikerült megvalósítanunk.








