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A Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma támogatásának köszönhetően 

sikerült megvalósítani azt a képzőművészeti projektet, amely a tatai művészeti élet évi 

rendszerességgel meghirdetett és megrendezett, és a közönség által is várt és igényelt 

programja, s egyben a Petőfi emlékév helyi első rendezvénye is volt. 

A tizedik alkalommal megrendezett „Grotta” fantázianevű országos kortárs képzőművészeti 

pályázatot idén a Petőfi emlékévre reflektáló témában (mottóval, hívószóval) hirdettük meg: 

az „Egy kis világ maga” versrészletre (Petőfi Sándor: Magyar vagyok, 1847) vártunk 

válaszokat a jelentkező művészektől. A beadott munkák jelenkorunk világát mutatták, nem 

elsősorban leíró jelleggel, hanem egyfelől inkább szembesítve a nézőt korunk sajátos 

értékválságával, sajátos arculatával, másfelől megkérdőjelezve a világ leírhatóságát, 

megismerhetőségét. 

A tízéves évfordulóra jubileumi, visszatekintő tárlatot is szerettünk volna készíteni. 

Pályázatunkban is így (kettős, párhuzamos jelleggel) szerepelt a kiállítás terve. Mindkét tárlat 

azonos tematikával szólította meg a művészeket, de a Grotta + (Plusz) kiállítás kifejezetten a 

korábbi évek díjazott művészeinek munkáit szerette volna felidézni, az ő jelenkori műveiket 

bemutatni. Így két külön kiállítás nyílt a tatai várban, kissé eltolva, két különböző 

időpontban. A „Grotta X.” kiállítás a megszokott helyen, a tárlatnak is nevet kölcsönző 

törökkori bejáróban nyílt meg szeptember 10-én, a „Grotta +” kiállítás pedig, amelyet a 

díjazott művészek munkáiból rendeztünk, a várépület kiállítóterében, szeptember 25-én. A 

tárlat zárása október 21-én, a finisszázs alkalmával történt meg. 

A Grotta X. tárlaton részt vevő művészek névsora: Éles Bulcsú festőművész, Gábor Éva 

szobrász, Gollowitzer Szabina grafikusművész, Gombos Zsófi festőművész, Görözdi Lilla 

grafikusművész, Görözdi Rita grafikusművész, Helmeczi Zsuzsanna festőművész, Jónás Péter 

grafikusművész, Kajos Anna Zsófia festőművész, Kammerlohr-Kováts László képgrafikus, 

Kelemen Dénes Lehel festőművész, Kerese Zsolt Milán egyetemi hallgató, Kondász Eszter 

tervezőgrafikus, Korbuly Ági grafikusművész, Kováts Nikolett festőművész, Lévai Ádám 



képgrafikus, Mórocz István képgrafikus, Nedves Péter Barnabás festőművész, Ozsvát Sára 

festőművész, Petró Petra képgrafikus, Sebestyén Ákos festőművész, Sibitka Anna 

divattervező, Szabó Andrea tervezőgrafikus, Tánczos György festőművész, Tóth Norbert 

képzőművész, Varga Bálint képgrafikus. 

A Grotta + tárlatra felkért művészek névsora (átfedés van a törökkori bejáróban kiállító 

művészek és a Grotta Pluszon kiállítók között, de a Grotta X-en is részt vevő művészek ide 

más munkákat adtak be): Baráth Bálint képzőművész, Gollowitzer Szabina grafikusművész, 

Görözdi Rita grafikusművész, Haszon Ákos festőművész, Jónás Péter képgrafikus, Kiss Ágnes 

Katinka festőművész, Kováts Nikolett festőművész, Lendvai Péter Gergely grafikus-

iparművész, Méry Beáta festőművész, Mórocz István képgrafikus, Sárközi Anikó festőművész, 

Schenk Attila építész-képzőművész, Sóvári Melinda képgrafikus, Szabó Andrea Ferenczy 

Noémi- és Aranyrajzszög-díjas tervezőgrafikus, Tóth Norbert képzőművész, Varga Bálint 

képgrafikus. 

Mindkét kiállítást nagy érdeklődés fogadta, mind a megnyitón, mind pedig a kiállítás 

fennállásának idejében folyamatosan. Diákcsoportok érkeztek mindegyik kiállításra; őket 

nekik szánt tárlatvezetéssel fogadtuk.  

A tárlatok látogatottsági adatai, és a facebook adatok: 

Grotta X (törökkori bejáró): 452 fő látogató 

A facebook oldalon a megosztások/like-ok száma: 

- beharangozó 8/52 

- kiállítás rendezés 7/63 

- megnyitó 13/111 

- kiállítás ideje alatt: 6/61 

Az eseménynél 100 érdeklődő volt 

Grotta + (vármúzeum): 2121 fő látogató 

A facebook oldalon a megosztások/like-ok száma: 

- meghívó 9/51 

- megnyitó 6/67 

- versmaraton 2/12 

A múzeum honlapja még fejlesztés alatt áll, bár hozta az események hírét.  

Irodalmi programot szerveztünk a kiállítótérben. Először bemutattuk a kiállítást, majd 

elkezdődött a versmaraton, Petőfi Sándor verseinek folyamatos felmondása ill. felolvasása 

délután 2 órától estig. Programunkra nemcsak általános iskolások, de a középiskolák diákjai 

is jelentkeztek nagy számban. Úgy gondoljuk, ez a program is nagy siker volt. 

A két egymásra épülő, egymással összefüggő tárlat látogatottsági adatai és a médiavisszhang 

arról árulkodik, hogy sikerült megvalósítanunk a kitűzött célokat: meg tudtuk szólítani azt a 

művészi kört, akik tárlatunkon minőségi alkotásaikkal részt tudtak venni, elértük az 



érdeklődő közönséget az információval, minőségi kortárs művészeti kiállítást nyújtottunk a 

közönségnek, annak interpretációját, recepcióját segíteni is tudtuk, és az irodalmi 

párhuzamot, valamint a Petőfi Sándor életművét és költészetét ünneplő emlékév 

vonatkozását is sikerült fókuszba állítani. 

A párhuzamos kiállításokhoz külön katalógus készült, összehangolt formátumban. Mindegyik 

katalógus színes reprodukciót közölt az egyes művészektől, mindegyik katalógus elé 

bevezető írás is készült. A katalógusokat az érdeklődők díjmentesen magukkal vihették, 

árusításra nem került. Ily módon megvalósítottuk az uniós nyilatkozat azon pontját, miszerint 

nem folytattunk gazdasági tevékenységet, sőt bevételünk ebből csak olyan formán 

képződött, hogy a Kuny Domokos Múzeumban rendezett kiállításra az érdeklődők 

belépőjegyet váltottak. (A Grotta + kiállítást láthatták látogatóink a várban, míg a Grotta X 

kiállítás látogatását a várudvarról külön nyíló törökkori kapualjban díjmentesen biztosítottuk. 

  



Grotta X. megnyitó, Tata, vármúzeum törökkori bejáró, 2022. szeptember 10. 

A meghívó 

 

A katalógus borítója és első oldalai: 

:  



 

 

 

  



A megnyitó pillanatképei: 

A kiállító művészek és a megnyitó közönsége

 

 

 



A kiállítást Michli József polgármester és Kövesdi Mónika művészettörténész nyitotta meg. Az idei 

tárlat díját Kammerlohr-Kováts László, kurátor adta át. 

 

 



A megnyitó közönsége 

 

 



A kiállítótér 

 

 

 

 



 



 

A katalógus 

  



Grotta + vernisszázs a vármúzeumban, 2022. szeptember 25.  

 

A tárlat katalógusa: 

 



  

 

 

  



A lenti képen: Kammerlohr-Kováts László kurátor, Michl József polgármester, Kövesdi Mónika 

kurátor, a kiállítást megnyitó Molnár Eszter művészettörténész, és Schmidtmayer Richárd 

múzeumigazgató. Az alsó képen: Kövesdi Mónika és Molnár Eszter 

 

 



  

 



 

A kiállító művészek a megnyitón: Varga Bálint, Szabó Andrea, Schenk Attila, Jónás Péter és mások 

Az alsó képen: Tóth Norbert és Szabó Andrea 

 



 
Kammerlohr-Kováts László, kurátor





 

 

 

 

  



 

Csoportok a tárlaton 

 



  

Versmaraton a kiállítótérben, 2022. szeptember 28. – Szűcs József múzeumpedagógussal 

 



 

 

Pillanatképek a finisszázsról, 2022. október 19. 

Az alsó képen: Mórocz István, Görözdi Rita, Schenk Attila 

  



SAJTÓBESZÁMOLÓ 

Grotta X. tárlat  

 

Magyar Nemzet, 2022. szeptember 12. 

KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA TATÁN, A TÖRÖK KORI ÁTJÁRÓBAN 

https://magyarnemzet.hu/kultura/2022/09/egy-kis-vilag-maga 

 

Tata város honlapján: 

Részletes tudósítás képekkel: 

https://tata.hu/22962/megnyilt_a_jubileumi_10_grotta?fbclid=IwAR0tSSfuL1pbbTZGweYox

6kcgbACp2zipsffXlB5G9oX7UiWPSnlg91MSGw 

https://tata.hu/22962/megnyilt_a_jubileumi_10_grotta 

 

https://magyarnemzet.hu/kultura/2022/09/egy-kis-vilag-maga
https://tata.hu/22962/megnyilt_a_jubileumi_10_grotta?fbclid=IwAR0tSSfuL1pbbTZGweYox6kcgbACp2zipsffXlB5G9oX7UiWPSnlg91MSGw
https://tata.hu/22962/megnyilt_a_jubileumi_10_grotta?fbclid=IwAR0tSSfuL1pbbTZGweYox6kcgbACp2zipsffXlB5G9oX7UiWPSnlg91MSGw
https://tata.hu/22962/megnyilt_a_jubileumi_10_grotta


Kiírás, meghívó, beharangozó tudósítások: 

https://kunymuzeum.hu/2022/08/29/ujra-feltarul-a-grotta/ 

https://www.art.pte.hu/10_barlang_kiallitas_palyazat_2022 

https://www.facebook.com/events/477172567263556/?ref=newsfeed 

https://www.facebook.com/events/477172567263556?acontext=%7B%22event_action_hist

ory%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%

22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%

2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%

2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_even

ts_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type

%22%3Anull%7D 

 

Kiállításról: 

https://tata.hu/22772/x_barlang_grotta_kiallitas_egy_kis_vilag_maga 

https://kunymuzeum.hu/2022/08/29/ujra-feltarul-a-grotta/ 

https://kunymuzeum.hu/2022/10/02/kis-vilagok-jubileumi-grotta-tarlat-a-tatai-varban/ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=595802215323470&set=pcb.595802485323443 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=591137622456596&set=pcb.591329522437406 

https://www.youtube.com/watch?v=az6WID3FaS8 

https://www.facebook.com/korzetitvtata/videos/625395158987946 

https://www.talentum.hu/x-barlang-grotta-kiallitas/ 

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/hirek/grotta-x-egy-kis-vilag-maga/ 

 

  

https://kunymuzeum.hu/2022/08/29/ujra-feltarul-a-grotta/
https://www.art.pte.hu/10_barlang_kiallitas_palyazat_2022
https://www.facebook.com/events/477172567263556/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/477172567263556?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/477172567263556?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/477172567263556?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/477172567263556?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/477172567263556?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/477172567263556?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/477172567263556?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://tata.hu/22772/x_barlang_grotta_kiallitas_egy_kis_vilag_maga
https://kunymuzeum.hu/2022/08/29/ujra-feltarul-a-grotta/
https://kunymuzeum.hu/2022/10/02/kis-vilagok-jubileumi-grotta-tarlat-a-tatai-varban/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=595802215323470&set=pcb.595802485323443
https://www.facebook.com/photo/?fbid=591137622456596&set=pcb.591329522437406
https://www.youtube.com/watch?v=az6WID3FaS8
https://www.facebook.com/korzetitvtata/videos/625395158987946
https://www.talentum.hu/x-barlang-grotta-kiallitas/
https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/hirek/grotta-x-egy-kis-vilag-maga/


Grotta + (Plusz) tárlat: 

 

Meghirdetés: 

https://kunymuzeum.hu/2022/09/12/grotta-a-tiz-eves-tortenetet-unneplo-grotta-jubileumi-

kiallitasa-a-korabbi-evek-dijazott-muveszeinek-alkotasaival/ 

 

Versmaraton, meghirdetés és tudósítás: 

https://kunymuzeum.hu/2022/09/23/egy-kis-vilag-maga-versmaraton-a-grotta-x-jubileumi-kiallitasa-

alkalmabol/ 

https://www.facebook.com/korzetitvtata/videos/5393557060739759 

 

Magazinműsor, 30 perc, a Tatai Televízió összefoglalója: 

https://www.facebook.com/korzetitvtata/videos/502957678113864 

 

 

Meghívó, megnyitó tudósítás: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=596859695217722&set=a.543536437216715 

https://www.facebook.com/events/479895977337362/?acontext=%7B%22event_action_his

tory%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%

22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%

https://kunymuzeum.hu/2022/09/12/grotta-a-tiz-eves-tortenetet-unneplo-grotta-jubileumi-kiallitasa-a-korabbi-evek-dijazott-muveszeinek-alkotasaival/
https://kunymuzeum.hu/2022/09/12/grotta-a-tiz-eves-tortenetet-unneplo-grotta-jubileumi-kiallitasa-a-korabbi-evek-dijazott-muveszeinek-alkotasaival/
https://kunymuzeum.hu/2022/09/23/egy-kis-vilag-maga-versmaraton-a-grotta-x-jubileumi-kiallitasa-alkalmabol/
https://kunymuzeum.hu/2022/09/23/egy-kis-vilag-maga-versmaraton-a-grotta-x-jubileumi-kiallitasa-alkalmabol/
https://www.facebook.com/korzetitvtata/videos/5393557060739759
https://www.facebook.com/korzetitvtata/videos/502957678113864
https://www.facebook.com/photo/?fbid=596859695217722&set=a.543536437216715
https://www.facebook.com/events/479895977337362/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/479895977337362/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/479895977337362/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%

2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_even

ts_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type

%22%3Anull%7D 

Tata Város honlapján: 

https://tata.hu/22991/jubileumi_grotta_nyilik_szeptember_25_en_a_varban 

 

Finisszázs: 

https://www.facebook.com/events/1133413487301502?acontext=%7B%22event_action_hi

story%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22mechanism%

22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]

%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D 

 

Különleges tárlatvezetéssel zárult a Grotta (KEMMA, Komárom-Esztergom Megyei Hírportál, 

2022.10.21.) 

https://www.kemma.hu/helyi-kozelet/2022/10/kulonleges-tarlatvezetessel-zarult-a-grotta-

tatan?fbclid=IwAR0IJnxHmYNqk-j3KTDetErv69-hMDQDORXgzqmuZ0z9rOKa3PrC3C-n78k 

 

 

Összefoglaló művészeti írás a kiállításról: 

Kövesdi Mónika: Grotta plusz - Egy kis világ maga. In: Art Limes (Kép-Tár XIX.) 2022/2. 109-

115. 

(megjelenés alatt) 

  

https://www.facebook.com/events/479895977337362/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/479895977337362/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/479895977337362/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/479895977337362/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://tata.hu/22991/jubileumi_grotta_nyilik_szeptember_25_en_a_varban
https://www.facebook.com/events/1133413487301502?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/1133413487301502?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/1133413487301502?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/1133413487301502?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.kemma.hu/helyi-kozelet/2022/10/kulonleges-tarlatvezetessel-zarult-a-grotta-tatan?fbclid=IwAR0IJnxHmYNqk-j3KTDetErv69-hMDQDORXgzqmuZ0z9rOKa3PrC3C-n78k
https://www.kemma.hu/helyi-kozelet/2022/10/kulonleges-tarlatvezetessel-zarult-a-grotta-tatan?fbclid=IwAR0IJnxHmYNqk-j3KTDetErv69-hMDQDORXgzqmuZ0z9rOKa3PrC3C-n78k


A szakmai beszámoló elérhető a Kuny Domokos Múzeum honlapján a „Kutatás” menüpont 

„Pályázati beszámolók” részén. 

https://kunymuzeum.hu/palyazati-beszamolok/ 

 

https://kunymuzeum.hu/palyazati-beszamolok/

