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A művészeti szakmacsoport szervezésében iskolánk diákjai egy egész napos kirándulás keretein 

belül a Szent István Bazilikát és a Tutanhamon kiállítást látogatták meg. 

 

A Szent István Bazilika, hazánk egyik legszebb és legjelentősebb idegenforgalmi 

nevezetessége, ezen a délelőttön tárt kapukkal várta izgatott diákjainkat, akiknek Sarkadi 

Mónika, turisztikai referens mesélt a templom történetéről, történelméről és zenei élettéről. 

A program végén egy meglepetés várt tanulóinkra, hiszen Virág András Gábor, a Szent István 

Bazilika orgonaművésze adott nekik koncertet, a pécsi Angster orgonagyár által készített 

hangszeren.  

 

A nap következő programja a már mindneki által nagyon várt titokzatos ugyanakkor lenyűgöző 

kiállítás volt a Komplex Eventben. A Tutanhamon – Rejtélye és Kincsei tárlat hitelesen és egyedi 

módon mutatja be az 1922-ben Howard Carter által felfedezett és feltárt sírkamrát és 

kincseit, valamint a látogatót kiállítási tárgyak, grafikák, videók és audioguide segítségével 

ragadja magával az ókori Egyiptom világába. 
 

„Régóta érdekel az egytomi kultúra, így számomra csodálatos élmény volt ez a Tutanhamon 

rejtélye és kincse kiállítás. A Szent István Bazilika és a koncert pedig egy felemelő élményt 

jelentett.” 

Nagy Izabella 

            

 



  „Nagyon tetszett a program, főleg az orgona koncert, sokkal szebb életben!” 

KR és MJ 

„Eddig csak képeken láttam a Szt. István Bazilikát, szép volt így életben is.” 

KK 

„A Szt. István Bazilika fenséges látványt nyújtott és a kiállítás is izgalmas volt” 

CSH 

 
„A kiállítás régóta érdekelt, a Szt. István Bazilika pedig csodás látvány volt.  

Az orgona koncert pedig lélekemelő volt.” 

KB 

Nagyon szép volt a Szt. István Bazilika, az idegenvezető nem beszélt olyan dologról, amik 

minket nem érdekeltek. A Tutanhamon kiállítás nagyon érdekes volt. sok új dolgot tanultunk.” 

AA és BE 

         
„Nagyon érdekes volt a Tutanhamon rejtélye és kincse kiállítás, nagyon sok új dolgot 

tanulhattunk. Az orgon koncert pedig lenyűgöző volt.” 

BB és KB 

 

 

 



„Nagyon jó volt” 

név nélkül 

 

 
„Egy erős oké volt. Tetszett a sok arany.” 

KK 

„A Szt. István Bazilika szép volt, de nagyon hideg is volt.  

A Tutanhamon kiállítás káprázatos volt” 

 

TK 

 

   

  

 

 


