
 
„Kéttannyelvűsök” a budapesti Tutanhamon kiállításon 

 

2019. november elején Budapestre érkezett a világon, kategóriájában első helyen 

emlegetett régészeti rekonstrukciós kiállítás, a Tutanhamon - Rejtélye és Kincsei. A tárlatot 

2020. március 1-ig lehetett megtekinteni a budapesti Komplexben. Intézményünk 8. a 

osztálya nem hagyhatta ki a nagyszerű lehetőséget, hogy ellátogasson a fővárosba, és 

megcsodálja az egyedülálló kiállítást. A 25 nyolcadikos diák osztályfőnökével és egy felnőtt 

kísérővel 2020. február 20-án a hajnali órákban szállt vonatra

 
A jó hangulatú utazást követően - egy kellemes sétát téve a fővárosban - megérkeztünk 

a Király utca 26. szám alatti helyszínre. Mindannyian izgatottan vártuk, hogy mit tartogat 



számunkra a rejtélyes tárlat. Az épületbe belépve, és csomagjainktól megszabadulva mindenki 

ingyenes audioguide-t kapott, hogy saját tempójában haladva gyönyörködhessen a 2000 

négyzetméteres területen kiállított temetkezési tárgyakban, kincsekben, melyeket olyan 

elrendezésben láthattunk, ahogyan azokra 1922-ben rátaláltak. Howard Carter, brit régész 

1922-ben páratlan régészeti felfedezést tett, egy teljes egészében sértetlen fáraó sírkamrájára 

lelt az összes kincsével együtt. Különleges érzés volt, hogy az egyiptomi történelem ilyen 

közel kerülhetett hozzánk. Rengeteg fényképet készítettünk, majd a tárlat megtekintését 

követően, kisebb emléktárgyak vásárlására is volt lehetőségünk.  

 
A nap másik különleges programja a Természettudományi Múzeum állandó 

kiállításainak a megtekintése volt. A metrón való közlekedés vidámnak és szórakoztatónak 

bizonyult. A múzeum sok érdekességet tartogatott számunkra, melyekkel a gyerekek 

bővíthették biológiai, földrajzi ismereteiket. Miután megebédeltünk, bejártuk az egész 

épületet, ahol jégkorszaki állatokat, különleges kőzeteket, őskori emberi és állati 

maradványokat csodálhattunk meg. Ezt a programot is nagyon élveztük. 

 



 
Mivel maradt időnk a vonat indulásáig, és az időjárás is kedvező volt, a Hősök terére 

is ellátogattunk, hogy egy rövid sétát téve megtekintsük Vajdahunyad várát. A kirándulás 

legemlékezetesebb pillanatait fotókon örökítettük meg. A nap végére mindenki nagyon éhes 

volt, így a McDonald’s-ban fogyasztottuk el vacsoránkat. Az esti órákban a vonatra felszállva, 

élményekkel gazdagon indultunk haza. A fáradt, de vidám diákokat, késő este a szüleik várták 

a nyírbátori állomáson.  

A kirándulás remekül sikerült, a gyerekek és kísérőik nagyon jól érezték magukat, és 

sok új ismeretet szerezhettek. A 8. a osztály tanulóira büszkék lehetünk, mert ismét 

bebizonyították, hogy érdeklődőek és nyitottak a világ dolgaira.  

 

                                                                                  Nagyné Lőrincz Lilla  

                                                                                                      osztályfőnök 

 



 

 
 



 
 

 



 
 

 



 

 



 

 



 
 


