
BAPTISTA MŰVÉSZETI NAPOK – 2018 
 

NOVEMBER 11. VASÁRNAP 

Szimfonikus Istentisztelet a Wesselényi utcai Baptista 

Templomban 

A zenei összeállítás egyfajta 

kaleidoszkópként szolgált: 

Händel,Grieg, Faure, 

Beharka Pál, Rutter, 
Redman, Pintér 

Béla/Somogyi Zsigmond 

darabjain, feldolgozásain túl 

elhangzott a Tűzszekerek c. 

film főcímdala és a gyülekezet létrejöttére emlékezve hazai 

bemutatóként felcsendült a Szentírás Szövetség 150 éves 

jubileumára született himnusz Meláth Andrea, Koncsárd 

Balázs, Budai-Szabó Krisztina, a MusicaSonora 

Kamarazenekar, valamint a Körúti Baptista Gyülekezetek 

Kórusa közreműködésével. 

 
 

Szeredi Etelka grafikusművész kiállításának megnyitója a 

Wesselényi Utcai Baptista 

Gyülekezetben 

 

 

 

 

 

 

Tehetség és Tudás - Egyén és Közösség 
(Szolgálat művészettel és tudással) 

 

Életrevalók Pestszentimrei 

Baptisták Gyülekezet 

 

 

 

 

 

 

Ünnepi Hálaadónap a Váci Baptista Imaházban 

A hálaadónap délelőttjén és 
délutánján, a váci 

gyülekezet énekkara színes 

repertoárt vonultatott fel, 

Tóka Szabolcs 

orgonaművész kíséretével. 

Elhangzottak dicsőítő 

zenedarabok G. Young, M. 

Mcdonald, J. Rutter, W.S. Martin szerzőktől.  

 

 

A Baptista Teológiai Akadémia Szimfonikus zenekarának 

és kórusának koncertje a Nap utcai Baptista Imaházban 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 12. HÉTFŐ – 16. PÉNTEK 

Rajzkiállítás a II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Baptista 

Általános Iskola és AMI képzőművész tanszakos 

tanulóinak alkotásaiból 
Szabó Lilla tanárnő alsós 

grafika csoportjaiba járó 

gyerekek rajzai 
mesepalotát, csodás 

madarakat, színes utcákat 

ábrázoltak.A felsős 

grafikások felkészítő 

tanára Kovácsné Lőrincz Judit. Az ő rajzaik két témában 

készültek el: az egyik a zene ábrázolása, a másik a hullámok 

ellentéte. 

 

 

NOVEMBER 13. KEDD 

A szociális munka napja a Wesselényi utcai Baptista 

Templomban 

A szociális szférában 

dolgozók köszöntésében a 

kiskőrösi Sorsfordító 

Szolgáltató Központ 

gongozottjai és 

munkatársai működtek 

közre. 

 

 

NOVEMBER 14. SZERDA 
Versosztás (Életrevalók Pestszentimrei Baptisták) 

Háló Gyula költő, lelkipásztor 

verseivel találkozhattak a 

pestszentimrei lakosok, 

iskolákban, könyvtárakban és az 

utcán. 

 

 

 

 

Koncert a kisújszállási Vigadóban 

A kisújszállási baptista 
fenntartású óvoda és iskolák 

közös ünnepi koncertjén 

többféle zenei stílus szólalt 

meg tanulók és tanáraik 

előadásában. A 

művészetekkel kapcsolatos 

igei gondolatokat Bögös Jenő lelkipásztor osztotta meg a 

közönséggel. 

 

 

Balatonszemesi Koncert 
A Balatonszemesi Baptista 

Imaházban a helyi általános 

és zeneiskola növendékeinek 

koncertjét hallgathatta meg a 

közönség. 

Zongoradaraboktól kezdve 

fuvolán át kürtig többféle zeneszerszám hangjai csendültek 

meg, amik kellemes perceket szereztek a vájtfülüknek is, 

nemcsak az elfogult szülőknek. 



NOVEMBER 16. PÉNTEK 

Solymosi Márk és Solymosi Gábor festőművészek kiállítás 
megnyitója (Baptista Tevékeny 

Szeretetmisszió) 

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 

immáron harmadik alkalommal 

csatlakozott a Baptista Művészeti 

Napok rendezvénysorozathoz.Idén 

egy festészeti kiállítást tekinthettek 

meg az érdeklődők a Baptista 

Tevékeny Szeretet Misszió debreceni 

központjában. 

 

NOVEMBER 17. SZOMBAT 

A várakozás – Mini 25+konferencia Vácon 

A konferencia előadója, Floch 

Gábor balatonszemesi lelkipásztor 

volt, aki a várakozás témáját 

irodalmi illetve filmművészeti 

vonatkozásokkal színesítette. 

 

 

 

„A foltvarrás és ami mögötte van” – Tőtős Mária kiállítása 

az Újpesti női csendes napon 
Tőtős Mária igei gondolatokkal 

kiegészített alkotásai gazdagították a 

csendes nap programját.  

 

 

 

 

 

A Központi Baptista Énekkar koncertje a 125 éves Nap 

utcai Baptista Gyülekezetben 

 Az ünnepi istentiszteleten a 
Központi Baptista Énekkar 

szolgált, Oláh Miklós 

vezényletével és Tóka 

Ágoston orgonaművész 

orgonakíséretével. Beharka 

Pál, Karl Stein, Rinck, Tóth 

Gábor és Mendelssohn művei hangzottak el. Tóka Ágoston 

Mendelssohn orgonaszonátával köszöntötte a Nap utcai 

gyülekezetet. 

 

NOVEMBER 18.VASÁRNAP 

Gálakoncert és Díjátadó a Wesselényi utcai Baptista 

Templomban 

A gálakoncerten többek között 

a Pannonhalmi Hangadók 

Ébredés kórusa, a Szilágyi 

család, Dr. Bazsinka József 

(tubaművész), Dósa Csenge 

(hegedű) és a Vox Nova 

Baptista Férfikar és Tóth 

Sámuel zongoraművész szolgált. Ezen az alkalmon került sor 

az év baptista művészeti díjak átadására is. 

 

Szmutka Katalin selyemfestő 

kiállításának megnyitója 

A Kiskőrösön élő alkotó festményei egy 

hétig voltak láthatóak. 

 

 

 

 

A Baptista Teológiai Akadémia Szimfonikus zenekarának 

és kórusának koncertje(Pécs) 
 

Művészeti Napok az Andor Ilona baptista iskolában 

A művészeti tagozat 2018. 

november 22-én  "Őszi hangverseny 

és képzőművészeti kiállítás" 

rendezvénnyel köszöntötte a 

Hálaadás napját és a Baptista 

Művészeti Napokat. Az iskola 

napját bearanyozták a növendékek 

hangszeres műsorszámai és a 

szebbnél szebb alkotások, amiket az 
alkalomhoz illő versek színesítettek. 

 

 

 

Baptista Művészeti Napok 

2019. november 10-17 
 

Jézus Krisztus a művészeteken keresztül is az 
evangéliumát közvetíti. 

 

november 3. 
Nyitó Gálakoncert és Művészeti Díjátadó Ünnepség 

(Wesselényi utcai Imaház) 

 

A gyülekezetek szeptember 30-ig jelezhetik a 
programban való részvételi szándékukat a 

comeniushaz@baptist.hu címen. 

 
Eddig az alábbi művészek jelezték, hogy hívhatók a 

gyülekezetek rendezvényére ebben az évben: 

Tóka Ágoston (orgonaművész) 
Révész Márk (kürtművész) 

Vox Nova Baptista Férfikar 

Keresztkérdés (rap együttes) 

Szmutka Katalin (selyemfestőművész) 
Szeredi Etelka (grafikusművész) 

Tőtős Mária (foltvarró) 

D. Nagy Imre (orvos, író) 
Mikes Balázs (művészettörténész) 

Kada Erika (irodalom) 

Háló Gyula (költő) 

 
Minden rendezvénysorozat elsődleges célja a Jézus 

Krisztusról való bizonyságtétel, az evangélium 

megosztása. 
A részvétel saját szervezésű programmal is lehetséges: 

koncert szervezése helyi, vagy meghívott művészek 

közreműködésével; művészeti előadás; felolvasó 
irodalmi est; színi előadás; képzőművészeti kiállítás; 

beszélgetés a művészet és a hit kapcsolatáról; versosztás, 

művészettörténeti előadás, stb. 

Az MBE kommunikációs osztálya segít a művészek és a 
befogadó helyek közötti kapcsolat megteremtésében, a 

programok kiközvetítésében és hirdetésében. 

 
Murányi Anita 

kulturális szervező 

+36703123637 

mailto:comeniushaz@baptist.hu

