
Kedves Barátunk! 

A KEVE Társaság tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, családtagjait, barátait, és kollégáit a 
Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának immáron hagyományos adventi, ünnepi 
koncertjére! 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Karácsonyi készülődés során ismét lesz alkalmunk közösen 
gondolkodni az ünnep lényegén, mind Isten igéje, mind a zeneművészet által. 

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen." (János evangéliuma 3,16) 

Koncertet adnak: Czabán Angelika és Mark Zeeman  
Adventi üzenettel szolgál: Lovas András, református lelkipásztor, egyházkerületi missziói referens 
 
A rendezvény időpontja: 2016. december 1. csütörtök, 18:30  
Helyszíne: Benczúr Ház, Díszterem (1068, Budapest, Benczúr u. 27.) 
  
A rendezvény nyitott és díjmentes, de regisztrációhoz kötött!  
Adományát szeretettel várjuk és fogadjuk. 
  
Amennyiben készül eljönni a koncertre, kérjük, hogy részvételi szándékát és az Önnel érkező 
vendégek számát november 16-én este 8 óráig szíveskedjék jelezni az alábbi linken: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAtjn6h6jFSZMuoXi2V-
ehhPSQf0UheItSZWI_Ku2glpBa2w/viewform?c=0&w=1 
  
Kérdés esetén e-mailben is örömmel állunk rendelkezésére a mail.keve@gmail.com címen! 
Szeretettel várjuk! 
  
Tisztelettel és várakozással: 
 
Dr. Szalai Zsolt 
elnök 

Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (KEVE Társaság) 
A CBMC International és a Europartners magyarországi társszervezete 
Székhely és iroda: 1088 Budapest, Gutenberg tér 2., félemelet 3. 

Mobil: +36-20-3989475 
E-mail: mail.keve@gmail.com 
Weblap: www.keve.org 
facebook.com/kevetarsasag 
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A felkért előadók rövid bemutatása: 

Czabán Angelika, énekművész 
 

 
 
A budapesti Bartók Béla Konzervatórium után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Debreceni 
Konzervatóriumának magánének szakán szerzett diplomát. A főiskola utolsó évében Erasmus ösztöndíjas 

Finnországban a Tampere-i Konzervatóriumban. 2001-ben előadói különdíjban részesült a Zeneakadémia 
zeneszerzés versenyén. A diploma után a Nemzeti Énekkar tagja, majd szabadúszó énekművész és 
zeneiskolai magánénektanárként működik, jelenleg a Budapest I. kerületi Farkas Ferenc Zeneiskola 
magánénektanára és igazgatóhelyettese. Rendszeresen koncertezik többek között Kocsis Zoltán, 
Antal Mátyás, Gál Tamás vezénylete alatt a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a MÁV Zenekar, Erkel 
Ferenc Kamarazenekar és a Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenyein. Repertoárján elsősorban 
a barokk zene, a dal- és az oratórikus műfaj és a kamarazene emelkedik ki, de gyakran áll 
operaszerepekben, modern- és kortárs művekben pódiumra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mark Zeeman, zongoraművész  
 

 
 
A zongorát kora gyerekkorában kezdte, édesapja tanította. Édesanyja a helyi közösség kórusvezetője 
volt. Klasszikus zongoraművészi diplomáit Texas-ban a Baylor University-n, a University of Southern 

California-n és az Arizona State University-n szerezte, majd hét évet tanított az arizónai  Grand Canyon 

University-n. Templomban nőtt fel, így ez a zenei anyanyelvét is meghatározta, dicsőítésvezetője és 
zeneigazgatója volt az arizónai Scottsdale Baptista közösségnek. Több mint egy évtizede Budapesten él és 

szolgál a Golgota keresztény gyülekezet központi közösségében zenei vezetőként, nevéhez fűződik a 
Golgota Gospel Kórus megalapítása és vezetése. Beethoven és Chopin művészete inspirálta és vezette 
őt az improvizáció felé, amely zenei nyelvezetének, saját kompozícióinak meghatározó eleme. 
 
 
 
Lovas András, református lelkipásztor 
 

 
 
Nős, 3 gyermeke van. Huszonkét év után a Gazdagréti Református Gyülekezet vezetését átadva, 
egyházkerületi megbízással új gyülekezetek plántálását segíti. 
"Kiváltságnak tartom a gazdagréti gyülekezetben végzett szolgálatot, amely során Isten gazdag 
áldásainak voltunk részesei. A 2016. nyarán kezdett új megbízásban mindabból szeretnék 
továbbadni, amit Istentől Gazdagréten kaptunk. Az a vágyam, hogy elsősorban Budapesten és az 
agglomerációban új gyülekezetek szülessenek, amelyek hitelesen és releváns módon testesítik meg 
az evangéliumot városunkban. Hálás vagyok azért, hogy ebben a gyülekezet támogatását is magam 
mögött tudhatom.” 


