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11998899..0055..0011.. - megalakul a Biblia Szövetség (BSZ) a Budapest, Kálvin téri ref. gyülekezeti terem-
ben. Elfogadják a szervezet hitvallását és alapszabályát. A Biblia Szövetség elnöke Borbély Béla,
alelnöke Asztalos Zoltán, titkára Sípos Ete Álmos. A társadalmi szervezet célja az ébredés
népének összefogása, a hitben elindultak továbbsegítése, a hívõ emberek aktivizálása a
gyülekezeti szolgálatra.

11998855--ttõõll az Isaszegi úti ingatlanon (néhai Fekete Péter elõkészítésével) már rendszeresen
hathetes bibliaiskolai tanfolyamok szervezõdnek (elsõ gondnoka: Radnai Katalin)

BBoorrbbééllyy BBééllaa AAsszzttaallooss ZZoollttáánn SSííppooss EEttee ÁÁllmmooss
eellnnöökk aalleellnnöökk ttiittkkáárr

PPéécceell,, IIssaasszzeeggii úútt 2200..PPéécceell,, IIssaasszzeeggii úútt 2200..
11998855--ttõõll aa hhaatt hheetteess bbeennttllaakkáássooss bbiibblliiaaiisskkoollaa hheellyysszzíínnee,,11998855--ttõõll aa hhaatt hheetteess bbeennttllaakkáássooss bbiibblliiaaiisskkoollaa hheellyysszzíínnee,,

11998899--ttõõll 11999977--iigg eezz aazz ééppüülleett aa BBSSZZ sszzéékkhháázzaa11998899--ttõõll 11999977--iigg eezz aazz ééppüülleett aa BBSSZZ sszzéékkhháázzaa

PPáásszzttoorr GGyyuullaa
aazz eellssõõ bbiibblliiaaiisskkoollaaii 

iiggaazzggaattóó

AA BBiibblliiaa SSzzöövveettsséégg ttöörrttéénneettee „„DDiióóhhééjj““--bbaann



11998899.. nnoovveemmbbeerr - egyhetes evangélizáció a debreceni Ref. Nagytemplomban

11998899.. ddeecceemmbbeerr - hivatalos kapcsolatfelvétel a Liebenzelli Misszióval (NSZK)

11998899.. KKaarrááccssoonnyy - megjelenik a Biblia és Gyülekezet címû folyóirat bemutatkozó száma, felelõs
szerkesztõje Sípos Ete Álmos, szerkesztõje Mikolicz Gyula

11999900..0077..0077.. - Magánszemélyek létrehozzák az Országos Bibliaiskola
Alapítványt (OBA), alapítványi cél: bibliaiskola létesítése és üzemeltetése,
táborok, konferenciák szervezése. 
Kuratóriumi tagok: Asztalos Zoltán, Bükkösi Miklós, Pásztor Gyula, 
Sípos Ete Álmos, dr. Tárczy Ferenc; elnöke: Asztalos Zoltán.

11999900 - elkészül a BSZ körzeti beosztása 

1166 kköörrzzeett aallaakkuull



11999911.. mmáájjuuss - állásfoglalás a római pápa Debrecen Ref. nagytemplomi szolgálatáról

11999911..0055..0011.. - konferencia és közgyûlés, módosítják az alapszabályt, fõtitkárnak Sípos Ete Álmost,
titkárnak Mikolicz Gyulát választják

11999911..1100..1111.. - BSZ-tagok támogatásával, az osztrák EJH (képviseli Fritz Maier) közremûködésé-
vel megalakul az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány (EMO), kuratóriumi elnöke
Göllner Pál, titkára Sztanó Péter

11999911.. nnoovveemmbbeerr - megjelenik a Lelki Ébresztõ, a Biblia Szövet-
ség felsõ-szabolcsi, hajdúsági, miskolci, nyírségi, szatmári
körzeteinek havi hírlevele, szerkeszti: Bodnár Péter és 
dr. Makrai Tibor

11999911..1122..0077.. - a BSZ és az újra szervezõdött magyar Bethánia CE Szövetség vezetõinek találkozója

11999922.. mmáárrcciiuuss - a BSZ megvásárolja a péceli Református Egyházközség egyik ingatlanát székház,
konferenciaközpont és bibliaiskola céljára

MMiikkoolliicczz GGyyuullaa
ttiittkkáárr



11999922.. mmáárrcciiuuss - a BSZ bemutatkozik a budapesti Református Teológiai Akadémián

11999922 ttaavvaasszzaa - az elsõ kárpátaljai evangélizáció (szervezi: Asztalos Zoltán)

11999922 ttaavvaasszzaa - megjelenik az
Örömmondó címû körzeti
folyóirat, szerkesztõje: Mezõ
István

11999922..0055..0011.. - konferencia és közgyûlés, az Alapszabály módosítása, az elsõ tisztújítás

11999922..0066..1100--1122.. - teológiai konferencia R. C. Sproul amerikai teológus professzor elõadásaival
a Bp. Ráday utcai akadémiai díszteremben

11999922..0099..1199.. - állásfoglalás a mûvi abortusz kérdésében

11999922..1111..0044.. - a BSZ bemutatkozása a Kossuth Rádió Dicsérjétek az Urat! c. vallási mûsorában
(szerkesztõ riporter: Pálúr László)

11999922..1122..0066.. - Borbély Béla elnök halála

11999922.. ddeecceemmbbeerr - megjelenik a Zengjen hálaének c. ének-zenei kazetta

11999933 nnyyaarraa - az elsõ pedagógus konferencia Hajdúböszörményben (szervezi: Asztalos Zoltán)

11999944..0011..2266.. - a BSZ létrehozza az Ébredés Alapítványt (ÉBA), feladata a BSZ hathatós támo-
gatása könyvek, folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetésével; kuratóriumi tagok: Dobos
Zsuzsa, dr. Magai István, Suplicz Zsolt, Szabó László, Sztanó Péterné; elnök: Szabó László



11999944.. ffeebbrruuáárr - elkészül a BSZ
emblémája (terv: Danicz Ágnes)

11999944 ttaavvaasszzaa - a Biblia és Gyülekezetet már az ÉBA adja ki

11999944..0044..3300.. - konferencia és közgyûlés, elnök: Asztalos Zoltán, alelnök:

11999944.. nnyyáárr - megkezdõdik a székház-konferenciaközpont felújítása 

BBeerrttaallaann SSáánnddoorr 
aalleellnnöökk



11999944.. sszzeepptteemmbbeerr - megjelenik az ÉBA elsõ könyve K. v. Berghem /H. Jochums: Hanyattesés,
lélekben nyugvás - Meghasonlott egyház címen (Borsos Péter fordítása)

11999944 õõsszzee - az elsõ lelkészkonferencia Cegléden

11999955.. jjaannuuáárr - indul a Fontos kérdéseink sorozat a Bp. Nagyvárad téri ref. templomban

11999955..0099..1166.. - a székházfelújítás közben hálaadó csendesnap Pécelen

11999966.. - az elsõ konferenciák Szépalmán (márciusban a BSZ vezetõinek, nyáron a szolgálóknak,
és az orvosoknak, majd a teológusoknak)

sszzoollggáállóókk 
kkoonnffeerreenncciiáájjaa
SSzzééppaallmmáánn

oorrvvoossookk
kkoonnffeerreenncciiáájjaa
SSzzééppaallmmáánn

(a fotó nem 1996-ban
készült)



11999966 nnyyaarraa - a Bibliai Házassággondozó Szolgálat a BSz keretei között dolgozik

11999966 õõsszzee - a kapcsolat megújítása a romániai Bethánia CE Szövetséggel, a két szervezet
küldöttsége a romániai Mezõpaniton tárgyal 

11999966 kkaarrááccssoonnyy - megjelenik a Biblia
és Gyülekezet mellékleteként a
Biblia és Család, (szerkesztõje 
dr. Pálhegyi Ferenc)

11999977..0033..0055.. - állásfoglalás a Kasseli Nyilatkozatról (karizmatikusok és pietisták kiegyezése)

11999977..0055..0011.. - konferencia és közgyûlés, az Alapszabály módosítása, tisztújítás, alelnök: 

11999977 nnyyaarraa - beköltözés az újjáépített székházba (a szervezet székhelye: Pécel, Kálvin tér 2/b),
majd szeptember 6-án székházavató ünnepség

DDrr.. PPáállhheeggyyii FFeerreenncc
aalleellnnöökk



11999988 ttaavvaasszzaa - péceli sorozat indul Ki vagyok én? (sorozat nõknek), A XXI. Század küszöbén
(elõadás-sorozat), Filmklub és Angolul a Bibliából (angol nyelvtanfolyam kezdõknek) címmel

11999988..0055..0011.. - konferencia és közgyûlés, Alapszabály módosítása a közhasznúsághoz, Felügyelõ
bizottság választása (elsõ elnöke: Pintér Elemér)

11999988.. sszzeepptteemmbbeerr - indul a kétszemeszteres, emeltszintû bibliaiskola, igazgatója: dr. Pálhegyi Ferenc 

11999988 õõsszzee - a körzeti beosztás átszervezése (16 helyett 30 körzet); az elsõ családi nap Pécelen

11999999 ttaavvaasszzaa - az elsõ ifjúsági pályázatok kiírása, a kazetta-szolgálat indítása

aazz iiffjjúússáággii ppáállyyáázzaatt
nnyyeerrtteesseeiinneekk kkiiéérrtteessííttééssee



11999999..0055..0011.. - 
10 éves a Biblia Szövetség,
megjelent a Biblia és Gyülekezet
ünnepi száma

11999999.. sszzeepptteemmbbeerr - indul az 1999/2000. tanév a péceli emeltszintû bibliaiskolán

11999999 õõsszzee - kezdõdik az új kollégiumi rész és a hozzá tartozó lépcsõház építése



22000000 nnyyaarraa - a Biblia és Gyülekezet színes borítólappal jelenik meg

22000000.. sszzeepptteemmbbeerr -
elkészült a Biblia Szövetség
Internetes honlapja (készí-
tette: Weberné Marika és
Weber István) 

wwwwww..bbiibblliiaasszzoovv..hhuu
22000000.. sszzeepptteemmbbeerr -

indul a 2000/2001. tanév
a péceli emeltszintû biblia-
iskolán

22000000 õõsszzee - az elmeltszintû bibliaiskola volt és jelenlegi diákjainak elsõ találkozója



22000000..1122..0066.. - a Dunamelléki Ref. Egyházkerület elnökségének látogatása a Biblia Szövetségnél 

22000011 nnyyaarraa - állami gondozott lányok elsõ tábora Pécelen (szervezi, vezeti: Kenyeressy Rózsa)

22000011..0099..0011.. - a bibliaiskola új igazgatója:

22000011.. sszzeepptteemmbbeerr - indul a 2001/2002. tanév a péceli emeltszintû bibliaiskolán

22000022..0033..1155.. - a Bibliai Házassággondozó Szolgálat kiválik a Biblia Szövetségbõl, és önállósodik

22000022.. éévv IIIIII.. sszzáámmááttóóll - a Biblia és Család melléklet levált a Biblia és Gyülekezetrõl, ami ezután
tematikus melléklettel jelenik meg

SSííppooss AAllppáárr SSzzaabboollccss,,
aa bbiibblliiaaiisskkoollaa iiggaazzggaattóójjaa

aa ttáábboorrbbaann rreennddsszzeerreesseenn sszzoollggáállóó öönnkkéénntteesseekkaa ttáábboorrbbaann rreennddsszzeerreesseenn sszzoollggáállóó öönnkkéénntteesseekk kkiirráánndduullááss aa ggööddööllllõõii kkaassttééllyy ppaarrkkjjáábbaannkkiirráánndduullááss aa ggööddööllllõõii kkaassttééllyy ppaarrkkjjáábbaann



22000022..0055..0011.. - konferencia és közgyûlés, általános tisztújítás, alelnök:

22000022..1122..1144.. - BSZ-fiatalok találkozója Pécelen

22000022..1122..3311.. - az elsõ BSZ ifjúsági szilveszter Pécelen

22000033 ttaavvaasszzaa - megalakul a BSZ Protestáns Teremtéskutató Köre (felügyeli: Dr. Pauk János és 
Sípos Ete Zoltán)

22000033 ttaavvaasszzaa - a körzeti munka átszervezése (10 körzetben 29 kör), a körök felelõseinek tisztújítása

22000033 nnyyaarraa - az elsõ kenus tábor a Szigetközben (szervezi Prikler György)

DDrr.. MMaakkrraaii TTiibboorr 
aalleellnnöökk

AA 22000022--bbeenn mmeeggvváállaasszzttootttt ttaannááccssttaaggookk eeggyy ccssooppoorrttjjaa 22000044 õõsszzéénnAA 22000022--bbeenn mmeeggvváállaasszzttootttt ttaannááccssttaaggookk eeggyy ccssooppoorrttjjaa 22000044 õõsszzéénn



22000033.. sszzeepptteemmbbeerr - 10 hallgatóval indul a 2003/2004. tanév a péceli emeltszintû bibliaiskolán

22000044..0044..2277--2299.. - a Biblia Szövetség szervezésében C. P. Thiede Professzor teológiai elõadást
tart Budapesten, Debrecenben és Sárospatakon 

22000044.. aauugguusszzttuuss - az Észak-írországi Kells gyülekezeti csoportjának munkáshete Pécelen



22000044..0099..1188.. - a 15 éves BSZ hála és örömünnepe Pécelen

22000055..0033..1122--1144.. - ifjúsági szolgálat és kirándulás Kelet-Magyarországon

iisstteennttiisszztteelleett aa rreeffoorrmmááttuuss tteemmpplloommbbaanniisstteennttiisszztteelleett aa rreeffoorrmmááttuuss tteemmpplloommbbaann

kköözzööss eebbéédd



22000055.. mmáájjuuss - a BSZ ifjúsági csoportja részt vesz a vajdasági gyalogló Maratonon

22000055..0055..2211.. - az elsõ nagyatádi BSZ csendesnap

22000055.. aauugguusszzttuuss - 
az elsõ délvidéki BSZ
csendesnap Nagybecs-
kereken

22000066..0066..2277.. - tiltakozó nyilatkozat a nõk mûvi meddõvé tételének lehetõsége ellen

22000066 nnyyaarraa -
megújul a BSZ in-
ternetes honlapja



22000066 õõsszzee - elkészül a Biblia Szövetséget bemutató film (DVD)

22000077..0055..0011.. - konferencia és közgyûlés, módosítják az Alapszabályt, az egyesület célja az
evangélium hirdetése és a keresztyén etikai normák képviselete a társadalomban, általános
tisztújítás, elnök: dr. Makrai Tibor, alelnök:

22000077..0066..0022.. - az európai Bibelbund (Biblia Szövetség) és a BSZ vezetõinek találkozója Pécelen

Az alapfokú bibliaiskolai tanfolyamok országosan, több helyszínen, folyamatosan szervezõdnek

DDrr.. VViicczziiáánn MMiikkllóóss
aalleellnnöökk



22000077 nnyyaarraa - az elsõ BSZ
fiú kerékpáros tábor be-
regi táborhellyel (vezeti:
Macsári István)

22000077..0099..2288.. - tiltakozó nyilatkozat az azonos nemûek házasságkötésének lehetõvé tétele ellen

22000088..0033..3311.. - a Biblia Éve rendezvénysorozathoz kapcsolódó „Európában mindenkinek az
anyanyelvén“ címû Biblia kiállítás megnyitása Pécelen

22000088..0055..2233.. 
- a Magyarországi Re-
formátus Egyház Dok-
torok Kollégiuma és 
a BSZ közös herme-
neutikai konferenciája
Pécelen



22000088 nnyyaarraa - az elsõ családos hét Lengyelben (vezeti: Dr. Makrai Tibor és Dr. Makrainé Csilla)

22000088.. aauugguusszzttuuss - az Észak-írországi Kells gyülekezeti csoportjának második munkáshete Pécelen

22000088.. sszzeepptteemmbbeerr - megkezdõdik az oktatás a budapesti bibliaiskolában

22000088..1100..2233--2255.. - a BSZ ifjúsági szolgálóinak kirándulása és konferenciája Erdélyben
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22--33.. kkéézzmmûûvveess ttáábboorr kkiissffiiúúkknnaakk 22--33.. kkéézzmmûûvveess ttáábboorr kkiissffiiúúkknnaakk 

...... NNaaggyybböörrzzssöönnyybbõõll ((aannggooll nnyyeellvvûû ttáábboorr))............ NNaaggyybböörrzzssöönnyybbõõll ((aannggooll nnyyeellvvûû ttáábboorr))......

22..22..

33..33..

...... KKiissmmaarroossrróóll............ KKiissmmaarroossrróóll......

...... KKáárrppááttaalljjáárróóll ...... KKáárrppááttaalljjáárróóll 
((kkoonnffeerreenncciiaa ppeeddaaggóógguussookknnaakk))......((kkoonnffeerreenncciiaa ppeeddaaggóógguussookknnaakk))......

...... aa ttááppiióósszzeelleeii ttaannyyáárróóll ((11--22--33))............ aa ttááppiióósszzeelleeii ttaannyyáárróóll ((11--22--33))......



...... aa kköörrzzeettii ccsseennddeessnnaappookkrróóll ((11--22--33--44--55))............ aa kköörrzzeettii ccsseennddeessnnaappookkrróóll ((11--22--33--44--55))......

11.. MMiisskkoollcc –– RReeff.. eeggyyhháázzkkeerrüülleettii sszzéékkhháázz11.. MMiisskkoollcc –– RReeff.. eeggyyhháázzkkeerrüülleettii sszzéékkhháázz

33.. NNyyíírreeggyyhháázzaa –– rreeff.. tteemmpplloomm33.. NNyyíírreeggyyhháázzaa –– rreeff.. tteemmpplloomm

44.. BBpp.. –– ppaassaarrééttii rreeff.. tteemmpplloomm44.. BBpp.. –– ppaassaarrééttii rreeff.. tteemmpplloomm

55.. HHaajjddúúbböösszzöörrmméénnyy –– KKáállvviinn ttéérrii rreeff.. ggyyüüll.. tteerreemm55.. HHaajjddúúbböösszzöörrmméénnyy –– KKáállvviinn ttéérrii rreeff.. ggyyüüll.. tteerreemm

22.. BBpp.. –– NNaaggyyvváárraadd ttéérrii rreeff.. tteemmpplloomm22.. BBpp.. –– NNaaggyyvváárraadd ttéérrii rreeff.. tteemmpplloomm



...... MMááttéésszzaallkkáárróóll ((bbiibblliiaaiisskkoollaa))............ MMááttéésszzaallkkáárróóll ((bbiibblliiaaiisskkoollaa))......

...... CCeeggllééddrrõõll ((lleellkkéésszz kkoonnffeerreenncciiaa))............ CCeeggllééddrrõõll ((lleellkkéésszz kkoonnffeerreenncciiaa))......

...... DDeebbrreecceennbbõõll ((kköörrzzeettii aallkkaalloomm))............ DDeebbrreecceennbbõõll ((kköörrzzeettii aallkkaalloomm))......

...... CCeellllddöömmööllkkrrõõll ((kköörrzzeettii aallkkaalloomm))............ CCeellllddöömmööllkkrrõõll ((kköörrzzeettii aallkkaalloomm))......

...... aa ppéécceellii sszzéékkhháázzbbóóll ((aazz eerrddééllyyii...... aa ppéécceellii sszzéékkhháázzbbóóll ((aazz eerrddééllyyii
SSzzeenntteeggyyhháázzaassffaalluu 110000 ttaaggúú ggyyeerrmmeekkkkóórruussáánnaakkSSzzeenntteeggyyhháázzaassffaalluu 110000 ttaaggúú ggyyeerrmmeekkkkóórruussáánnaakk

ééss zzeenneekkaarráánnaakk hhaannggvveerrsseennyyee))......ééss zzeenneekkaarráánnaakk hhaannggvveerrsseennyyee))......



...... ppéécceellii kköözzppoonnttuunnkkbbóóll ((ccssaallááddii nnaappookk 11--22--33--44--55))............ ppéécceellii kköözzppoonnttuunnkkbbóóll ((ccssaallááddii nnaappookk 11--22--33--44--55))......
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33..33..

66..66..

44..44..

55..55..

((66.. aa ddeebbrreecceennii((66.. aa ddeebbrreecceennii
kköörrzzeettbbõõll ffiiaattaallookk kköörrzzeettbbõõll ffiiaattaallookk 

llááttooggaattáássaa))llááttooggaattáássaa))

22..22..



...... ééppüüllõõ--sszzééppüüllõõ...... ééppüüllõõ--sszzééppüüllõõ
ppéécceellii sszzéékkhháázzuunnkkrróóll......ppéécceellii sszzéékkhháázzuunnkkrróóll......



...... PPaappoossrróóll ((ffiiaattaallookk ttáábboorraa))............ PPaappoossrróóll ((ffiiaattaallookk ttáábboorraa))......

...... aa DDuunnaa ppaarrttjjáárróóll ((kkeennuuss ttáábboorr))............ aa DDuunnaa ppaarrttjjáárróóll ((kkeennuuss ttáábboorr))......

...... BBéékkééssbbõõll ((kköörrzzeettii aallkkaalloomm))............ BBéékkééssbbõõll ((kköörrzzeettii aallkkaalloomm))......

...... ppéécceellii kköönnyyvveessbboollttuunnkkrróóll............ ppéécceellii kköönnyyvveessbboollttuunnkkrróóll......

((ggyyeerrmmeekkttáábboorr))((ggyyeerrmmeekkttáábboorr))

...... TTeerreesszztteennyyéérrõõll............ TTeerreesszztteennyyéérrõõll......

...... LLeennggyyeellbbõõll ((ggyyeerreekkttáábboorr))............ LLeennggyyeellbbõõll ((ggyyeerreekkttáábboorr))......

...... aazz 11999900.. éévvii,, õõsszzii,, ppaassaarrééttii ccsseennddeessnnaapprróóll............ aazz 11999900.. éévvii,, õõsszzii,, ppaassaarrééttii ccsseennddeessnnaapprróóll......

11..11.. 22..22..



...... ppéécceellii sszzéékkhháázzuunnkkbbóóll ((11--22--33))...... ...... ppéécceellii sszzéékkhháázzuunnkkbbóóll ((11--22--33))...... 

33.. AA XXXXII.. sszzáázzaadd kküüsszzööbbéénn ––33.. AA XXXXII.. sszzáázzaadd kküüsszzööbbéénn ––
eellõõaaddááss--ssoorroozzaatteellõõaaddááss--ssoorroozzaatt

...... aa bbuuddaappeessttii,, NNaaggyyvváárraadd ttéérrii rreeff........ aa bbuuddaappeessttii,, NNaaggyyvváárraadd ttéérrii rreeff..
ggyyüülleekkeezzeettii tteerreemmbbõõll ((eellõõaaddááss nnõõkknneekk))......ggyyüülleekkeezzeettii tteerreemmbbõõll ((eellõõaaddááss nnõõkknneekk))......

...... PPéécceellrrõõll ((IIssaasszzeeggii úútt 2200.. –– ...... PPéécceellrrõõll ((IIssaasszzeeggii úútt 2200.. –– 
aa hhaatthheetteess bbiibblliiaaiisskkoolláárróóll))......aa hhaatthheetteess bbiibblliiaaiisskkoolláárróóll))......

((KKii vvaaggyyookk éénn?? –– eellõõaaddááss((KKii vvaaggyyookk éénn?? –– eellõõaaddááss
nnõõkknneekk,, 11--22))......nnõõkknneekk,, 11--22))......

22..22..11..11..

FFüüllee LLaajjooss:: TTúúlllláátthhaattuunnkk

Túlláthatunk a láthatáron,
Nem vagyunk 
az idõbe zárva,

Jöttünk az örökkévalóságból, 
Megyünk az 

örökkévalóságba.

DDiióóhhééjj –– aa BBiibblliiaa SSzzöövveettsséégg iinnggyyeenneess,, kkééppeess kkiiaaddvváánnyyaa,,
aammeellyy kkéésszzüülltt aa BBiibblliiaa SSzzöövveettsséégg mmeeggaallaakkuulláássáánnaakk 
2200.. éévvffoorrdduullóójjáárraa rreennddeezzeetttt hháállaaaaddóó ccsseennddeessnnaapprraa.. 

AA BBSSZZ ééss DDrr.. NNaaggyy PPéétteerr MMiihháállyy aarrcchhíívvuummáábbóóll aa kkééppeekkeett
vváállooggaattttaa BBeenneeddeekk CCssiillllaa,, HHoorrvváátthh MMáárriiaa ééss 

DDrr.. MMiikkoolliicczz GGyyuullaa,, sszzeerrkkeesszztteettttee aa BBiibblliiaa SSzzöövveettsséégg,, 
kkiiaaddjjaa aazz ÉÉbbrreeddééss AAllaappííttvváánnyy ((SSzzaabbóó LLáásszzllóó)),,
nnyyoommddaaii mmuunnkkaa MM ééss MM GGoollddpprriinntt KKfftt.. BBpp..

**
BBiibblliiaa SSzzöövveettsséégg,, 22111199 PPéécceell,, KKáállvviinn ttéérr 22//BB

22000099.. sszzeepptteemmbbeerr 55..


