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" KÁROLYI GÁSPÁR NAPOK" MEGÁLLAPODÁS

Melyet létrehoznak az alábbi Önkormányzatok és Református Egyházak (aláírók):

Városi Önkormányzat Nagykároly - Primaria MuncipiuluiCarei Románia
Képviseletében: Beko Tamás polgármester

Nagykö7SégiÖnkormányzat Gönc
Képviseletében: Molnár János polgármester

KÖ7SégiÖnkormányzat Vi7Soly
Képviseletében: Sváb JÓ7Sefpolgármester

Nagykárolyi Református Egyházak
Képviseletében: Tukacs JÓ7SefSándor lelkipásztor

Gönci Református Egyház
Képviseletében: Csomós JÓ7Sefesperes

Vi7SolyiReformátus Egyház
Képviseletében: Szanyi Bertalan és Sipos Vizaknai Gergely

lelkipásztorok

abból a célból, hogy a Nagykárolyban született, Göncön szolgált Károlyi Gáspárnak,
akinek nevéhez kötodik a Biblia elso teljes magyar nyelvu fordítása, mely Vizsolyban
jelent meg, ennek a férfiúnak ki a magyar nyelvért és a Biblia megértéséért ennyit tett,
minden esztendoben illo ünnepségen méltó tisztesség adassék "Károlyi Gáspár Napok"
keretében.

A 1.
láírók kölcsönösen kinyilvánítjuk, hogy jelen megállapodásunk egyetlen aláírót sem

korlátoz abban, hogy fentebb megfogalmazott célból bármit és bármikor is
megvalósíthasson a többiek részvétele nélkül, de ezekben mindenki a többiek felé
egyeztetéssel tartozik.

A 2.
láírók kötelezettséget vállalunk arra, fentebb megfogalmazott célnak minden

esztendoben legalább egy napos rendezvényen eleget teszünk Károlyi Gáspár
szellemiségéhez méltó kulturális, tudományos, muvészeti és más programok
szervezésével.



E 3.
me rendezvények idobeli beosztása a következo:

Elso éven Nagykárolyban (2001), második éven Göncön (2002) és évente felváltva.
Kivéve minden ötödik esztendo, mint a Károlyi Biblia vizsolyi megjelenésének öt éves
évfordulója. Abban az esztendoben e megállapodás értelmében, Vizsolyban van az
elobbieknél is nagyobb köröket megcélzó ünneplés.

Az ünnepségek idopontja Nagykárolyban és Göncön május egyik szombatja, míg
Vizsolyban az országos és nemzetközi ünneplésre legalkalmasabb idopont.

A 4.
z aláírók kötelezettséget vállalnak arra, hogy:

-minden esztendoben a megállapodás szerinti rendezvényen illo módon képviseltetik
magukat
-minden esztendoben a rendezvény befejezése elott nyilatkoznak a következo évi
rendezvénnyel kapcsolatos teher-, illetve szerepvállalásukról
-telepüIésenként önkormányzatok és egyházak közös felelosséget vállalnak a rendezések
lebonyolításáért, elozo pontban megfogalmazottnyilatkozattételnélmegnevezve a felelos
személyét és a rendezvény pontos dátwnát.

Gönc, 2000. október 7.
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