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EVANGÉLIKUSOK VAGYUNK

NEM KÉRDÉS, MOST MÉGIS AZ!
A 2021-es népszámláláson valld magad te is evangélikusnak, 
és segítsd egyházunkat azzal, hogy erre emlékezteted 
családodat, barátaidat is!

2021 A NÉPSZÁMLÁLÁS ÉVE
Az évtizedenként egyszer megrendezett népszámláláson – egyebek között – vallásunkról is 
nyilatkozhatunk. Jövőre minden magyar honf itársunknak felteszik a kérdést, hogy mely egyházhoz 
tartozónak vallja magát. A népszámlálási eredmény is mutatja jelenlétünket a társadalomban, 
ezért hatással van az evangélikus egyház jövőbeli lehetőségeire.

Felhívjuk minden evangélikus kötődésű válaszadó f igyelmét, hogy a népszámláláson vallási 
hovatartozásáról is nyilatkozhat. A kérdés egyértelmű lesz: mely vallási közösséghez, felekezethez 
tartozónak érzi magát?

EVANGÉLIKUSOK VAGYUNK. ÉS TE?
Mindannyiunk közös érdeke, hogy minél többen vallják magukat evangélikusnak. Ehhez pedig 
mindnyájunk összehangolt munkájára és aktív együttműködésére van szükség! Annak érdekében, 
hogy minél többeket tudjunk megszólítani, a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetése és 
Országos Irodája kommunikációs kampányt indít.
Evangélikus mivoltunk megvallása mellett emlékeztessük erre azokat is, akik életében jelen volt 
vagy van az evangélikus közösséghez tartozás. Mondjuk nekik: „Evangélikusok vagyunk.  És te?”, 
mely egyben népszámlálási mottónk is. Biztosak lehetünk benne, hogy ha elér hozzájuk a kérdés, 
ők is tudják majd a választ.

A kommunikációs kampány célja, hogy megszólítsuk azokat az „ébresztésre várókat” is, akikkel 
talán kevesebbet találkozunk a mindennapok során, de rendelkeznek valamilyen evangélikus 
kötődéssel, valamint tevékeny szerepvállalásra kérjük mindazokat, akik aktív, élő kapcsolatban 
vannak egyházunkkal. Az evangélikus identitás fontosságára való felhívás – egyházunk  
püspökeinek részvételével – a reformáció hónapjában indul el.
A kampány során 2020 októberétől 2021 júniusáig 4–6, közösségünket jól reprezentáló személy 
gondolatain keresztül mutatjuk be evangélikusságunkat és egyházunk tevékenységét. 
Kommunikációs anyagainkkal nem csupán a megszokott elektronikus és nyomtatott felületeken 
jelenünk meg, hanem a gyülekezetekben, hittanórákon, iskolákban és óvodákban, diakóniai 
intézményekben is.

A kampányt az Országos Iroda kommunikációs referense koordinálja. Belső hálózatunk 
tevékenységének megszervezésében pedig mind a lelkészeknek, mind a felügyelőknek és 
presbitériumoknak kiemelt szerepe lesz.

A NÉPSZÁMLÁLÁS KÖZÖS ÜGYÜNK!
A népszámlálási adatközlésben felelős állampolgárként veszünk részt. Sokunk számára 
természetes, hogy ekkor megjelöljük az evangélikus közösséghez való tartozásunkat. Most arra 
bíztatjuk egyháztagjainkat, hogy hangsúlyozzák családtagjaik, barátaik körében is a vallási kérdés 
fontosságát!

Egymás számontartása most a népszámlálásban lesz közös ügyünk!
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