
„Talpra Magyar!”

Kedves csehországi Magyar!

Március 15-e nemzetünk egyik legnagyobb ünnepe. A közelgő 
népszámlálás apropóján az idén rendkívüli lehetőségünk

van arra, hogy bizonyságot tegyünk nemzeti hovatartozásunkról.  

Közeledik március 25-e, a csehországi 
népszámlálás napja, melynek az eredménye 

a következő tíz évre nagyban meghatározhatja 
a csehországi magyarság helyzetét. Ezért...

...fontos, hogy a népszámlálási kérdőív bennünket érintő mezőibe, 
konkrétan a 10. és 11. pontokba („Mat. jazyk” – „Anyanyelv” 

és „Národnost” – „Nemzetiség”) a magyar kerüljön. 

Kérjük,  tegyen meg mindent, hogy ez az információ 
minden Csehországban élő, átmeneti vagy állandó 
lakhellyel rendelkező magyar emberhez eljusson.

Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy minél több
ismerősünk kapjon tájékoztatást, hiszen NAGY A TÉT!

   Köszönettel
     a prágai magyar szervezetek

...mert NEM mindegy!
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        Kedves Testvér!
Engedd meg, hogy a közelgő népszámlálás kapcsán 
Téged is megszólítsunk és támogatásodat kérjük. 

Gyülekezetünk, a Prágai Református Missziós Gyülekezet 
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyetlen missziói 

gyülekezete, amely 18. éve működik és rendszeres 
istentiszteleti alkalmaival járul hozzá a prágai és remények szerint  

az összcsehországi magyarság hitéletének épüléséhez. 

Mivel a Református Egyház Csehországban nincs bejegyezve 
(ehhez jóval több csehországi állandó lakhellyel rendelkező gyülekezeti 

tagra lenne szükség), gyülekezetünk lehetőségei korlátozottak. 

A március 25-én tartandó népszámlálás eredménye többszörösen 
érinti épülni vágyó közösségünket: megtudjuk, mennyien vagyunk, 

illetve hányan támogatják a gyülekezet ügyét, ami jel lehet 
a Református Egyház hivatalos bejegyeztetésének elindítására. 

Ezért kérünk Téged, amennyiben felekezeti hovatartozásodtól 
függetlenül (alkalmainkat nem csak reformátusok látogatják) 

felelősséget érzel ügyünk iránt, a népszámlálási kérdőívbe 
(a felekezeti hovatartozásra vonatkozó 12. pontba) a „református” 
(csehül/szlovákul „Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku”) 
adatot írd. Kérjük, tegyél meg mindent, hogy ez az információ minél 
több Csehországban élő magyar emberhez eljusson. Hordozd imában 

a csehorszszági magyar keresztyének/keresztények ébredését!

   Köszönettel
     a gyülekezet presbitériuma
              (www.reformata.cz)

„Légy erős
   és bátor!”
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