FELKÉRÉS NÉPSZÁMLÁLÁSI FŐPRÓBÁRA
Milyen számok jellemzőek Prügyre?
A Taktaköz tájegységet alkot, annak középpontjában Prügy közigazgatási egységet képvisel.
Lakóit összeköti, hogy egy településen laknak. Méghozzá olyan községben, ahol 672 család
825 lakásban élt. A családok több, mint fele nem nevelt gyermeket, viszont 108 család három,
vagy annál több 15 évesnél fiatalabb gyermeket tartott el. A község egyetemi, főiskolai
oklevéllel rendelkező polgárainak száma 57 volt, ám ugyanennyien voltak a tíz évnél idősebb
lakosok közül, akik az általános iskola első osztályát sem végezték el. A népszámlálás
nemzetiségi hovatartozást firtató kérdése szerint (amelyre a válaszadás nem kötelező) a
községben élők 34,8 százaléka vallotta magát a cigánysághoz tartozónak. A számok a
legutóbbi, 2001-ben lebonyolított népszámlálásból származnak. Arányaikban feltehetőleg
tükrözik a helyzetet, ám fontos lenne látni, egész pontosan miként változtak a Prügy lakóinak
összességére jellemző számok. (Például: néhány éven belül hány új gyermekre számíthat a
Mesevár Óvoda, hány gyermek lép iskoláskorba?)
Nemcsak az önismeret miatt, hanem a megfelelő helyi döntések meghozatalához is. A
Központi Statisztikai Hivatal egyik feladata, hogy pontos tényekkel szolgáljon az ország
lakosságának. Ennek érdekében az ország összes településére frissíti az adatokat. A számok
tanúsága szerint az elmúlt kilenc év folyamán Prügy lakosainak száma csökkent, a lakásoké
nőtt. Amennyire lehetséges, ezek az adatok megfelelő tájékozódási pontokat nyújtanak.
Alapjuk a tízévenként megrendezett népszámlálás, amikor az országban tartózkodó minden
embert és lakást számba vesznek egy bizonyos pillanatban, az „eszmei időpontban”. Ilyenkor
történik az adatok frissítése, mert ezek idővel elavulnak.
Ismeretes, hogy a Központi Statisztikai Hivatal jövő ősszel népszámlálást tart. Mivel a
sikernek minden téren előfeltétele az előkészítés, idén október 8-a és november 7-e között
népszámlálási próbafelvételre kerül sor. Az összeírás ez alkalommal az ország nyolc
településére terjed ki, köztük Prügyre is. Aminek az a magyarázata, hogy a próbafelvétel
reprezentatív módon történik, a szakemberek a község ismérvei alapján találták alkalmasnak a
részvételre.
Tisztelettel felkérjük Prügy lakosait, hogy vegyenek részt ezen a főpróbán. Közreműködésük
nagyban elősegíti a jövő évi népszámlálás eredményességét. A válaszadás többféle módon
lehetséges: akár közreműködők nélkül (az interneten keresztül, vagy papíron kitöltve a
kérdőívet), akár számlálóbiztosnak válaszolva a feltett kérdésekre.
Ha Prügy lakosai részt vesznek a népszámlálási főpróbán, úgy „aktív munkatársai” lesznek a
népszámlálási szakembereknek. És akkor egy 2011-es eszmei időpontra vonatkozóan egészen
pontosan meg fogják tudni mondani, hányan laknak Prügyön, milyen a lakók kor, iskolai
végzettség szerinti összetétele, hány lakásban élnek, mekkorák, milyen felszereltségűek ezek
a lakások. Az önkormányzat illetékesei átlátják, hány fő helyben tanulóra számíthatnak,
miként alakul a foglalkoztatottság.
A közös munka reményében:
Központi Statisztikai Hivatal

