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Felhívom a lakosság figyelmét, hogy 2008. január 1-től,
aki mezőgazdasági terméket közvetlenül (háztól, piacon,
vásárban) értékesít, annak az eladott termékekről minden
esetben számlát kell adni.
2007. december 31-ig adószámot kell igényelni az
APEH-től a 07T101 nyomtatványon, valamint nyilatkozni kell az áfa elszámolás módjáról a 08TAFA-e nyomtatványon.
Az ügyintézés érdekében keresse az APEH ügyfélszolgálatot és a könyvelőjét.

FELHÍVÁS

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy 2008. január 1-től a
mezőgazdasági termékekértékesítése után csak az kaphat
kompenzációs felárat (a termékár 12 %-a), aki 2007.
december 31-ig adószámot igényel az APEH-től a
07T101-es nyomtatványon, valamint nyilatkozik az áfa
elszámolásáról a 08tafa-e nyomtatványon.
Az ügyintézés érdekében keresse az APEH ügyfélszolgálatot és a könyvelőjét.
Pásztor Sándor falugazdász

BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON HÍREI
Júniusban a Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon két kiváló pedagógusa, Fülöp Mihályné
és Molnár Gizella nyugdíjba vonult. Mindketten 40 évet
töltöttek el a tanári pályán, annak is a legnagyobb részét
a keresztesi gimnáziumban. Életüket Keresztesnek, a
gimnáziumnak, a tanári pályának szentelték. Nyugdíjba
vonulásuk alkalmából az iskola két tanulója beszélgetett
velük.
Beszélgetés Fülöp Mihályné tanárnővel
– Miért ezt a pályát és szakot választotta?
– Miskolcra a Kossuth Lajos Gimnáziumba jártam. Felnéztem a tanáraimra, példamutatásuk nagy szerepet játszott abban, hogy ezt a pályát választottam. Jó matematika szakos tanárom volt, az ő hatására döntöttem a matematika mellett: „ A matematika a tudományok királynője.”
– Mikor kezdett el tanítani az iskolánkban?
– 1967-ben végeztem Debrecenben a Kossuth Lajos
Tudományegyetem matematika-fizika szakán. Két évet
Borsod megyében Emődön tanítottam. 1969. november
15-től kezdtem el a tanítást a biharkeresztesi gimnáziumban. 38 éve élünk itt Biharkeresztesen. A két gyermek
születésével 1-1 évet maradtam ki a tanítás gyakorlatából. Ez év júniusában mentem el nyugdíjba, 40 évet töltöttem el ezen a pályán.
– Milyen elveket tartott szem előtt tanító-nevelő munkája
során?
– A legfontosabb elveim a szakmai tudás, az emberség, a
tolerancia, a diákok megbecsülése. Arra törekedtem,
hogy szakmailag elismert legyek. Ez jelentette számomra
a sikert, ennek volt minden más alárendelve. Munkámmal példát kívántam mutatni. A diákokkal megfelelő
kapcsolatot próbáltam kialakítani, arra törekedtem, hogy
megértsék az órán hallottakat, és otthon erre építsenek.
Nagyon sok diákom tett sikeres érettségi vizsgát, közülük
sokan folytatták tanulmányaikat egyetemen, főiskolán.
– Mire emlékszik szívesen és mire kevésbé?

– A legkedvesebb élményeim az osztályfőnöki munkámmal kapcsolatosak: az osztálykirándulások, az NDKban töltött kéthetes nyári táborok. Délig dolgoztunk,
délután megtekintettük a nevezetességeket. Jobban meg
tudtuk ismerni a diákokat.
Nagyon kellemetlen élményem nem volt. Az órák kellemesen teltek el, a diákok szerettek. Mindig őszintén
megmondtam a véleményemet, és a diákokkal való értelmes kompromisszumra törekedtem.
– Hogyan gondol vissza a Bocskai István Gimnáziumban
eltöltött évekre?
– Jó érzéssel, hiszen pályakezdésemtől nyugdíjba vonulásomig itt dolgoztam. Jó körülmények között és jó kollégákkal. A jövő nemzedéke is olyan munkahelyen dolgozzon, ahol elmondhatják véleményüket, gondolataikat,
és ki tudják vívni a megbecsülést.
– Hogyan telnek nyugdíjas napjai?
– Nagyon nyugodtan, megszűnt a stressz. Értelmesen
használom ki az időmet: olvasok, rejtvényt fejtek, unokázok, főzögetek. Sokat járunk Debrecenbe. Nem hiányzik az iskola. Kiegyensúlyozottan telnek a napjaim.
– Hogyan látja az oktatás, az iskola, a diákok, a tanárok
helyzetét?
– Elszomorít, hogy nem a legjobb képességű diákok
választják a keresztesi iskolát. A tanárok felkészültek,
megtesznek mindent, hogy jól működjön az intézmény.
A pedagógusok nincsenek anyagilag megbecsülve.
Nem bántam meg, hogy a tanári pályát választottam, és
örülök, hogy sikeresen tudtam dolgozni.
– Köszönjük szépen a beszélgetést. Nyugdíjas éveihez
nagyon jó egészséget kívánunk!
Vékony Vivien, Kiss Anna Eszter 10.A
Beszélgetés Molnár Gizella tanárnővel
– Miért ezt a pályát és szakot választotta?
– Nem ezt a szakot választottam. A matematika, kémia,
nyelvtan és latin voltak a kedvenc tantárgyaim. Középiskolai tanulmányaimat Hajdúszoboszlón végeztem. Ezt
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