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Kjer je volja, je pot

Quo vadis, TBP?
Spoštovane sodelavke in sodelavci,

Vsa obupana, da nikoli več ne bom našla službe oziroma dela, ki bi mi kaj pomenilo, sem vendarle prišla v nov kolektiv
podjetja TBP d.d. Lenart.
Najprej sem mislila, da nikoli ne bom osvojila veščin tovrstnega dela in dosegla norme.
Ves čas me je spremljal občutek, da z mojim delom ne bodo zadovoljni, saj nisem imela tovrstnih izkušenj.
Pred tem še nisem bila soočena s kakršnimkoli normiranjem, štetjem ur ali kosov, bila sem povsem samostojna.
Na začetku nisem vedela na koga naj se obrnem, kdo mi bo pokazal boljše prijeme, načine in ali bo delovodja zadovoljen
z mojim načinom pristopa k delu ter mojimi dosežki.
A kaj hitro se mi je vendarle uspelo privaditi na sam sistem dela, spoznala sem nove sodelavke, sodelavce.
Takoj sem ugotovila, da pri tem delu ne smeš biti egoist, ker če ostaneš sam, ne narediš nič, pa če tudi dosegaš normo.
V kolektivu imam kar nekaj sodelavk s katerimi smo postale že prave prijateljice, med seboj si pomagamo, se velikokrat
nasmejimo, skratka »držimo skupaj.«
Pri marsikaterem delu ali službi ni prave volje, ampak nekaj pač moraš početi, saj si primoran utrditi si svoj socialni položaj.
Na lastni koži sem občutila, kaj pomeni opravljati delo, ki te obremenjuje, namesto da ti je v veselje. Zjutraj odhajaš, ker
moraš. Posledično v podzavesti depresijo prenašaš na zasebno življenje.
Vesela sem zase, da mi je z močno voljo vendarle uspelo to spremeniti in da sem tukaj v
TBP-ju že takoj v startu spoznala »da LAHKO, ne da MORAM« in to je tisto, kar me vleče naprej. Vedno se z veseljem
odpravim na delo, komaj čakam, da se spet pozdravimo s sodelavci, se skupaj trudimo, bodrimo v takšnih in drugačnih
situacijah. Če delaš z nasmeškom na obrazu, širiš dobro voljo v kolektivu, je tudi samo delo mnogo, mnogo lažje ter boljše
opravljeno.

za nami je že dobrega pol leta marljivega dela v letu 2012. Kakšni so rezultati? Kam plovemo?
Rezultati poslovanja so dobri. V 1/2 leta smo presegli tako leto 2011, kot plane za leto 2012. Delamo dobro. Finančni
uspehi so tu. Lastniki so zadovoljni.
Proizvodnja je presegla preteklo leto, ki je bilo prav tako zelo uspešno za dobrih 14% in to ob praktično enakem številu
zaposlenih. Torej smo dvignili produktivnost in s tem povečali dodano vrednost na zaposlenega, kar nas oddaljuje od čiste
»fizike« in bliža družbam, kjer je za poslovno odličnost nujno znanje in to tako v razvoju produkta, kot razvoju procesov
in avtomatizacije.
V delu imamo 31 novih projektov v vrednosti 13,5 mio. EUR letne realizacije. Vzorčenja in s tem prvo zadovoljstvo kupcev
smo v dobrega pol leta uspeli spraviti na praktično 100%. Razvijamo, konstruiramo in testiramo za najzahtevnejše kupce
avtomobilske industrije.
Marketinško smo pridobili dva nova, strateško zelo pomembna kupca serijske proizvodnje; Daimler in BMW. Še dva stebra
nemške avtomobilske industrije, ki nam poleg »domačega« VW koncerna, dajeta nove možnosti za razvoj in prodajo.
Možnosti? Seveda, veliko jih je, a samo od nas, od našega razumevanja želja kupca je odvisno ali jih bomo realizirali.
Kupec je razvajen. Ponudnikov je veliko in če želimo v tej vojni talentov zmagati, moramo biti v vsaki »bitki« najboljši. Pri
dobavah, kakovosti, razvoju, produktivnosti, cenah, …
In kamenček v mozaiku dejanj za boljši TBP, je bila tudi izgradnja novega poslovno proizvodnega objekta ter selitev uprave
z računovodstvom in kadrovsko na Gradiško cesto 3. Sedaj smo skupaj za še boljše sodelovanje na vseh področjih.
Uprava TBP d.d.
Direktor družbe
Stanislav Loncner

Marija Egghardt

MORAM
Sprostitev novih prostorov
Prvi julij bo ostal zapisan v zgodovini TBP-ja kot dan preselitve
uprave, računovodstva in kadrovske službe v nove poslovne
prostore. Pomemben trenutek združitve vseh služb na eni
lokaciji, ni mogel miniti brez strokovne presoje -»audita«.
4. 7. 2012, smo si nove prostore tudi ogledali in bili
navdušeni nad gostoljubnostjo in urejenostjo. Dobrodošli
med nami!
Ocena presoje: 100% izpolnjena pričakovanja - USTREZA
Ponovna presoja: po potrebi
Presojevalci: režijske službe na Gradiški 3.
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LAHKO

Nagradni izlet

zmagovalcev in sodelujočih v
procesu stalnih izboljšav
Gremoooo, takoj iz tople postelje in pot pod noge. Nekoč so rekli,
rana ura zlata ura, a ob tej zgodnji uri je še tudi zajtrk prehitro.
Zato ima vsak od nas nekaj sladkega za popotnico, saj na avtobusu
vse prav pride. Na zvoniku cerkve Sv. Lenarta je ura odbila tri, ko
smo skupina udeležencev v procesu stalnih izboljšav TBP-ja, krenili
na pot. Bilo je hladno, megla se je vlekla po dolini in nas ovijala v
neviden plašč. Na avtobusu se sprostiš, počasi malo zadremaš, misli
pa počivajo v pričakovanju dogodkov tega dne.
Prihod in ogled mesta Bratislave s prijaznimi meščani, urejenosti
in njenih lepotah, veliki nakupovalni center, kjer lahko kupiš vse kar
ti srce poželi. Jaaaa seveda, če imaš kaj v denarnici. Deroča reka
Donava, ki se vije že stoletja in dokazuje svojo moč, vse to nas je
ob čudovitem sončnem vremenu zelo očaralo.
Organizacija za ogled proizvodnje podjetja Volkswagen Bratislava
je bila dobro pripravljena in za nekatere izmed nas povsem nekaj
novega. Doživeli smo lep sprejem. Veličasten ogled izdelave
avtomobila od začetka, ko se iz okvirja začne spreminjati in
dobivati svojo podobo, ter do konca, ko stoji na svojih kolesih.
Začutiš, da zaživi v vsej svoji lepoti, preden se odpelje po
gondoli do zadnje postaje- kontrole preizkušanja izpravnosti.
Dosežek inženirjev in dizajnerjev na področju avtomobilske
industrije ter njihove tehnologije, kjer skrbno predelajo še vsak
najmanjši detajl, postavljajo standarde v izrabi prostora, kakovosti
materialov in temeljita končna izdelava je bil tudi njihov zadnji model
»Volkswagen Up«, najnovejša zmaga. Izredno zaželjen malček, ki
bi sodil v vsak dom s svojim sistemom aktivne varnosti, dinamičnim
videzom ter natančno izdelano notranjostjo, ki pričara novo doživetje
vožnje. Ups, saj zato smo šli a ne, da si vsak enega odpelje, haha...
Iskrena hvala vsem, ki so pripomogli k izvedbi tega izleta, kajti kar
smo doživeli bo nekaterim izmed nas ostalo dolgo v spominu, saj
česa podobnega do sedaj nismo imeli priložnosti videti.
Anica Janžič

Bratislava
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Srečanje
delničarjev

Mr. Bo izobražu
izobražuje
žuje
je
TBP d.d. ima status razvojnega
dobavitelja

na 18. redni skupščini
Iz notarskega zapisnika skupščine družbe TBP d.d., ki
ga je dne 20. 4. 2012, sestavil na seji navzoči notar Miloš
Lešnik, je razvidno, da je sklepčnost bila zagotovljena,
saj se je seje udeležilo 34 delničarjev od skupaj 37.
Skupščina se je odvijala po predlaganem dnevnem redu.
Predsedovanje je bilo tudi tokrat zaupano Danici Hižman.
Poročilo o doseženih rezultatih poslovanja v letu 2011, je
delničarjem podal predsednik nadzornega sveta Bogdan
Šavli, ki je izpostavil, da je nadzorni svet sproti in skrbno
spremljal poslovanje skozi vso poslovno leto, ter da so
doseženi rezultati iz poslovanja zelo dobri. Navzočim
je obrazložil upravičenost izgradnje novega poslovno
proizvodnega objekta, ki s skoncentriranostjo vseh služb
na eni lokaciji in urejenim okoljem, celotnemu kompleksu
podjetja TBP d.d., daje urejen videz zaključene celote.
Poudaril je, da si mora vodstvo še naprej prizadevati
pridobivati nove proizvode/kupce ter z avtomatizacijo
proizvodnje doseči še boljše učinke produktivnosti. Nato
so prisotni delničarji predlagane sklepe s strani uprave
in nadzornega sveta (sprejem letnega poročila za 2011,
razporeditev in delitev bilančnega dobička ter nagrade
nadzornemu svetu), brez dodatnih vprašanj, nasprotnih ali
dodatnih predlogov, z dvigom rok (100 % večino oddanih
glasov) potrdili.
Upravi in članom nadzornega sveta so podelili razrešnico
za poslovno leto 2011.
Ponovno so izbrali revizorsko hišo Valuta d.o.o. iz Maribora
za revidiranje poslovanja v poslovnem letu 2012.
Prav tako so na skupščini s sklepom potrdili poslovne cilje
za leto 2012, katere je predstavil in pojasnil direktor družbe
Stanislav Loncner. Po končani seji so si vsi zbrani delničarji
ogledali še novo nastajajoči del PPO in proizvodnjo.

Za pridobitev statusa razvojnega dobavitelja, je podjetje
TBP d.d., potrebovalo več let, v katerih se je moralo zelo
truditi in dokazati.
Dokončni preboj TBP–ja kot razvojnega dobavitelja pri
našem največjem kupcu koncernu VOLKSWAGEN, je bil
storjen v letu 2002, ko smo pridobili razvoj ročice in bovden
potega pokrova motorja za AUDI A6.
Sledili so nadaljnji projekti v okviru koncerna VOLKSWAGEN.
V letu 2011 smo aktivno pričeli sodelovati z znanima
avtomobilskima proizvajalcema DAIMLER in BMW, s
katerima dokazujemo našo sposobnost razvijati izdelke za
najboljše avtomobilske proizvajalce na svetu.
Tako se uvrščamo med vodilne razvojne dobavitelje
v segmentu bovden potegov in iz nekdanjega sledilca
prehajamo v predrazvojnega oziroma inovativnega
dobavitelja.
Po skupščini so si delničarji ogledali še novogradnjo

Kako postaneš razvojni dobavitelj in kaj nam prinaša status
razvojnega dobavitelja?
Razvojni dobavitelji so tisti dobavitelji, ki ob izdelavi
sestavnih delov te tudi razvijajo in sodelujejo s kupcem skozi
celotni razvojni ciklus končnega izdelka.
Za pridobitev statusa razvojni dobavitelj je potrebno
izpolnjevati več kriterijev in sicer:
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• dolgotrajne izkušnje in odlično poznavanje karakteristik
izdelkov, ki jih razvijamo oz. izdelujemo,
• uporaba najsodobnejših znanj, materialov in
tehnologij,
• reference v avtomobilski industriji,
• kompatibilnost s kupčevo programsko opremo
(uporaba s strani kupca določenih CAD programov,
ustrezni programi za izmenjavo podatkov, programi
za preverjanje CAD podatkov, dostop do kupčevih
portalov…),
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• obvladovanje
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Panorama mesta Krk

"Na ladji blo je fajn"

Tudi delfini in
galebi so nas
pozdravili

Ali plujemo v pravo smer?

Skupaj nas je bilo za 5 avtobusov

Zob časa dela svoje
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Grgur - ženski zapor

Mr. Bo predstavlja sodelavce
ALOJZ HAS – SLAVEK

Viličar je transportni
stroj, ki se uporablja
za razkladanje,
nakladanje in
prevoz tovora do
svoje predpisane
nazivne vrednosti.
Način dela viličarja
zahteva pogosta
pospeševanja in
zaviranja vozila,
kakor tudi stalno
spreminjanje smeri
vožnje. Vse to pa
obvlada naš voznik
viličarja Alojz Has
– Slavek.

V našem podjetju se je zaposlil pred štirinajstimi leti. Prvih sedem let
je delal na navijalnih strojih, zadnjih sedem let pa je voznik viličarja.
KAJ JE VAŠE DELO?
Zadolžen sem za transport in temu se v TBP-ju reče »conski
manipulant«. Kljub temu, da sem po poklicu mizar, se kot voznik
viličarja znajdem. Potrebno je biti natančen, upoštevati je treba vsa
navodila, kajti nesreča nikoli ne počiva.
KAJ VAM JE PRI DELU NAJBOLJ VŠEČ?
Dinamičnost. V enem delovniku obvozim vso tovarno in tako se vsak
dan srečujem z vsemi sodelavci. Nekateri se med seboj ne vidijo
po več mesecev,
čeprav so sodelavci (smeh).
KAKO SE RAZUMETE S SODELAVCI?
Z vsemi se dobro
razumem. Saj se skupaj tudi velikokrat
pošalimo in
nasmejimo.
(Da je med sodelavci priljubljen, je potrdila
tudi zadnja
anketa glasovanja za NAJ
SODELAVCA,
kjer je prejel izredno veliko
glasov. Zato
velja tukaj omeniti, da ste
ga mnogi,
ki ste zanj glasovali, napačno
uvrščali
na delovno mesto polizdelki,
kajti
on spada pod režijo).

KLEPET S SODELAVCEM

DOMINIKOM BORKOM

Še dober mesec in poletje se bo poslovilo. Prišel bo
jesenski čas, čas nabiranja jurčkov, kostanjev in mladega
vina. Kmetje bodo želi sadove svoje setve in si skupaj z
zemljo odpočili. Našel se bo prosti čas za stvari, ki nas
veselijo. V tem času si bo našel čas za svoje hobije tudi
sodelavec Dominik, s katerim sem poklepetala za vas.
Verjamem, da boste zagotovo prijetno presenečeni, kot
sem bila jaz.
OD KOD PRIHAJAŠ?
Prihajam iz Cerkvenjaka. Z družino živim
na manjši kmetiji v Cogetincih. Imam
trinajstletno hčer in enajstletnega sina.
TVOJ POKLIC?
Po poklicu sem mizar, tudi moja pr va
zaposlitev je bila v tem poklicu. Zaposlen
sem bil v podjetju Lina v Apačah, kjer smo
izdelovali ohišja za pianina. Nekaj let sem
bil zaposlen tudi v Avstriji.
TVOJ ZAČETEK V TBP-ju?
S poklicem mizarja se znajdem tudi v TBPju, kjer sem zaposlen že petnajst let. Delo
sem pričel pri delovodju Mlasku Borisu, pri
katerem delam še danes na liniji MPBA.
Največkrat delam v treh izmenah.
KAKO IZGLEDA TVOJ PROSTI DAN?
Vsak prosti čas preživim v delavnici, kjer se
ukvarjam z modelarstvom daljinsko vodenih letal. To je moja
velika strast. Izdelujem tudi spominke iz lesa, to so največkrat
kmetijska orodja in klopotci.

KAKO BI SE OPISALI?
Mislim, da sem družaben
in prijazen do vseh, čeprav
včasih dajem vtis, da sem
zadržan. Sem pošten človek,
zato imam rad poštene in iskrene
ljudi. Ne maram izkoriščanja in
nepoštenja.
VAŠ ČAS IZVEN SLUŽBE?
Imam nekaj živine in zemlje. Rad
imam obdelana polja, travnike in
vinograd. Sem mali kmet.
ČE VAM ZLATA RIBICA
IZPOLNI Ž...?
Uuuuuh, bilo bi jih veliko…
Mi pa vemo, da so to zgodbe,
ki jih piše življenje in da je polovica
življenja želja, druga polovica pa … in
da ne bo mimo priplavala nobena ribica.
Ne postajamo pametni samo od tega, kar
smo slišali, ampak od tega, kar smo doživeli in
SLAVEK, je doživel že veliko.
Nata
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KOLIKO ČASA PORABIŠ ZA IZDELAVO KLOPOTCA?
Veliko (smeh). Izdelujem jih po fazah za 25 kosov naenkrat.
Pri tem mi velikokrat pomaga vsa družina. Za izdelavo enega
klopotca potrebujem pet vrst lesa.
KJE SE DA VIDETI TVOJE IZDELKE?
Izdelki so na vpogled v prodajalnah TIC. Sodeloval sem
tudi na razpisu NAJ TURISTIČNI SPOMINEK in prejel prvo
nagrado. Moji klopotci so našli dom po vsej Evropi in izven
nje, vse do Los Angelesa. Enega je dobila v dar tudi gospa
Donita Morrison iz ZDA, ko je obiskala Vanetino - kraj pri
Cerkvenjaku, kjer je med drugo svetovno vojno z bombnikom
strmoglavil njen oče.
TI OSTANE ŠE KAJ ČASA ZA IZVEN
DELAVNICE?
Sem velik ljubitelj ribolova. Imam srečo, da
se nad ribolovom navdušuje vsa družina,
saj nam le tako uspe preživeti nekaj časa
skupaj. Največkrat se odpravimo k jezeru
Šiker.
M I S E L , K I T E S P R E M L JA S KO Z I
ŽIVLJENJE?
Brezdelje človeka uničuje bolj kot delo.
Zdi se, da človek izgubi mnogo življenjske
sile, če nima nobenega cilja. Zdi se mi,
kot da bi nekaj ukradel, če bi preživel dan
v brezdelju.
Mož, oče, delavec, kmet, gasilec, ribič,
modelar, izdelovalec spominkov, vse to je
naš sodelavec Dominik Borko. Prepričana
sem, da mnogi od vas niste vedeli, koliko talentov nosi v sebi.
Talent je dar življenju, je neprecenljiv, ne moreš ga kupiti, ne
nadgraditi, ne da se ga niti izposoditi in ne izgubiti.
Nata

EKO sobota

REKREATIVNO
DRUŽENJE

Tudi letos je bila na SOV-u vodstva
sprejeta odločitev, da izvedemo EKO
soboto in sicer 16. 6. 2012.
Namen čistilne akcije je bil odstraniti
pretečene dokumente v arhivih in omarah
ter neuporabne predmete, orodja, ki nam
otežujejo delovni proces.
Organizacijska taktirka je bila v vajetih
Slavice Gregorec.
Po opravljenem čiščenju je sledila
izredna presoja urejenosti, skladno z
načeli 5S, ki pa je žal pokazala, da se
nismo najbolj izkazali, čeprav smo se vsi
trudili in vložili maksimalno število atomov
svoje moči, da bi zadostili zahtevam
standarda urejenosti delovnega mesta.
Vsi ki smo se akcije udeležili, pa
smo vendarle skupaj preživeli par uric
v sproščenem druženju, pogovoru in
seveda delu! Tudi takšni trenutki imajo
svojo dodano vrednost!
Uprava je bila dolžna na osnovi
ugotovitev izdati nov sklep o aktivnostih,
ki jih bomo vsi skupaj po najboljših močeh
izpolnili ter si dokazali da hočemo, znamo
in zmoremo.

Vodstvo podjetja nas je že večkrat prijetno presenetilo s
kakšno zanimivo, praktično uporabno pozornostjo in sicer
z namenom, da jo uporabimo ali izkoristimo ter ob tem
občutimo zadovoljstvo.
Prav slednje mnogokrat dosežemo,
če nas več sodeluje skupaj. Sodelavke
iz računovodstva in tajništva smo to
upoštevale in družno izkoristile brezplačen
kupon za vadbo v fitnesu. Poudariti velja,
da smo sledile strokovnim navodilom
vaditelja, ki nam je na zelo preprost
način pokazal in razložil poanto vsake
vadbe. Poučil nas je tudi, da za redne
obiske fitnesa potrebujemo le voljo
in željo po spremembi ter uspehu.
Poanta spoznanja: »Če vam zdravje
in gibanje kaj pomeni, ne iščite
izgovorov, ukrepajte!«
Uredništvo

Skrbinšek Franci

ŠPORT REPORT

NA OBISKU V TBP-ju

OVIRATLON

4. julija 2012, nas je obiskal minister za zunanje zadeve Karl Erjavec.
Namen obiska je bil predstavitev aktivnosti in storitev, ki jih Ministrstvo za
zunanje zadeve, ob podpori diplomatsko-konzularnih predstavništev RS v tujini,
ponuja podjetjem. Ministra je spremljala vodja kabineta Vlasta Vivod.

Z Mitjem sva sodelovala na povsem novi športni prireditvi
v Sloveniji, ki je potekala 16. junija na Pokljuki, oviratlonu
»OBSTACLE CHALLENGE«.
To je atraktivna oblika športnega udejstvovanja, oblikovana
na primeru usposabljanj specialnih enot vojske in policije
v svetu. Sestavlja jo od 8 do 10 km dolg tek, ki vključuje
premagovanje različnih ovir z namenom, da preizkusite svojo
moč, vzdržljivost, agilnost, psihično trdnost in sposobnost za
timsko delo. Torej plazenje (puzanje) po blatu pod bodečo
žico in pod električno žico (pastir), plazenje skozi kanal, tek
– skok čez stare avtomobile, preskakovanje kovinskih ovir,
opičja kletka- plezanje samo z rokami, skok v kontejner s
hladno vodo, plezanje čez 3 metre visoko pregrado, spust
po toboganu ... Na koncu pa še hladen tuš, za katerega so
poskrbela prijazna dekleta z gasilsko cevjo v roki.
Sodelovalo nas je čez 700 udeležencev. Tu je bilo moč
srečati tudi znane obraze slovenske estrade in sicer,
svetovnega prvaka v biatlonu Jakova Faka z ekipo, igralca
Jerneja Kuntnerja in Nino Ivanič ter druge, saj se je del
zbranih sredstev od prijavnine, namenil nakupu opreme
za rehabilitacijski center Soča. Hvala vsem, ki ste kakorkoli
pripomogli, da sva lahko doživela to zanimivo izkušnjo.
Branko Gajzler
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RAZMIGAJTE MOŽGANČKE - NAGRADNA KRIŽANKA

Abraham

Voščili smo

Mini slovar:
Ragusa, staro ime
za Dubrovnik; Ejnar
Hertzsprung, Danski
astronom, ki je odkril
tudi zvezo med
absolutnim izsevom
in temperaturo zvezd;
Pepe Reina, Španski
nogometni vratar, ki
je trenutno tudi vratar
Liverpoola; Inn, reka ki
izvira v švicarskih Alpah,
teče skozi Innsbruck
in se izliva v Donavo;
Aram Hačaturjan je
bil Armenski skladatelj
klasične glasbe, ...

50 let

Aktiven
Božanski
Razumevajoč
Ambiciozen
Hudičevo seksi
Atraktiven
Možat

Pa še povabilo k
sodelovanju
Uredniški odbor
z veseljem vabi
vse sodelavce k
sodelovanju,
pomagajte snovati
»Mr. Bo novice«
z aktualnimi,
zanimivimi,
atraktivnimi,…
temami.

Razmigajte možgančke
Geslo križanke, ki ga dobite na označenih poljih, napišite na kupon, dopolnite ime in priimek,
ga izrežite ter vrzite v zato pripravljeno škatlo v jedilnici. Rok za oddajo je 1. 10. 2012. Izžrebali
bomo tri nagrajence, ki bodo imeli vpisano pravilno geslo in podelili tri nagrade: glavno nagrado
v vrednosti 100 EUR in 2 tolažilni praktični nagradi.

40 let
16

Denarno nagrado za pravilno rešeno geslo križanke »Kjer je volja, je pot« iz sedme
številke Mr. Bo novic, prejme: Marija Borko, praktični nagradi pa prejmeta: Slavica
Slaček in Franc Klovar. Čestitamo.


KUPON
ime in priimek
..................................................
geslo
..................................................

Scenarij: A. Družovec in M. Emeršič

Mr. Bo novice - Interno glasilo družbe TBP d.d., Gradiška cesta 3, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Uredniški odbor: Renata Čuček, Franc Skrbinšek, Aleksandra Kukovec, Alenka Družovec, Anica Janžič, Branko Gajzler, Matej Emeršič
Odgovorna urednica: Alenka Družovec  Tehnični urednik: Matej Emeršič  Fotografije: arhiv uredništva  Ilustracije: Romeo Štrakl 
Oblikovanje in tisk: Štrakl d.o.o.  e-pošta: alenka.druzovec@tbp.si  Besedila niso lektorirana  Naklada: 650
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