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Képviselő-testületi ülés
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 30-án tartotta
soron következő ülését.
Az első napirendi pontban a képviselők elfogadták a polgármesteri tájékoztatót az
elmúlt testületi ülés óta történt intézkedésekről.
A következő napirendi pontban a képviselők megtárgyalták az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztést. Az átvállalás jogi hátterét
Magyarország 2013. évi költségvetésről szóló törvénye tartalmazza. Megkezdődtek a tárgyalások
településünkkel is. Az 5.000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalásához.
A képviselők elfogadták az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. Alapelv,
hogy az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon és rendeltetésszerűen
kell gazdálkodni. A testület elfogadta a Téglási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását. A járási hivatalok 2013. január 1-jei megalakulásával az Okmányiroda és
egyes szociális feladatok a Hajdúhadházi Járási Hivatalhoz kerültek. A köztisztviselők átadásával
lecsökkent a hivatal szervezeti létszáma, amely a településünkre megállapított létszámnorma alapján
23 fő. Ezeket a változásokat kellet a szervezeti és működési szabályzatban átvezetni.
A Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
intézményvezetői állására kiírt pályázatot, mivel nem volt pályázó.
A képviselők módosították a hulladékszállításról szóló rendeletet, mivel az új törvényi rendelkezések
értelmében 2013. január 1-től nem az önkormányzatok határozzák meg a hulladékszállítási közszolgáltatás díjait. A közszolgáltatási díj meghatározása a jövőben a közszolgáltatót illeti meg.
A Különfélék keretében a képviselők aktuális feladatokról tájékozódtak.

Lakossági Tájékoztató
A Kormányhivatallal történt egyeztetés után sikerült azt elérni, hogy 2013. január 1-jétől a Járási Hivatalhoz
került ügyekben a téglási embereknek nem kell Hajdúhadházra utazni. Továbbra is helyben intézhetik az
ügyeiket, a mellékelt tájékozató szerint. Az Okmányiroda is a megszokott rendben, Tégláson működik tovább.
A járási hivatalok a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként 2013. január 1-jével jöttek létre.
A Hajdúhadházi Járási Hivatal a Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám alatti épületben kezdte meg
működését. Illetékessége Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert településekre terjed ki.
A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik, így a személyi adat- és
lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok.
A jelenlegi hajdúhadházi és a téglási okmányiroda a Hajdúhadházi Járási Hivatal törzshivatalának szervezeti
egységeként működik tovább Hajdúhadházon a Dr. Földi János utca 4. szám alatt, az úgynevezett „régi
rendőrség” épületében, illetve Tégláson a Kossuth u. 43/A. szám alatt.
A járási hivatal hatósági osztályának hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal, a kommunális
igazgatással összefüggő feladatok (pl. temetőengedélyezés), a menekültügyek, az egyes vízügyi, illetve védelmi
igazgatási, földrendezési és földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással, valamint egyes távhő, villamos
energia és földgázellátással kapcsolatos ügyek. Szabálysértési hatáskörben 2012. április 15-étől már a
kormányhivatal jár el, január 1-jétől a járási hivatal hatósági osztálya. A Hatósági Osztály a járási hivatal
Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám alatti épületében található.
Téglás településen heti egy alkalommal, szerdai napokon 8.00 órától 16.30 óráig a települési ügysegéd,
illetve pénteki napokon 8.00 órától 14.00 óráig a járási gyámhivatal ügyintézője tart ügyfélfogadást
az Okmányirodai Kirendeltség épületében (4243 Téglás, Kossuth u. 43/A.)
Az ügysegédhez lehet fordulni időskorúak járadéka, alanyi jogú ápolási díj, fokozott ápolást igénylő súlyosan
fogyatékos személy után igényelhető ápolási díj, alanyi jogú és normatív közgyógyellátás, valamint egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság, illetőleg közlekedőképesség minősítése ügyekben.
A járási gyámhivatal ügyintézőjénél gyámhivatali hatáskörbe tartozó ügyindításra is lehetőség van.

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
Téglás Város Önkormányzata január 25-én tartotta meg városi ünnepségét a Magyar Kultúra
Napja tiszteletére. A rendezvény Bessenyei Ferenc Himnusz előadásával kezdődött. Ezt
követően Czibere Béla polgármester ünnepi beszédében kiemelte a magyar kultúra értékeit és az
évszázadok során felhalmozódott kultúrtörténeti sikereinket. Elmondta, hogy Téglás város
életében nagyon fontos a kultúra értékeinek megőrzése és a hagyományápolás. Megköszönte a
helyi kultúráért dolgozók munkáját.A 70 évvel ezelőtt született Cseh Tamásra a Kádár korszak
emblematikus énekeséről is megemlékeztek. Ady Endre: Ifjú szívekben élek című versének
megzenésített előadását hallgatták meg a jelenlévők. Az ünnepi műsorban Dánielfy Zsolt és
Garai Nagy Tamás a Debreceni Csokonai Színház művészeinek vidám műsorát élvezhette a
közönség.

Tájékoztatás fogorvos szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. február 4-től 2013. február 22-ig Dr. Szilágyi Zsolt szabadságon lesz.
Helyettesíti:
Február 4-től február 8-ig Dr. Bagdány Beáta Hajdúhadházon. Február 11-től február 22-ig Dr.Pétery Zoltán helyettesíti.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
ettől a tanévtől hagyományőrző szakkört szervez, melynek célja népünk honfoglalás kori történelmének és művészetének minél teljesebb megismerése.
A szakkör munkájában részt vesz a Keleti Gyepű Hagyományőrző Íjászainak
Szövetsége, aki vállalja rendhagyó történelmi órák tartását, a honfoglaló magyarok életmódjának megismertetését, és a honfoglalás kori kultúra bemutatását.
Iskolánk a fenti célok megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást írt
alá a szövetséggel, melyben vállalja,, hagyományőrző versenyek szervezését és
az íjász szakkör működtetését. Iskolánk tanulói decemberben kipróbálhatták az
íjászkordást, januárban pedig előadás keretében ismerkedtek meg az íjász
szövetség célkitűzéseivel. Az előadás végén tanulóink aláírásukkal jelezték, hogy
csatlakozni kívánnak a hagyományőrző szakkör munkájához.

Értesítés éleslövészetről
Az V. Bocskai István Lövészdandár tájékoztatja a lakosságot, hogy a Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2013. február 25-26-27-28-án éleslövészet kerül végrehajtásra.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében arra kérik a lakosságot, hogy a lőtér területén
(08/1,0111,0112,0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
Továbbá értesítik Önöket, hogy a riasztó rendszer biztonságos működtetése érdekében a lőtér elektromos hálózata
folyamatosan feszültség alá van helyezve.

A Debreceni és Nyírségi Görög Katolikus Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői hálózata január 26-án bált szervezett
a Téglási Városi Sportpálya társalgójába. A rendezvény szervezését a téglási nevelőszülők vállalták fel. Meghívtak
nyíracsádi, hajdúböszörményi és hajdúsámsoni nevelőszülőket is. A rendezvényen részt vett Tripsó Zoltán igazgató,
Kertiné Gulyás Mónika szakmai vezető, Urgyán Antal paróchus és Czibere Béla Téglás Város polgármestere.
A vacsorával és éjféli vendéglátással egybekötött esten nagyon jól szórakoztak a résztvevők. Tégláson 12 család
vállalta fel a nevelőszülői feladatellátást. Örömmel és szeretettel nevelik azokat a gyermekeket, akik családon kívül
kerültek. Ezek a nevelőszülők nagyon fontosnak tartják, hogy a gyerekek megkapják mindazt, amivel a család hiányát
pótolni tudják. Ezért is igyekeznek olyan rendezvényeket szervezni, ahol a gyerekek jól szórakoznak. Nevelőszülőként
is igyekeznek egymást megismerni, lehetőséget teremtve ezzel is az örömök és problémák megbeszélésére.

Városunk Polgárai! Kedves Testvéreink a Krisztus Jézusban!
„Az egységre való törekvés egész esztendőre szóló feladat…” olvasható a 2013. esztendőre az un. Ökumenikus
Imahétre kiadott programfüzetben. Maga a szó görög eredetű (oikumene) eredeti jelentése : az egész Földre kiterjedő,
egyetemes. Egyházi szóhasználatunkban a Krisztusban hívők egységre való törekvését, ezért az egységért való közös
könyörgést, cselekvést jelenti. Általában szokásos időpontja január vége, de Városunkban - Isten segítő kegyelmében
reménykedve a február 11-én kezdődő hét néhány estéjén szeretnénk összegyűlni és együtt magasztalni a
Szentháromság Istent, s Tőle elkérni az útmutatást, hogy még jobban felismerjük és meglássuk: Mit kíván tőlünk az
Isten? (Mikeás 6,6-8) Ez a kérdés az ez évi könyörgésünk – a kiadott program szerinti – mottója.
Alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Február 12-én, kedden 17 óra: a Görög Katolikus Templomban (Igeszolgálat: Molnár Csilla ref. lelkész)
Február 14-én, csütörtökön 17 óra: a Római Katolikus Templomban (Igeszolgálat: Urgyán Antal görög kat. parochus)
Február 15-én, pénteken 17 óra: A Református Templomban (Igeszolgálat: Juhász Imre római kat. plébános)

Nagy szeretettel és tisztelettel hívjuk kedves Testvéreinket Alkalmainkra:
Juhász Imre, Molnár Csilla, Urgyán Antal lelkipásztorok

A Városi Polgárőr Szervezet január 19-én tartotta évzáró rendezvényét. A vacsorával egybekötött programon részt vett Czibere
Béla polgármester, Vatai Imréné címzetes főjegyző és Zimán
Ferenc alpolgármester és a Képviselő-testület tagjai is.
A polgárőr szervezet értékelte a 2012. évben elvégzett munkát.
Elismeréseket adtak át a kiválóan teljesítő polgárőröknek.
Meghatározták 2013. évi feladataikat. Czibere Béla polgármester megköszönte a
Polgárőr Szervezet valamennyi tagjának a város közbiztonsága érdekében kifejtett
önkéntes tevékenységét.
Tóth Attila a Hajdú-Bihar megyei Polgárőr
Szervezet vezetője, az Országos Polgárőr
Szervezet elnökhelyettese köszöntötte a
megjelenteket, kiemelte azokat a számokat a
beszámolóból, amelyek egyértelműen bizonyították, hogy a polgárőrök milyen áldozatos
munkát végeznek a településen. A rendőrségi
statisztika szerint 2012-ben a településen
20 %-kal csökkent az elkövetett bűncselekmények száma, ami a megyében is példaértékű.
Ezt követően jó munkát kívánt a 2013-as évben Téglás város valamennyi polgárőrének.
Chebliné Kocsis Erzsébet a kistérségi Szociális Gondozási Központ vezetője
megköszönte azoknak a polgárőröknek a munkáját, akik az év folyamán a jelzőrendszeres segítségnyújtásban részt vettek. Egy nagyon hangulatos, szórakoztató, szép estét
töltöttek el a polgárőrök és a meghívott vendégek.

VÁROSI HÍREK
„Dirmeg, dörmög a medve”

GÖRÖGORSZÁGBAN JÁRTUNK
2013. január 27-től február 1-ig iskolánk delegációja a
görögországi Larissában járt. Szilágyiné Bodnár
Erzsébet igazgatónő vezette a csoportot, melyben
iskolánk 3 tanulója is részt vehetett. A gyerekeket a
damasi iskola szülői szervezete látta vendégül.
A családoknál történő elszállásolás lehetőséget nyújtott
a folyamatos angol nyelvi kommunikációra, valamint a
görög kultúra és életmód közvetlen megismerésére.
Az ötnapos program alatt megismerkedtünk a damasi iskolával, ellátogattunk a Meteorákhoz és
voltunk II. Philipposz makedón király nemrég feltárt síremlékénél is Verginában.
A hét nemzet részvételével megvalósuló projekt nagyszerű alkalmat nyújt iskolánknak a kapcsolatépítésre, az európai kultúra széleskörű megismerésére és élménydús programok megvalósítására.
A görög mobilitás idején a különböző nemzetek vezetői beszámoltak a spanyolországi találkozó óta
eltelt időben végzett munkáról. A sok fotóval illusztrált beszámolók arról tanúskodnak, hogy
mindannyian végrehajtották a beütemezett feladatokat, és nagy hangsúlyt helyeznek az egészséges
életmódra, hiszen a projekt címe: „Don’t worry be healthy!
A Comenius Program következő állomása Alvito, a dél portugál kisváros lesz, ahová iskolánk újabb
két pedagógusa utazik majd áprilisban.

A Bárczay Anna Városi Óvoda 2013. február 04-én és 05-én délelőtt rendezte meg az iskolába menő
nagycsoportos óvodásoknak az „Icinke-Picinke” vers és mesemondó versenyt. A rendezvényre anyukák,
apukák, nagyszülők is eljöttek, hogy együtt izgulhassák végig a versenyt a gyerekekkel. A mostani
megmérettetésnek az volt a különlegessége, hogy csak olyan versekkel, mesékkel és verses mesékkel
készülhettek a gyerekek, amelyek a medvéről szólnak. Ennek aktualitása a néphagyományokra épülő
tavaszváró időjós medve. A versenyző gyerekek nagyon ügyesen bátran szerepeltek. Külön köszönet a
szülőknek és az óvónőknek, akik segítették a gyerekeket a felkészülésben.
Vers kategória nyertesei:
1. helyezett:
Szabó Zsófi
2. helyezett:
Morvai Lili
3. helyezett:
Dezső Anasztázia
Külön díjat kapott: Bálint Lili Blanka
Verses-mese kategória nyertesei:
1. helyezett:
Fekete Anna
2. helyezett:
Nemes Petra
3. helyezett:
Gulyás Regina
Külön díjat kapott: Sipos Nándor Attila
Mese kategória nyertesei:
1. helyezett:
Fekete Anna
2. helyezett:
Karikó Lili
3. helyezett:
Szabó Kira Viktória A nyertesek egy-egy könyvjutalmat és oklevelet kaptak.
Gratulálunk minden résztvevőnek.
Külön díjat kapott: Görög Dóra
Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető-helyettes

A borverseny nyerteseinek díjazásában támogatók:
YARA-HUNGARIA Kft.
Ragyák László vállalkozó
Vatai Csaba Teszolg 2000 Kft. Gazdaboltjának ügyvezető igazgatója
A kertbarátkör tagjai az ez évi szőlő termés esélyeit latolgatva várták a
Vince napot. Mivel megcsordult az eresz, ez azt jelenti nagy valószínűleg,
hogy jó termés elé néznek ebben az évben. Figyelték a medvét is, kijött a
barlangjából, de nem volt árnyéka, azt jelenti, hogy közeledik a tavasz.
A fenti előjelzésekkel jó hangulatban tartotta meg a kertbarátkör farsangi
rendezvényét február 2-án. Megrendezték a 34. bor és pogácsasütő
versenyt, ami a közösség kedves programja. A fehér bor kategóriában 12
bort neveztek a tagok. A zsűri elnöke Dr. Rakonczás Nándor a Debreceni
Egyetem Szőlészet-Borászat Tanszékének tanára. Tagjai: Fejszés Imre,
Molnár Tamás, Ragyák László és Szőlős László.
A fehér bor kategóriában:
I. helyezést Kerékgyártó András bora kapta meg.
II. helyezett Hordozó János lett.
III. helyezett Szabó László (Laci papa) mindkét borával
A vörös bor kategóriában 22 bor versenyzett.
Helyezések:
I. helyezett Hegedűs Miklós mindkét borával Filep Miklós,Tömöri László
II. helyezett Csobán János, Drén András, Kukucska Mihály, Szabó László
III. helyezett Kerékgyártó András , Molnár János mindkét borával

A pogácsa sütő versenybe a kertbarátkör 10 hölgy és egy férfi tagja
nevezett be. A zsűri tagjai: Hadházi Lászlóné, Kiss Jánosné és László
Antalné voltak.
Helyezések: I. helyezett
Árva Istvánné
II. helyezett
Tóth Imréné
III. helyezett Tóth Imréné

MEGHÍVÓ
A kertbarátkör szeretettel várja az érdeklődőket a február 18-án
(hétfőn) 15 órára a rendezvényterembe szakmai előadásra.
Téma: érdekességek és újdonságok a gyümölcsfák metszésében
Előadó: Dr. Gonda István professzor a Debreceni Egyetem
Kertészettudományi Tanszékének tanára.

2013. január 1-jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre azáltal, hogy a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden
termőföld valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld - kivéve az erdő
művelési ágú területek – használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé. (Hatályon
kívül helyezésre került ugyanis az a rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezettség
csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozik.) 2013. február
1-jével kötelező az adatszolgáltatás a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett
földhasználók számára. A földhasználati nyilvántartásba bejegyezett magánszemély
földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, a gazdálkodó szervezet
földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az illetékes földhivatal
felé. 2013. március 30-ig a „Földhasználati azonosító adatközlési adatlapot” és a
lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát kell beküldeni. Az adatlap letölthető a
földhivatal honlapjáról, vagy beszerezhető a falugazdász irodából is.
Részletesebb információ kapható a Debreceni Járási Földhivatalnál
(4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.)
Tel: 06-52-505-888 ügyfélfogadási időben (hétfőtől péntekig 8.00-12.00 óráig)
Nyomtatvány és információ kérhető a téglási falugazdász irodában is.
4243 Téglás, Kossuth u. 61. falugazdász iroda
Ügyfélfogadási idő: Kedd: 8.00-12.00; 13.00-16.00 óráig Péntek: 8.00-12.00

Felelős kiadó: COM 2 BT.
Téglás, Malom u. 2/a
Tel: (06) 52/583-035
E-mail: info@com-2.hu
Web: www.com-2.hu

A TÁMOP 2.1.2. PROGRAM KERETÉBEN
ÚJABB ALAPFOKÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
ÉS IDEGEN NYELVI (NÉMET, ANGOL, FRANCIA,
OLASZ STB.) KÉPZÉST INDÍT TÉGLÁSON.
A RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDNI
A KÖNYVTÁRBAN LEHET
www.tudasodajovod.hu

Továbbra is nagy szeretettel várjuk könyvtári foglalkozásainkra az óvodai és általános iskolai csoportokat!
Foglalkozáskínálatunkat a Tarsoly c. kiadványunkban
találhatják meg az érdeklődő pedagógusok!

Márai-program 2.
Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy a Márai-program 2.
üteméhez való csatlakozásunk eredményeképpen ismét
jelentősen tudtuk bővíteni állományunkat! 252 db
dokumentummal gazdagodott kínálatunk, a könyvek
mellett újabb hangoskönyveket is sikerült beszereznünk.

COMENIUS TANÁRASSZISZTENS TÉGLÁSON
A Comenius tanárasszisztensi akció keretében intézményünk másodszor pályázott a

Tempus Közalapítványnál, és néhány hete azt az örvendetes hírt kaptuk, hogy
iskolánkba érkezik Portugáliából, Coimbra városából egy tanárasszisztens, Delfina
Zuzarte, aki június végéig nyerte el asszisztensi megbízását. Az asszisztensi
tevékenység heti 12-16 órában zajlik. A fogadó oktatási intézménybe történő megérkezése után a tanárasszisztens – az intézmény által kijelölt vezetőtanárral egyeztetve – a
tanítási gyakorlat időtartamára munkaprogramot dolgoz ki, amelyben meghatározzák az
asszisztens feladatait. Delfina fő profilja a művészeti oktatás, vezető tanára Kovácsné
Lőrincz Judit. A tanárasszisztens segítségét a művészeti oktatás mellett az idegen
nyelvoktatásban is igénybe vesszük, ez szervesen illeszkedik az angol nyelvi
tehetséggondozó műhely feladatkörébe. Koordinátora Kissné Lesnyák Beáta.
A tanárasszisztens a tanórán lehetőség szerint támogatja a diákok közti csoportmunkát, iskolai projektek megvalósítását, segít a napközis szabadidős tevékenységek megszervezésében.
Delfina megérkezése után két hetes intenzív magyar nyelvi kurzuson vett
részt a Debreceni Egyetem szervezésében, és lelkesen tanulja a magyar
nyelvet. Mind a diákok, mind a tanárok nagy örömmel fogadták érkezését,
hiszen itt tartózkodása újabb színfoltot hozott iskolánk életébe.

Ahol az elegancia lakik
Téglás, Kossuth u.50.
Tel.: 06-30/958-4748

Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla
Hirdetésfelvétel:
Téglás, Malom u 2/a
Megjelenik: havonta
Lapzárta: kedd 12 óra
Megjelenik:
havonta 2300 példányban,Téglás
város területén.

ÚJABB NYELVI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉSEK
TÉGLÁSON

KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOK

TÁJÉKOZTATÓ
a földhasználati nyilvántartásban bekövetkezett/bekövetkezendő fontosabb
változásokról

Téglás Városi Képes Újság
Impresszum

Könyvtári Hírek

Tégláson, az Alkotmány utcán, közművesített
építési telek ELADÓ!!

Érdeklődni: Téglás, Annakert u.7. 06-52-708-054

Figyelem! Menükiszállítás! Ne főzzön! Mi megfőzzük!
Beindult folyamatosan bővülő menüválasztékkal a kiszállításunk.
Egyenlőre minden hétköznap 11 órakor indul futárunk Bocskaikert,Hajdúhadház,Téglás sorrendben.
Heti menü 2013.02.11-15-ig
Hétfő: Szamóca krémleves, Brassói aprópecsenye tepsis burgonyával, kovászos uborkával
Kedd: Magyaros gombaleves, Húsos palacsinta rántva, párolt rizzsel, tartárral
Szerda: Tárkonyos, zöldséges pulyka raguleves, Slambuc, vegyes vágottal
Csütörtök: Csontleves reszelt tésztával, Hentes sertésborda tarhonyával
Péntek Lebbencsleves, Toros káposzta
Jó étvágyat kívánunk!
A menü ára előfizetéssel 890.-Ft ami tartalmazza az egyszer használatos mikrohullámozható műanyag edényt és
a kiszállítás díját is. Az aznap 10.30-ig leadott menüt rendelő személyek számára ugyanezt már 990.-Ft-ért
tudjuk kiszállítani. Előfizetéses menüt minden hét péntekén előre lehet rendezni.
Széchenyi kártyát (OTP,K&H,MKB), valamint Erzsébet utalványt is elfogadunk.
Konyhafőnök: Zacsik Tibor
Menürendelés: 52/276-281, 30/989-94-88

