
ÓRIÁSI TAVASZI 

LEÁRAZÁS!
Női és férfi márkás design 

szemüvegkeretek
20.000 Ft helyett 

3.990 Ft-ért
Ajánlatunk 2019.04.04-ig érvényes. Részletekért érdeklődjön az üzletben!

OPTIKA PLUS
+

Nézzen be, hogy jobban lásson!

Dombóvár - Tesco   Cím: 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 7. 

Nyitva: H-SZO: 9.00-20.00, V: 9.00-19.00; Tel.: (74) 460-386; Mobil: (30) 830-6009

www.optikaplus.hu         /ingyenszemvizsgalat
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Adj vért és ments meg 3 életet!
KI JELENTKEZHET VÉRADÁSRA?  • aki betöltötte a 18. életévét, de még nincs 60 éves  
• testsúlya meghaladja az 50 kg-ot  • egészségesnek érzi magát.
Kérjük, személyi igazolványát, TAJ- és lakcímkártyáját hozza magával!
Dombóvári Véradó: Kórház I. emelet, minden kedden és csütörtökön 8-15 óráigÉletmód

Csonka Sándor festőművészre emlékeznek 
a Fekete István Múzeumban
Bodó Imre múzeumalapító tulaj-

donos két képpel és egy táblával 

adózik a művész emlékének a 

város első látogatható közgyűjte-

ményében.

Csonka Sándor festőművész alapító 
tagja volt az egyesületnek, mely 1996. 
december 12-én alakult meg. Lelkes 
támogatója volt a nagy magyar író, 
Fekete István tiszteletére és emléké-
re berendezett múzeumnak is, mely-
ben több képével találkozhat az ide lá-
togató.

Az első kiállított kép a Várakozás 
címet viseli, melyen egy nénike vár-
ja a frontról érkező férjét, vagy fiát. A 
másik kép a Viskók címet kapta, mely 
Keszthelyen készült a 60-as évek köze-
pén, melyek helyén ma lakótelep áll.

Csonka Sándor képei mellett többek 
között megtaláljuk a gyűjteményben a 
már korábban elhunyt Durczy Balázs 
és Gulyás József festményeit is.

www.infodombovar.hu
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Stresszkezelés 
3+1 lépésben: 
ötletek Almási Kitti pszichológustól

A stressz természetes velejárója mindennapjaink-

nak, ugyanakkor a hosszabb ideig fennálló feszült-

ségnek komoly testi tünetei is lehetnek. 

Annak érdekében, hogy elkerüljük a stressz káros egészségügyi 
következményeit, érdemes néhány egyszerű, fejben elvégezhető 
módszert elsajátítani. Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus, 
aki a sárvári Spirit Hotelben tart előadást az érdeklődőknek, több 
hasznos tippet ad a mindennapi stresszkezeléshez.

Parkolnál, miközben a mögötted álló már nyomja a dudát? Kö-
zeleg a leadási határidő, és fogalmad sincs még, hogyan tudod be-
fejezni a munkát? A váróteremben ülsz egy orvosi leletre várva? 
Ezekben a helyzetekben az a közös, hogy ilyenkor emelkedik a 
pulzusunk, szapora lesz a légzésünk, felgyorsul az anyagcserénk. 
Ez maga a stressz, ami nem más, mint szervezetünk válasza a ve-
szélyesnek gondolt helyzetekre. Olyan reakciók indulnak be ilyen-
kor, amelyek felkészítenek a harcra vagy a menekülésre. A modern 
embernek persze már ritkán kell vadállatokkal megküzdenie, min-
dennapjaink mégis tele vannak olyan, a fenti példákhoz hasonló, 
kihívást jelentő helyzetekkel, amelyeket „stresszfaktorként” élünk 
meg. Kutatások bizonyítják, hogy ha huzamosabb ideig stresszü-
zemmódban működünk, az ártalmas lehet az egészségünkre néz-
ve. Márpedig ha a stresszfaktorok számát nehezen tudjuk csök-
kenteni, kénytelenek vagyunk a másik oldalról megközelíteni a 
problémát: próbáljuk meg a saját reakciónkat megváltoztatni! 

1. Címkézzük át a szituációt!
Vizsgáljuk meg más szemszögből az adott szituációt, és ennek 

hatására megváltozhat a hozzá kapcsolódó stressz mértéke is. Ez 
nem mindig könnyű, de tudatos odafigyeléssel fejleszthető képes-
ség. Sokszor már az is segíthet, ha belegondolunk a másik fél hely-
zetébe. Ha például türelmetlen velünk valaki, gondoljunk arra, ta-
lán csak nehéz napja van, és ne az ő érzelmeit vegyük át, ne vo-
natkoztassuk magunkra a negatív emóciókat. Inkább legyünk vele 
kedvesek – sokszor fogjuk tapasztalni, hogy ezek a helyzetek meg-
fordíthatóak!

2. Végezzünk relaxációs gyakorlatokat!
Stresszes állapotban izmaink megfeszülnek, testünk menekü-

lésre vagy támadásra készül. Ha ezen szeretnénk változtatni, egy 
kis időre ki kell szakadnunk a helyzetből, hogy „kiengedjünk”. 
Ehhez jó lehetőséget kínálnak a különböző relaxációs technikák. 
Az egyik legegyszerűbb módszer, ha nehéz helyzetben egy percre 
megfeszítjük, majd kiengedjük az izmainkat. Például ökölbe szo-
rítjuk a kezünket, majd engedünk a szorításon, az így kinyújtott 
izomban korábban meglévő feszültség enyhülni fog. A „gyors meg-
oldások” mellett persze nagyon sokféle relaxációs technika léte-
zik, érdemes kiválasztani a számunkra legmegfelelőbbet.

3. Tartsunk szünetet!
Egy hosszabb stresszes időszak után fontos, hogy adjunk ma-

gunknak időt a regenerálódásra, amikor a mindennapokból hos-
szabb időre kiszakadva végre önmagunkra figyelhetünk. Manap-
ság sokan használják az énidő fogalmát az ilyen időszakokra: va-
lóban szükségünk van rá, hiszen a rengeteg külső elvárás mellett 
a saját igényeinknek is teret kell engednünk. Szerencsére ma már 
nagyszerű elvonulási lehetőségek állnak a rendelkezésünkre akár 
napi szinten a lakóhelyünk környékén, de vonzó úti célok közül is 
válogathatunk. 

+1 Beszéljük ki magunkból a feszültséget!
Sokunknál bevett szokás, hogy megkérdezzük párunktól, szüle-

inktől vagy épp gyermekünktől este, hogyan telt a napja. De vajon 
tényleg oda is figyelünk arra, mit válaszolnak? Vezessünk be a min-
dennapjainkba egy olyan fél órát, amikor elmeséljük, mi történt ve-
lünk – és ilyenkor tényleg hallgassuk meg a másikat is! A nehézsé-
gek kibeszélése hatékony módszer a stressz levezetésére, kimutat-
ható, hogy ilyenkor csökken a szervezetben a hozzá kapcsolható 
hormonok mennyisége, így jó hatással van lelkiállapotunkra.

Front Page Communications
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Naponta legfeljebb két kiló 
medvehagyma gyűjthető
Azokban az állami erdőkben szabad 

saját fogyasztásra gyűjteni, amelyek 

nem minősülnek természetvédelmi 

területnek, a kereskedelmi célú gyűj-

téshez pedig minden esetben engedély 

szükséges
- hívta fel a figyelmet a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (Nébih) ked-
den, a honlapján.

Az érdeklődők az érintett 
területet kezelő erdőgazdaság-
tól, illetve nemzeti park esetén 
az azt irányító igazgatóságtól kérhetnek hiteles 
információt, valamint a Nébih interaktív erdőtér-
képén is tájékozódhatnak az egyes erdőterületek 
besorolásáról - írja közleményében a hivatal.

A medvehagyma kereskedelmi célú gyűjté-
séhez minden esetben engedély szükséges. Az 
előzetes hozzájárulást magánterület esetén a 
tulajdonos, állami erdő esetén a területet kezelő 
erdészet állítja ki.

Kereskedelmi forgalomba hozatalnál fel kell 
tüntetni a címkén a gyűjtő vagy forgalmazó ne-
vét és címét, valamint a származási országot. 
A Nébih arra kéri a medvehagyma kedvelőket, 
hogy egészségük megóvása érdekében ne vásá-
roljanak alkalmi árusoktól jelöletlen, bizonyta-

lan eredetű terméket.
A medvehagymának sok-

féle jótékony hatása van, fo-
gyasztása kedvező többek 
között a vérkeringésre és az 
emésztő szervrendszerre. A 
vadfokhagymaként is ismert 
növény gyűjtési szezonja 
március végére, április elejére 

esik. A Nébih szerint a szedést tanácsos a sze-
zon elejére időzíteni, amikor még nem bújtak 
elő a gyöngyvirág hasonló küllemű, ám mér-
gező levelei. A két erdei növényt legegyszerűb-
ben a levél dörzsölésével lehet megkülönböztet-
ni, ugyanis csak a medvehagyma levelének van 
hagymaszaga. 

www.infodombovar.hu

4 343 fészektartóval 
várja az E.ON a gólyákat
Vezetékburkolás, szigetelőpapucsok, 

földkábel, új kereszttartók és gólyafé-

szektartók – az E.ON így készül a költö-

zőmadarak érkezésére

A gólyákat az idén is a madarak védel-
mére kihelyezett fészektartókkal várja az 
E.ON. Korábban összesen 4 199 ilyen esz-
közt telepítettek, idén tavaszra újabb 144 
került fel az oszlopokra az energiacég szol-
gáltatási területein. Emellett, a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Parkban 161 pontos madár-
védelmi beavatkozás-sorozat valósult meg, 

a Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenc táj-
egységében pedig két szakaszban dolgoz-
nak az E.ON munkatársai a madarak biz-
tonságáért.

E.ON Hungária Zrt.
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További 

álláshirdetéseket 

olvashat 

a 6. oldalon.

Hirdetése megjelenik az interneten is 

a http://dombovar.szuperinfo.hu és kérésre a www.infodombovar.hu oldalakon. 
A legfrissebb álláshirdetésekről már egy nappal a nyomtatott megjelenés előtt 

értesülhet, ha lájkolja a Dombóvári Szuperinfó oldalát a Facebook-on!Állásbörze

Kérdése van?

+36 20 516 1907
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Környezettudatos munkahely
Mindannyian tudjuk, hogy bolygónk védel-

me igencsak aktuális, és közös feladatunk. 

Hétköznapi és privát életünk mellett munka-

helyünkön is tehetünk azért, hogy zöldebb 

és fenntarthatóbb legyen környezetünk. 

Mik azok az aprónak tűnő lépések, amiket mi 
is megtehetünk?

Minden iroda használ nyomtatót, de érdemes 
átgondolni, mi az, amit feltétlenül szükséges 
kinyomtatni. Egyre gyakoribb az e-számla, az 
elektronikus ügyintézés, és megoldás lehet a ko-
rábbi dokumentumok digitalizálása is. Ha feltét-
lenül szükséges nyomtatni, akkor érdemes újra-
felhasznált papírra, kétoldalasan, kevesebb tinta 
felhasználásával megtenni.

Az irodában használhatunk energiatakarékos 
(led) égőket, ha lehetőség van rá, akkor erős vi-
lágítás helyett több napfényt. A klíma folyamatos 
működése sem javasolt, élettani hatásai ugyanis 
nem a legkedvezőbbek (télen 20°C, nyáron 24°C 
a javasolt hőmérséklet).

Ma már irodabútort is választhatunk újrafel-
használt anyagokból vagy a környezetet nem 
terhelő, természetes alapanyagokból. Az írósze-
rek egy része újratölthető formában is elérhető, 
az iroda tisztításához oldószermentes, vízbázi-
sú anyagokat is lehet ugyanolyan hatékonyság-
gal használni, mint a káros vegyszerekkel telí-
tett társaikat.

Az irodákban rengeteg hulladék keletkezik 
napközben, ezért mindenképpen érdemes sze-
lektíven gyűjteni ezeket. A hipermarketekben 
is kaphatóak kartonból összeállítható szelektív 
hulladékgyűjtők, melyek tökéletesen megfelel-
nek a célnak. Külön figyelmet érdemel a veszé-
lyes és elektronikai hulladék megfelelő elhelye-
zése is.                                                    cvonline.hu
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Műgyantázást, lakások-
házak festését, beton-
javítási, valamint tetőjavítási 
munkákat vállalok. Érd.: 06-
20/552-7443

Villanyszerelés, villámvéde-
lem, bádogozás, egyéb kar-
bantartói munkák korrekt 
áron, hétvégén is! Hívjon 
bizalommal! Fejes József e.v. 
06-20/4177-177.

TÁRSKERESÉS 

60 éves hölgy vagyok, egy jól 
szituált férfi barátságát kere-
sem 60 éves korig. Tel.: 06-
30/263-8259

ÁLLAT 

Előnevelt csirke megrendel-
hető. Vörös kettőshasznú 
420 Ft/db. Master-kender-
magos-kopasznyakú 425 
Ft/db.Fehér húshibrid 465 
Ft/db. Ellenőrzött, vakciná-
zott állományból, szállítással. 
06-20/9391-895, 06-20/5494-
822

Süldők, malacok eladók. Tel.: 
06-20/228-0949

40 méhcsalád nagyboconá-
di kaptárban eladó. Érd.: 06-
30/566-0307

Választási malacok eladók. 
Tel.: 06-30/8523-503

King hím galambokat vennék 
vagy csere is érdekel. Tel.: 
06-20/416-4781

TYÚK és KACSAvásár. 
Gyönyörű, 14 hónapos, föl-
dön nevelkedett TYÚK 690 
Ft/db. 20 darabonként 2 db 
AJÁNDÉK. Fehér, 3-4 kg-
os KACSA 1790 Ft/db, 20 
darabonként  10 db tyúk 
ráadás. INGYENES szállítás. 
Rendelés: 06-70/776-3007

JÁRMŰ 

Simson motort vásárolnék, 
más régi motor is érdekelhet, 
üzemképtelen is. 06-20/351-
3711

Dombóváron belváros köze-
li, kétszobás, erkélyes lakást 
keresek csendes környéken. 
Tel.: 06-70/660-2866 17 óra 
után

Újdombóvár Szigligeti utcájá-
ban eladó pici, 48 m2-es, két-
szobás házikó nagy telekkel. 
Irányár: 5 MFt. 06-30/432-
2127

Dombóváron magasföldszin-
tes, kétszobás, gázfűtéses, 
felújított lakás garázzsal, 
tulajdonostól eladó. Tel.: 06-
30/799-39-12

Dombóvár belvárosában, 
Dombó Pál utcában 3. eme-
leti, háromszobás, erkélyes 
lakás eladó. Érd.: 06-30/420-
6033

KIADÓ 

Garázs kiadó csak hosszú 
távra Dombóváron a Hunyadi 
téren /Fortuna mögött/. 15.000 
Ft/hó Tel.: 06-30/9472-430

Költözködik, építkezik vagy 
csak tárolási gondja van? 
Dombóváron 15-200 m2-ig 
tárolást biztosítok fedett, 
zárható helyen hosszú távon. 
Tel.: 06-30/2379-646

Dombóváron, frekventált 
helyen igényes, összkomfor-
tos lakás 1-2 fő részére kiadó. 
Kéthavi kaució szükséges. 
Érd.: 06-30/9946-441

SZOLGÁLTATÁS 

Nyílászárók, redőnyök, szú-
nyoghálók márciusban 30-
50%-os kedvezménnyel, 
nyugdíjasoknak +10%. 06-
70-676-7722

Szobafestést, mázolást, 
tapétázást, homlokza-
ti hőszigetelést, burkolást, 
kisebb kőműves munkákat 
vállalunk. Borbély Gábor, 
06-30/725-3627

Motoros fűkaszával utcán, 
kertben kaszálást, rotálást 
vállalok Dombóvár 10 km-es 
körzetében. Tel.: 06-30/584-
5697

Akciósan tavasszal ács és 
tetőfedő bádogos munkát, 
palatető bontást, felújítást 
vállalok. Saját anyagból 
dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/. 06-70/235-6468

Gurtni csere, új redőny készí-
tése, faredőny javítás hétvégén 
is, gyors, precíz munka. 06-
30/900-8159, 06-70/227-6273

ÁLLÁS 

Gyere és dogozz Velünk! 
Autóipari multi keres betaní-
tott munkakörbe, biztonsági 
öv összeszerelő kollégákat 
sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A 
szállás és a bejárás megol-
dott. Kiemelkedő bér mellett, 
13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-
9021 JOBmotive Kft.

Fodrász munkatársat kere-
sünk a Tescoban működő 
Expressz Hair fodrász üzlet-
be. Érdeklődni személyesen 
vagy +36-30/467-4235 tele-
fonszámon.

Csatlakozz a csapatunk-
hoz! Nyugat-magyarországi 
(Győr, Mosonmagyaróvár és 
Sopron környéki) autóipari 
és fémipari nagyvállalatok 
állásajánlataiból válogat-
hatsz (betanított, lakatos, 
targoncás, CNC-s, hegesz-
tő, stb.), ahol kiemelt bére-
zést, ingyenes szállást, uta-
zást, valamint bérelőleget és 
hosszú távú munkát biztosí-
tunk. Érdeklődni 8-20 óráig 
a 06-70/639-9920 telefon-
számon.

Reborn ÉpKer Kft. szobafes-
tő-mázoló munkában járatos 
munkatársakat keres felvé-
telre, hosszú távú munkára! 
Bérezés megállapodás szerint, 
munkába járás céges autóval. 
Érd.: +36-30/325-6993, +36-
20/4591109

Tapasztalattal rendelkező 
tehergépkocsi vezetőt kere-
sünk C kategóriával, GKI-
vizsgával billencs tehergépko-
csira, építőanyag Dombóvár 
és környékére történő kiszál-
lítására. Érd.: hétköznap mun-
kaidőben 06-30/675-8489, 
KOKO Beton Kft.

Balatonra 5 hónapos nyári 
gyümölcsárusításra felve-
szek 2 sofőrt, 5 eladót teljes 
ellátással, szállással. Ramos 
Miklósné, 06-30/979-8398, 
06-74/465-699

INGATLAN 

Kocsolán panorámás ház 
eladó. Tel.: 06-30/505-6771, 
06-74/465-442

Dombóvár-Gunarasfürdőn 2 
szintes nyaraló eladó. Irányár: 
14,8 millió Ft. +36-30/385-
6557

Siófoki lakások-nyaralók 80-
120 m2-ig eladók. 19,9 millió 
Ft-tól. +36-30/9366-600

Dombóvár központjában nagy 
családi ház /akár 2 család 
részére/ melléképületekkel 
eladó. Irányár 9 MFt. Tel.: 06-
30/844-8511

Dombóvár-Szőlőhegyen, Dáró 
utcában 1000 m2-es építési 
telek eladó. Tel.: 06-30/9472-
598

Dombóvár, Kölcsey u. 23. 
alatti 137 m2-es családi ház 
eladó 3000 m2 telken. Tel.: 
06-30/421-3242

Dombóvár, Rákóczi u-ban 
családi ház eladó 1800 m2-es 
telekkel vagy 2 szobás lakás-
ra cserélhető értékegyezte-
téssel. Irányár: 8,5 MFt. Tel.: 
06-20/9125-407

Állásbörze
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Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásárojuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel.: +36-70/669-7777

Renault Thalia 1400 cm3 
benzines, 2004 évj. eladó. 
Karosszéria sérült, de az autó 
üzemképes. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 06-30/401-2155

OKTATÁS 

Lovári /cigány/ nyelvokta-
tást, középfokú nyelvvizs-
gára felkészítést vállalok. 
Online is! raffaelistvan@
gmail.com, 06-20/437-3275

Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, Ven-
dég látás szervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 06-70/637-
4750. www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011).

Angol nyelvből tanítást, kor-
repetálást vállalok. Tel.: 06-
20/211-42-97 Dombóváron 
vagy környékén élő külföldi 
személyek magyar nyelvű 
kommunikációs fejlesztését 
vállalom. 
I am taking on communi-
cational development in 
Hungarian language for fore-
ign people living in Dombovar 
or near Dombovar. Phone 
number: +36-20/211-4297

JÓSLÁS 

Misztikus jellel született 
mágus és mesterjós jövendöl 
Dombóváron, tenyér, kártya, 
rontáslevétel, szerelmi kötés, 
munka-, üzlet-, sikermágia. 
Rendezvényekre meghívást 
elfogadok. 06-70/214-9230

VEGYES 

Szemeskukorica, búza, árpa, 
napraforgó, tritikálé eladó. 
Tel.: 06-30/270-5151, 06-
30/556-0995

Vásárolnék lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, 
kis gépeket. 06-70/624-5475

Kukorica, búza, napraforgó, 
zab zsákolva eladó. Szállítás 
megoldható. Tel.: 06-30/9562-
815

Dombóvári városi temetőben 
2 személyes, új kripta kész 
sírkővel, név nélkül eladó. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 06-
30/710-6103

Morzsolt kukorica eladó, 
Sásd, Jókai u. 46. Tel.: 06-
72/475-233

4 db Matador 95T 205/70x15 
újszerű terepgumi, Geotek 3,5 
LE benzines talajlazító, TW30 
benzines fűnyíró eladó. Érd.: 
06-30/621-8278

1000 db bontott cserép kúp-
cseréppel együtt jó állapot-
ban, nagyon megkímélt Royal 
rotakapa, Motowell 50 cm3-
es kismotor eladó. Ár meg-
egyezés szerint. 74/461-955

1000 literes IBC tartályhoz 
menetes átalakítót gyártok 
tömör műanyagból, tetszőle-
ges 1” és 3/4” belső menettel, 
2.500 Ft/db áron. 06-30/5337-
203

ÜDÜLÉS 

Hajdúszoboszlói gyógyüdülés, 

egy hét svédasztalos regge-
livel, menüválasztásos vac-
sorával 25.200 Ft. Tel.: 06-
70/313-5501, hajduszobos-
zloszallasok.hu

RÉGISÉG 

Magas áron vásárolok régi 
bútorokat, festményeket, fali-
órákat, porcelánokat, hagya-
tékot. 74/435-209.

Dunnákat, párnákat,  öröksé-
get hagyatékból, ócskavasat 
vásárolok. Ingyenes kiszállás! 
06-30/885-7737

Dunnákat, párnákat 27.000 
Ft/kg-ig, hagyatékot, öröksé-
get vásárolok, lomtalanítást 
vállalok. 06-30/272-4436

KERESEK 

Palackot vásárolok (PB, ipari 
gáz). Tel.: 06-20/9275-689.

Lakóház belső munkálataihoz 
kőművest és segédmunkást 
keresek. 06-20/569-3455

Nyugdíjas épületgépész/laka-
tos alkotótársat keresek.  06-
20/569-3455
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FIGYELEM 
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS!

Április 4. csütörtök DOMBÓVÁR, Hunyadi tér 25.
Dombóvári Művelődési Ház, 10.00–16.00 óráig

Törtarany: 6100 Ft/g-tól, fazon, antik és
briliánssal díszített 9000-22 000 Ft/g.

Márkás karórák (hibásan is) Patek, Philippe, 
Omega, Rolex, IWC Scha$hausen stb., 

minden fajta automata vagy felhúzós is!

Neves festmények. Ezüsttárgyak.
Herendi porcelán, Zsolnay kerámiák.

Régi pénzek: márka, korona, schilling, pengő stb.
Ezüst-arany pénzérmék, tallérok, kitüntetések.

Régi színes szódás és patika üvegek. 
Szarvasagancs. Borostyán ékszer: 10 000 Ft-tól.

Háború előtti képeslap-gyűjtemény.
Teljes hagyaték. Díjtalan kiszállás.

Tel.: 06-70-381-6345


