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Az Agykontroll-alapítvány támogatását igen sokan kérik és várják, hogy segítségével változtathassanak az életükön, ezért bármilyen összegű pénzbeli adományt köszönettel fogadunk a
következő számlaszámra:
OTP 11711034-2042317300000000
A kis összeg is nagy segítség
sokaknak!
Az Agykontroll-alapítvány
adószáma: 18002605-1-41
Az 1%-ot a megsegítettek nevében előre is köszönjük.

KEDVES ALFAJÁRÓK!
Mögöttünk a karácsony, itt az új év, ami sokakban
kelt gondolatokat, érzelmeket. Ez az az időszak,
amikor családunkkal, szeretteinkkel osztunk meg
pillanatokat az életünkből, és keressük, hogyan is
fejezhetnénk ki számukra, hogy fontosak nekünk.
Túl vagyunk a hosszú sorban álláson, hogy mindenkinek a megfelelő ajándékkal kedveskedjünk,
hosszú órákat töltöttünk a készülődéssel, de valójában mindenkiben az munkálkodik, hogy kifejezze szeretetét. Vannak, akik ajándékkal, vannak,
akik finom vacsorával jelzik szándékukat, de van
akinek nehezére esik megtalálni a módját érzelmei kifejezésére. Nap mint nap találkozom különböző emberi történetekkel, amiből kivétel nélkül
az derül ki, hogy a szeretet megtapasztalása mindannyiunk számára a legfontosabb. Engedjétek
meg, hogy saját példámmal ötletet adjak, hogyan
fejezheted ki a szeretetedet.
2012. karácsonyán úgy döntöttem, hogy vásárlás helyett szép levélpapírra írom le szerette-
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imnek, hogy mi az, amit szeretek bennük, milyen
értékeik miatt becsülöm és tisztelem őket.
Leírtam azt is, hogy hálás vagyok, amiért az élet
olyan nagylelkű volt, hogy megengedte, hogy a
közelükben legyek. A leveleket szép borítékban a
fa alá helyeztem, és ajándékozáskor a kezükbe
adtam. Mindenkitől könnyes tekintetet, nagy öleléseket és szeretetet kaptam viszont. Azt mondták, ez volt a legszebb ajándék, amit valaha kaptak. Bár a karácsonyi ajándékozáson túl vagyunk, egy ilyen ajándék mindig időszerű.
Amikor hipnózisülésre jönnek hozzám, a legtöbbször családi történetek és a gyerekkor emlékei jönnek elő. A változás egyik leghatásosabb
eszköze, amikor múltunkra visszatekintve bepillanthatunk szüleink érzésvilágába, és kiderül,
hogy még ha nehezen is tudták érzelmeiket kifejezni, legbelül szeretetet és büszkeséget éreznek
gyermekük iránt, csak annyi minden takarta ezt el.
Sok gesztussal fejezhetjük ki szeretetünket,
de sokszor az a legegyszerűbb, ha megmondjuk
gyerekeinknek, hogy szeretjük őket, és büszkék
vagyunk rájuk. Bíztassuk őket, hogy bátran bízzanak meg magukban, és érezzék magukat jól!
Merjék a kihívásokat izgalmas feladatokként
megélni, és hozzanak ők is világunkba minél
több örömet!
Ha pedig úgy érzed, téged kellene, hogy szeressenek, akkor itt a lehetőség, hogy te tedd meg
az első lépést, és fejezd ki te az érzéseidet a többiek felé! Tedd önzetlenül, pusztán azért, mert tudod, mennyire jól eshet másnak, ha szeretetet
kap! Ha pedig már megnyitottad lelkedben ezt a
csatornát, meglátod, azon mindkét irányba elkezdenek áramlani a pozitív energiák. Sokan
gondolják, hogy az érzelmek kimutatása a gyen-

geség jele, pedig véleményem szerint a bátorság
talán egyik legnagyobb tanúbizonysága.
Engedjétek meg, hogy most én tegyem meg az
első lépést. Köszönöm apámnak, dr. Domján
Lászlónak és nagybátyámnak, Domján Gábornak,
hogy munkátokkal utat nyitottatok sok embernek a
boldogabb élet felé. Köszönöm mindenkinek, aki
áldozatos munkával hozzájárult ehhez a csodálatos
küldetéshez. Köszönöm minden tanfolyamot végzettnek, hogy tapasztalataitokkal megmutatjátok
társaitoknak, hogy képesek vagyunk változtatni világunkon a jó irányába. Köszönöm, hogy részese
lehetek ennek a missziónak. Szeretlek titeket!
Kívánok mindenkinek örömöt, vidámságot,
egészséget és szeretetet! Kezdődjön ez az új év
azzal, hogy kimutatjuk szeretetünket a Világ felé!
Egyre jobban és jobban agykontrollal!
Domján András

SIKEREK
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A tanfolyam elvégzése után támadt egy gondolatom, hogyha fémekbe, tárgyakba „bele lehet
menni”, akkor én egy húszezresbe fogok „belemenni”. Elképzeltem érzékletesen, hogy a húszezresben
fel-le kapaszkodok, sétálgatok. Aztán az egyik napon sorozatos véletleneknek köszönhetően pénzt találtam. Hetek óta az az érzésem volt, hogy nagyobb
pénzösszeghez jutok. Aztán mikor már majdnem lemondtam róla, váratlanul Szegedre kellett utaznom
kisfiammal terápiára. Az odafelé vezető úton nem
szoktam megállni, de most a város előtt mégis megálltam az út mellett, mert nagyon kellett már pisilnem. Járkáltam, kerestem a megfelelő helyet, mint
egy „tojó galamb”. Amikor aztán leguggoltam, észrevettem, hogy mellettem a földön pénz hever. Nem
is foglalkoztam vele, mert annyira hihetetlen volt

89

számomra, hogy a földön a szétdobált szemét közt
a hóban pénzt látok. Aztán az agyam azt mondta:
Hé! Ez itt egy köteg pénz!!! Felemeltem a földről és
kiderült, hogy 130 ezer forintot találtam. A pénzt
azóta gyermekem terápiájára költöttem. Már nem
gondolom azt, hogy nem lehet könnyen pénzhez jutni! Minden nappal egyre jobban!
Valéria
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Múlt héten megvettem az Áthangoló című
CD-t, amivel kapcsolatban két élményem
van. 1) Az idő – pl. a reggeli készülődéskor – lassabban telik a hallgatása során. Mindig meglepődök, hogy a reggeli készülődéskor nem rohanok, mégis előbb tudok elindulni munkába, MOSOLYOGVA! 2) Fényképes bizonyítékom van róla,
hogy a cicám, Lukrécia a CD-t hallgatja.
X. Y
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20 évvel ezelőtt egy osztrák céghez kerültem
dolgozni, ahol vezetője voltam az egyik részlegnek, és egyben az üzemi tanács elnöke is. Szinte
az első évtől mondogatták, hogy el fogják vinni a
munkát. Közel 20 évig tartott ez a fenyegetés, ami
érlelte bennem a gondolatot, hogy amikor ezt bejelentik, tehát hogy vége a magyarországi tartózkodásuknak, én nem fogom tétlenül nézni, mindent
megteszek a megakadályozása érdekében.
A hatodik érzékem 2008-ban megsúgta,
hogy itt az idő lépéseket tenni. Egy éven át programoztam. A nap minden szakában mondogattam, hogy „itt kell, hogy maradjon a munka, nem
vihetik el”. Hívtam segítségül embereket, de
mindenki csak legyintett: „ezt a munkát Indiában
egy marék rizsért megcsinálják.” Egyedül a férjem biztatott kitartóan.
2009 áprilisában jött a tulajdonos képviselője, és megtette a bejelentést, hogy július végén
megszűnik a teljes magyarországi termelés.
Megkérdeztem, mit tehet a magyar ember, hogy
itt maradjon a munka. A válasz az volt, hogy
semmit. Azt válaszoltam, hogy szeretném elvinni
vállalkozásba, és a keleti ár alatt elvállalom, csak
ne vigyék el a munkát. Ezután sok kérdést tett fel
a képviselő, de mivel én egy éve már erre készültem, mindent megterveztem gondolatban,
így mindenre megvolt a válaszom is.
Ezen események után két nappal jött a tulajdonostól a válasz, hogy a termelés egy részét
mégis csak átadják nekem vállalkozásba. Boldog
voltam, de nagyon izgatott is, hogy meg tudjak
felelni az elvárásnak. Most, 2014 június 15-én
ünnepeljük megalakulásunk 5 éves évfordulóját.
2009-ben 32 fővel indult a munka, ma 2014-ben
114 fő a dolgozói létszámunk. Nagyon jó csapat.
Minden évben fejlesztéseket hajtunk végre, és
nyereséget termelünk évről évre.
L. Irén
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A G Y K O N T R O L L
stresszkezelő és elmefejlesztő módszer
Nyilvántartási szám: E-000247/2014/D001 Alapítási engedély száma: 957/3/2013
Pedagógusoknak 40, egészségügyi szakdolgozóknak 19 kreditpont adható
A 40 órás, 4 napos agykontroll-tanfolyam részvételi díja 39 000 Ft, a nappali tagozatos diákok
és nyugdíjasok díja 26 000 Ft, a gyermektanfolyamot végzetteké 20 000 Ft.
Papok, lelkészek, rabbik, szerzetesek, valamint érvényes munkaszerződést felmutató hitoktatók –
előzetes jelentkezés után – ingyen vehetnek részt a kurzuson.
Az oktatás az első napon reggel 9-kor kezdődik.
Vidéki tanfolyamainkra a jegyárusításra vonatkozó információk a helyszínen szerezhetők be,
a szervező intézménynél.
A tanfolyamot végzettek előre megvásárolt napijeggyel juthatnak be ismétlőként a kurzusra.
A napijegy ára 4000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 2500 Ft.
Napijegy vidéken a jegyárusító helyeken kapható, kizárólag az agykontrollos igazolvány
felmutatásával.
Figyelem! Az agykontroll-tanfolyamra vásárolt jegy csak annál az oktatónál használható fel, akinek a
neve a jegyre van nyomtatva!

RÖVIDÍTETT AGYKONTROLLTANFOLYAM CSAK
ISMÉTLŐKNEK

• április 11–12., 18–19.
oktató: Domján Gábor
helyszín: Moha Ház, XIV. ker., Gizella út 42-44.

Oktató: dr. Kígyós Éva
Időpont: január 24. (szombat, 9-től 18 óráig)
Helyszín: Hotel Platánus,
Bp., VIII. ker., Könyves K. krt. 44.
Ára: 12 000 Ft (diák, nyugdíjas 8 000 Ft)

• június 6-7., 13-14.
oktatók: dr. Kígyós Éva, Baglyas György,
Domján Gábor
helyszín: Moha Ház, XIV. ker., Gizella út 42-44.

AGYKONTROLLTANFOLYAMOK
BUDAPEST
jegyárusítás:
• Mammut I. (alsó földszint) (a Széna térnél)
• VIII. ker., Fiumei út 4.
Szebb Életért Központ a Keleti pályaudvarnál)
telefon: 1/488-0118
• január 10–11., 17–18.
oktató: Domján Andrea
helyszín: Lurdy Ház, IX. ker.,
Könyves K. krt. 12-14., I. em.
Konferenciaközpont, 4. terem
• február 14–15., 21–22.
oktató: Domján Gábor, Baglyas György
helyszín: Hotel Platánus, IX. ker.,
Könyves K. krt. 44.
• március 5–6., 12–13. (hétköznapi)
oktató: Domján András
helyszín: Corner Rendezvényközpont,
V. ker., Bajcsy-Zsilinszky út 12.
• március 7–8., 14–15.
oktató: dr. Kígyós Éva
helyszín: Lurdy Ház, IX. ker.,
Könyves K. krt. 12-14., I. em.
Konferenciaközpont, 4. terem

Angol nyelvű
agykontroll-tanfolyam:
andrea.domjan@gmail.com
VIDÉK
• MOSONMAGYARÓVÁR: január 24–25., 31.,
február 1.
oktató: Domján András
helyszín és jegyárusítás: Fehér Ló Közösségi
Ház, Szent I. király út 140. (96/206-307)
• ZALAEGERSZEG:
január 31–február 1., 7–8.
oktató: Domján Gábor
helyszín: ZVMKK, Apáczai tér 5.
(92/511-210 vagy 30/929-9752)
ingyenes ismertető előadás:
január 6., kedd, 17 óra
• MÁTÉSZALKA: február 7-8., 14-15.
oktató: Baglyas György
helyszín: Városi Művelődési Központ –
Kamaraterem (Kölcsey u. 2.)
ingyenes ismertető előadás:
január 21., szerda 17 óra
• SZENTES: február 21–22., 28. – március 1.
oktató: Domján András
helyszín és jegyárusítás: Művelődési Ház,
Tóth J. u. 10-14.

ALFAJÁRÓK
• KAPOSVÁR: február 28 – március 1., 7–8.
oktató: Baglyas György
helyszín: PTE Egészségtudományi Kar
(Szent Imre u. 14/b.)
• VESZPRÉM: február 28–március 1., 7–8.
oktató: Domján Gábor
helyszín: Hotel Magister (József Attila u. 34/2)
Jegyárusítás: Elixír könyvesbolt (Levendula
üzletház), Ady u. 7/b, fszt. 2. (30/9561-125)
ingyenes ismertető előadás:
január 27., kedd, 17 óra
• PÉCS március 14–15., 21–22.
oktató: Domján Gábor
helyszín: Zsolnai Kulturális Negyed É78
(72/500-376)
ingyenes ismertető előadás:
február 10., kedd, 17 óra
• PAKS: március 21–22., 28–29.
oktató: Baglyas György
helyszín: Csengey Dénes Kulturális
Központ, Nagyklub
jegyárusítás: Dózsa György út 98.
(20/264-2608)
ingyenes ismertető előadás:
március 11., szerda 17 óra
• GYULA: április 11–12., 18–19.
oktató: Baglyas György
helyszín: Implom József Ált. Isk. (Béke sgt. 49.)
jegyárusítás: Napfény Íze Reformbolt,
Városház u. 16-24. (30/488-5614)
ingyenes ismertető előadás:
március 18., szerda 17 óra

• NAGYKŐRÖS: május 9–10., 16–17.
oktató: Domján Gábor
helyszín és jegyárusítás: Arany J. Kult. Közp.
(Szabadság tér 7., 53/550-040)
ingyenes ismertető előadás:
március 31., kedd, 18 óra

Oktató: dr. Kígyós Éva
Időpont: február 7–8.
Helyszín: Szebb Életért Központ
(Bp., VIII. ker., Fiumei út 4.)
Jegyárusítás: Mammut I., ill. a helyszínen
Ára: 20 000 Ft

• KISKUNFÉLEGYHÁZA: május 23–24, 30-31.
oktató: Baglyas György
helyszín és jegyárusítás:
Szakmaközi Műv. Közp.
(Szent János tér 3., 76/462-364)
ingyenes ismertető előadás:
április 29., szerda 17 óra

HÍREK

• DEBRECEN: május 23–24., 30–31.
oktató: Domján Gábor
helyszín: Vasutas Műv. Közp. (Faraktár u. 67.)
jegyárusítás: Ámor Divatáru Üzlet (Batthyány u.
1., 20/803-3721)
ingyenes ismertető előadás:
április 22., szerda, 17 óra
• TATABÁNYA: május 30–31., június 6–7.
oktató: Domján András
helyszín: Tatabányai Integrált Szakiskola,
Bánki D. telephely, Réti utca 1-5.
jegyárusítás: Civil Szolg. Központ, Kodály tér 2/a
(70/943-4378)
• GYŐR: június 6-7., 13-14.
oktató: Domján Andrea
helyszín: Kereskedelmi és Iparkamara (Ibis
Hotel), Szt. István út 10/A
jegyárusítás: április 1. után

TOVÁBBKÉPZŐ KURZUS
• JÁSZBERÉNY: április 11–12., 18–19.
oktató: Domján András
helyszín és jegyárusítás: Városi Könyvtár,
Bercsényi út 1. (57/505-400)
• SZEGED: április 11–12., 18–19.
oktató: Domján Andrea
helyszín: Szegedi Tudományegyetem
jegyárusítás: febr. 1. után
• KESZTHELY: április 25–26., május 2–3.
oktató: Domján Gábor
helyszín és jegyárusítás: Életfa Iskola
(Vaszary K. u. 12., 83/320-007)
ingyenes ismertető előadás:
március 24., kedd, 17 óra
• MISKOLC: április 25–26., május 2–3.
oktató: Domján Andrea
helyszín: City Hotel, Csabai kapu 8.
jegyárusítás: febr. 1. után

• Kihagyhatatlan kurzus Szalay Ádám kétnapos
SIKERKÓDJA! Tökéletesen egészíti ki az agykontroll-tanfolyamot. Ádám a Titokból is ismert
Jack Canfield anyagát oktatja, felsőfokon.
Info: www.sikerkod.hu vagy 0630-398-1-399

SORSFORDÍTÓ
Ha már tudod – vagy legalábbis sejted –, hogy
egy jobb élet kialakításához milyen változtatásra lenne szükséged a gondolkodásod, az érzéseid és a cselekedeteid területén, akkor ez
a 20 órás együttes munkálkodás segít megtalálni ehhez a módszereket.
• Fejlesztheted önismeretedet több, saját
magad által kiértékelhető pszichológiai
teszt elvégzésével.
• Megismerheted a személyiségfejlődés
alapvető törvényeit, hogy rátalálj
önkorlátozó hiedelmeid gyökereire.
• Szembenézhetsz azokkal az előző
generációktól átvett gondolatmintákkal,
amik nem szolgálják boldogulásodat.
• Ismereteket szerezhetsz az ember lelki
működésére vonatkozó legújabb
kutatások eredményeiről.
• Megismerhetsz több olyan módszert,
amelyek segítenek a változásban.

• Ha állva Észak felé fordulunk, és kimondunk
(vagy gondolunk) egy kijelentő mondatot, ha tudatalattink azt igaznak tartja, akkor ösztönösen
előrefelé dőlünk. Ha tévesnek, akkor hátra. Lehet
tesztelni! (Forrás: Albert-Bernáth Annamária,
www.thetamuhely.hu).
• Dr. Parádi József, agykontroll-tanfolyamot végzett pszichiáter, egyéni pszichoterápiát, spirituális terápiát, reinkarnációs foglalkozást és
álomértelmezést vállal.
Jelentkezés: drparadij@gmail.com
vagy 30/951-6160.
• Mindenkinek jó szívvel ajánljuk a Szintézis
Szabadegyetem minőségi programjait:
www.szintezis.info.hu
• Megjelent a Titoktündér-sorozat negyedik része: A tündérek könyve. Ízelítő a tartalomból:
A jó hírek szigete,
A tündérek tánca, Szeretetszivárvány,
Az elveszett idő labirintusa. Akinek a
sorozatból csak az
első kötet van meg,
az is nyugodtan
megvásárolhatja,
mert a két középső
kötettől függetlenül,
önmagában is érthető.
A könyv kapható
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a Mammut I-ben, a Fiumei út 4-ben és a webáruházunkban (is).

Gyöngyös: I. 17–18. (30/542-2335)
Oktató: Perczel Zoltán
Székesfehérvár: I. 24–25. (20/410-0709)
Oktató: Hoffer Éva
Veszprém: I. 3. és 10. (30/251-0176)
Oktató: Horváth Brigitta

10-14 éveseknek

AGYKONTROLL
GYEREKEKNEK
A gyerekagykontroll-tanfolyam hatására
a gyerek várhatóan:
• magabiztosabb lesz
• eredményesebben tud tanulni
• képes megszüntetni fájdalmai zömét
• betegség esetén gyorsabban meggyógyul
• megtanulja céljait elérni
• képes lesz megszabadulni rossz szokásaitól
• képes jobb döntéseket hozni
• nyugodtabb és energikusabb lesz.
A tanfolyamok kis létszámúak és játékosak.
A gyerektanfolyamok ára 19 500 Ft, a testvérkedvezmény 3 500 Ft/fő. Gyerektanfolyamot
végzettek később a felnőtteknek szóló
kurzust már olcsóbban végezhetik el!
További gyerektanfolyamokról a
www.agykontroll.hu honlapon olvasható
információ.

7-10 éveseknek
Budapest: I. 17–18. (20/410-0709)
Oktató: Hoffer Éva
Budapest IV. ker.: I. 24-25. (30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin

agykontroll.hu
silvamethod.com
szebbeletert.hu
Agykontrolliroda: 1/488-0118
Postacíme: Agykontroll

1389 Budapest, Pf. 115
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Budapest IV. ker.: I. 17–18. (30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin
Budapest VII. ker.: I. 10–11. (30/620-7373)
Oktató: Tihanyi Rita
Budapest XI. ker.: I. 24–25. (20/211-3527)
Oktató: Kovács Erika
Budapest XVII. ker.: I. 24–25. (20/551-3079)
Oktató: Pétercsák Maxim
Debrecen: I. 10–11. (20/568-5854)
Oktató: Sándor Csilla
Gyöngyös: I. 24–25. (30/542-2335)
Oktató: Perczel Zoltán
Győr: I. 17–18. (20/211-3527)
Oktató: Kovács Erika
Kiskunfélegyháza: I. 31–II. 1. (30/955-6611)
Oktató: Hartyániné Barta Judit
Mosonmagyaróvár: I. 31–II. 1. (20/211-3527)
Oktató: Kovács Erika
Nyíregyháza: I. 31–II. 1. (20/568-5854)
Oktató: Sándor Csilla
Pécs: I. 2–3. (30/217-7529)
Oktató: Hoffbauerné Sinkó Csilla
Salgótarján: I. 24–25. (70/316-8122)
Oktató: Sáfrány Irma
Szekszárd: I. 3–4. (20/950-3341)
Oktató: Kriskó Krisztina
Szentendre: I. 31–II. 1. (30/903-1468)
Oktató: Magda Katalin
Szerencs: I. 24–25. (20/568-5854)
Oktató: Sándor Csilla
Veszprém: I. 24. és 31. (30/251-0176)
Oktató: Horváth Brigitta
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Képzeld, az agykontroll nagyon sokat segít a
mindennapjaimban! A kutyámnak gerincsérve
volt, és nem bírt ráállni a két hátsó lábára. Azóta

meggyógyult, de nemrég megint problémája volt vele. Én minden este küldtem neki titkos üzenetet, és
2 nap múlva már szaladgált a kertben!!! Amikor éppen akarok valami fontosat mondani a szüleimnek
vagy a barátaimnak, és hirtelen elfelejtem, háromujjtechnikával rögtön eszembe jut. Mikor a felvételinek az írásbeli részével megvoltam, következtek
a szóbelik. Szó se róla, minden este küldtem az
adott iskola igazgatójának (ahova mentem), hogy
szimpatikus tanárok vizsgáztassanak! És bevált!!!
Arra is dolgoztam fejben, hogy az angolvizsgán a
sporttételt húzzam. Arról ugyanis nekem nem nehéz
beszélni. Eljött a nap, és természetesen a sporttételt
húztam, így hát nagyon jól sikerült a vizsga!
Felvételizni is voltam, és szóbelin összeraktam a három ujjamat, ami nagyon sokat segített, mert eléggé egy izgulós típus vagyok, de teljesen tisztán tudtam beszélni, és egyszer sem raktam a mondataim
elé a „hát”-ot!
A mai kosárlabdameccsen nagyon sikeres voltam! Az összes távoli dobásom kosár volt. Bátran
vállalkoztam,
nem voltam tanácstalan a pályán. 100%-kal
dobtam a büntetőket. Viszont
sajnos nagyon
gyorsan elfáradtam és nem volt
bennem energia, de nem számít, mert én dobtam
a legtöbb pontot a meccsen. Szóval nagyon köszönök mindent, mert kezd visszatérni a kosaras
önmagam! A mindennapjaimat könnyítette meg
az agykontroll!
Schiroky Szonja
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Barátnőm kisfia múlt héten végzett gyerekagykontroll-tanfolyamot Makra Zsuzsannánál. Az egyébként jól tanuló kisfiúnak a környezetismerettel voltak gondjai. Legjobb jegye a
hármas volt belőle. A héten a dolgozatíráskor a
háromujjtechnikát alkalmazta, és csillagos ötös
lett a dolgozata!
Dóra

AGYKONTROLL-NAGYKERESKEDÉS:
Tel: 20/969-0059
Budapest, VIII. ker., Fiumei út 4.
Látogatható: hétfőtől péntekig:
9-től 18 óráig
MAMMUT I., Alsó földszint
Bp., I. ker., a Széna térnél
Nyitva: hétfőtől szombatig:
10-től 20 óráig.

SZEBB ÉLETÉRT KÖZPONT
Bp., VIII. ker., Fiumei út 4., (a Keleti pu. közelében)
Nyitva: hétköznap 9 és 18 óra között,
szombaton 9 és 15 óra között.

