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Kedves
Olvasó!

Habár a hideg idő még kitart, mi már nagyon várjuk
a tavaszt, hiszen izgalmasabbnál izgalmasabb programokat hozunk el a Fórum
látogatóinak.
Február 23. és 25. között kerül megrendezésre Csokifesztiválunk, ahol
minden a csokiról szól
majd. Március elején ismét
Kupon Napokkal várjuk
Önöket, ahol számtalan
kedvező vásárlási lehetőséget kínálunk majd. Március
elején pedig a Natural Expo
egészségügyi kiállítás érkezik hozzánk rengeteg érdekes, izgalmas és hasznos
programmal.
Várjuk Önöket szeretettel!

Átányi Ajtony center-menedzser

Megközelíthető az alábbi
tömegközlekedési eszközökkel:
11-es, 15/15Y-os,
22-es, 24-es és 43-as
autóbuszokkal,
a 3-as és a 3A jelzésű
trolibuszokkal,
valamint az 1-es és 2-es
villamossal.

A Parkolóház
hétfőtől szombatig:
06:00-20:00,
vasárnap 09:00-20:00
óra között várja Önöket!
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Húsvét Fórum-módra
A Fórumban idén is
megünnepeljük a Húsvét.
Cikkünkből a magyarországi
szokásokról, hagyományokról olvashat.

2018. FEBRUÁR 23-25.

Február 23-án elstartol a Fórum
Csokifesztivál, amely egészen február
25-ig várja a Gombóc Artúrokat. Közel 30 csokoládémanufaktúra 300 féle
mennyei, csokis finomságával várunk
mindenkit: bonbonok, trüffelek, marcipánok, grillázsok és megannyi csokis
csemege lesz terítéken, az édességek
uralják majd a centert. Ismét eljön hozzánk M. Tóth Zsolt, a Csillag Születik
jégszobrásza, aki láncfűrésszel és láng-

vágóval készít majd elképesztő szobrokat mázsás csokitömbökből. Sőt, Utcai
Dávid festőművész jóvoltából azt is
megcsodálhatjuk, hogyan lehet csokoládéval festeni. Aki szeretné, elsajátíthatja
a csokoládékészítés fortélyait is. A színpadon többek között Bereczki Zoltán, a
Jazz Five, a JackDanilmalZ és a Kovács
Tamás Band szórakoztatja majd a közönséget. A csokiőrület csúcspontja egy
350 kilogrammos csokihoz és egy 4,5
méteres természeti csodához lesz köthető. Vajon mi lehet az?
A csokis bűvöletet magunk mögött
hagyva március elején az egészséges
életmód kerül fókuszba a Fórumban.
Március 2. és 4. között ugyanis a Natural

Expo standjai lepik el a centert. Március 3-án Sass Dani gasztroblogger invitál
meg minket az ízletes ételek világába egy
fantasztikus látványfőzés keretében. Béres Alexandra pedig arról gondoskodik
majd, hogy kellően motiváltak legyünk
az egészséges életmóddal kapcsolatban.
Aki pedig tornázna egy jót vele, erre
is lehetőséget kap, ugyanis Alexandra az előadás után edzést is tart majd.
A Natural Expo középpontjában az
egészséges életmód mellett a prevenció
és a regenerálódás áll majd. A kiállítás
időtartama alatt képzett szakemberek
segítenek egészségi állapotunk felmérésében, ezzel párhuzamosan pedig
megannyi termékkel és szolgáltatással

FÓRUM
TAVASZI
KUPON
NAPOK

Március 9.

13:00-18:00-ig
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800
parkolóhely
Az Ön
kényelméért!

ismerkedhetünk meg. A március 8. és
2018. 02. 08.
11. közötti időszak a shopping szerelmeseinek kedvez majd, ugyanis újra
Fórum Kupon Napokat tartunk, hogy
minél jobb áron, akár 20, 30 vagy 50
százalékos kedvezménnyel juthassunk
hozzá vágyott darabjainkhoz. A Kupon
Napok alkalmával több ezer forintot
spórolhatunk meg, hiszen számtalan
üzletben vásárolhatunk rendkívüli árakon, öt napon keresztül. Ehhez nem kell
mást tenni, mint használni a kuponokat,
amelyeket akár otthon vagy a munkahelyen, de idő híján a Fórumban is kinyomtathatunk. Mindezek után pedig
másra nem is lesz szükségünk, csak a
lendületre, ami üzletről üzletre visz.

Véradás

2018. MÁRCIUS 8-11.
10 - 50% KEDVEZMÉNY
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Március 2. és 4. között
ismét megrendezésre
kerül a Natural Expo a
Fórumban. Mert fontos
az egészségünk.

Hamarosan itt a
tavasz! Ha egy kicsit
is elveszettnek érzi
magát az idei trendek
terén, olvassa el
cikkünket.

CSUPA
CSOKI
CSÁBÍTÁS
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2018 trendjei

Lassacskán újra a tavaszt
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ünnepelhetjük, ám hogy ne legyen
nehéz kivárni a jó időt, számos
programmal készültünk a Fórum
Bevásárlóközpontban.

Csapó u. 30., 4029, Debrecen
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Nyitvatartás
hétfő-szombat:
vasárnap:

09:00-20:00
10:00-18:00
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Évindító beszélgetés Átányi Ajtonnyal
hangsúlyoztuk. Az elmúlt évben véradásokat is
tartottunk a Vöröskereszt segítségével, és lehetőség nyílt arra is, hogy az általános egészségi
állapotukat felmérjék az emberek: többek között vérnyomás- és vércukorméréssel.

Az idén immáron tízéves jubileuAGAZIN
mát ünneplő Fórum Bevásárlóközpont 2018ban is számtalan meglepetést tartogat.
Az elmúlt esztendőről és a bevásárlóközpont
szerepéről beszélgettünk Átányi Ajtonnyal, a
Fórum center-menedzserével.

Emellett pedig a jótékonykodás sem maradt el.
Folyamatosan segítjük a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete által felkarolt nehéz sorsú
gyerekeket csokigyűjtéssel, illetve évről-évre
a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház gyermekpszichiátriai osztályának kis lakóit is sikerül
felderítenünk azzal, hogy „elvisszük” nekik a
Mikulást. Nagyon fontos számunkra, hogy segítsünk, ahol tudunk.

Milyen volt 2017 a Fórum életében?
Az előző évekhez hasonlóan tavaly is nagyon
sikeres évet zártunk. Nagyon sok látogatónk
volt, gyakorlatilag nem volt üres boltunk. Elkezdtek jelentkeznek a bérlők is, ami nagyon
fontos változás a korábbi évekhez képest. Manapság egyre többet hallani, hogy a gazdaság
szárnyal, és ez a kiskereskedelmi forgalomban
is érzékelhető. Idén ősszel pedig meg is ünnepeljük a Fórum 10. születésnapját és az elmúlt
időszak sikereit.
Mi mindennel várta a center a vásárlókat az
elmúlt évben?
Számtalan rendezvényünk volt. A hagyományos programok mellett mindig igyekszünk
megújulni. Nagyon sikeres volt az Űrkaland
nevű kiállításunk, ahol Farkas Bertalannal is
találkozhattak a látogatók; volt egy monumentális mamutkiállításunk, ami az őskort keltette
életre; belemerülhettek a látogatók a PlayIT
világába is: youtuberekkel találkozhattak és
kipróbálhatták az újdonságokat; a Rejtélyek és
rejtvények kiállításon az agytekervényeiket is
megmozgathatták a résztvevők; valamint alkalmat teremtettünk arra is, hogy modellautókban
gyönyörködjenek a hozzánk betérők. Az édesszájúak örömére Csokifesztivált is tartottunk,
ahol többek között egy láncfűrésszel készült,
hatalmas csokiszobor is várta a látogatókat. A
kiállításokon iskoláscsoportokat is végigvezettünk, ezzel erősítve az oktatójelleget. Természetesen a hagyományos programok sem maradtak
el, így divatrendezvényeken, kuponnapokon is
részt vehettek a vásárlók. Sok sztárvendég is

megfordult nálunk: eljött sokak kedvence, Kasza Tibi, rengetegen tornáztak együtt Rubint
Rékával, és még lehetne sorolni…
Fontos szerepet kap a kiállításokon az interaktivitás is. Miért?
Nagyon fontos számunkra, hogy a kiállítások
foglalkoztassák, aktivizálják a látogatókat. Szeretnénk nekik élményeket nyújtani, hogy kicsit
játsszanak, vagy épp tanuljanak valamit – és
mindezt szórakoztató formában.
Szokás szerint az egészség is sokszor fókuszba
került tavaly.
Az egészségmegőrzés számunkra egyfajta miszszió. Mi vagyunk az egyik leglátogatottabb
intézmény Debrecenben. Lépten-nyomon azt
halljuk, hogy mennyire fontos az egészség,
kiváltképp a prevenció. Mi, magyarok pedig

sajnos arról vagyunk híresek, hogy csak akkor
megyünk el orvoshoz, ha valami már tényleg
fáj, vagy rosszabb esetben még akkor sem. Az
embereket nagyon nehéz arra rávenni, hogy
elmenjenek a megfelelő szűrésekre. Nálunk
tulajdonképpen szembetalálkoznak ezekkel a
lehetőségekkel, és ha már itt vannak, megcsináltatnak egy csupán néhány perces vizsgálatot. Az a tapasztalat – ami mutatja azt is, hogy
jó úton járunk –, hogy nagyon sokan megfordulnak ezeken a programokon. Sőt, már több
olyan esetről is beszámolhatunk, hogy ténylegesen találtak a szakemberek olyan, gyógyítható stádiumban lévő beteget, akit ezáltal
gyakorlatilag meg tudtunk menteni. Tavaly
először rendeztünk programokat a Movember
köré novemberben, ami a prosztatarák-szűrésre hívja fel a figyelmet. Októberben, a korábbi
évekhez hasonlóan, a mellrák elleni küzdelmet
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Mit tartogat 2018 a vásárlóknak?
Most is tervezünk nagy akciókat, a tízedik
születésnapunkat pedig egész biztosan méltó módon ünnepeljük majd meg. Szeretnénk
meglepni és megajándékozni a vásárlóinkat. A
hagyományos rendezvényeink ezúttal sem maradnak el, és azon is dolgozunk, hogy ezeken
kívül is minél különlegesebb eseményekkel találkozhassanak a vásárlóink. Szeretettel várjuk
a látogatókat idén is, térjenek be hozzánk!

Tavaszi felfrissülés
hihetetlen akciókkal

Szuper árak, remek hangulat –
AGAZIN
ismét jönnek a jól bevált Kupon Napok!

w w w.forumdebrecen.hu

Mit kínál a Fórum a mindennapokban?
Közel 110 üzlet majdnem 30 ezer négyzetméteren várja a látogatókat. Naponta 20-30 ezer
ember fordul meg nálunk, és ennek egyik oka,
hogy olyan bérlői mixünk van, melynek hála
majdnem mindent megtalálhatnak nálunk a
vásárlók: a ruhától kezdve a kiegészítőkön és
programokon át egészen a szórakozási lehetőségekig. Ma már egyfajta találkozási pont
jellege is van a Fórumnak, ahová szívesen
térnek be az emberek. Erre pedig nagyon
büszkék vagyunk. Nemcsak Debrecenből, hanem az egész megyéből várjuk a divat iránt
érdeklődőket, és elmondhatjuk azt is, hogy
Nyíregyházáról vagy akár Nagyváradról is
felkeresnek minket.

Alig ocsúdtunk fel a karácsonyi, majd az ünnepeket követő leárazásokból, a Fórum Bevásárlóközpont újabb hihetetlen akciókat tartogat.
2018. március 8. és 11. között ugyanis ismételten jönnek a népszerű Kupon Napok, amikor
20, 30 vagy akár 50 százalékos kedvezménnyel
vásárolhatjuk meg régen vágyott darabjainkat –
legyen szó ruházatról, kiegészítőkről, kozmetikai termékekről, műszaki cikkekről vagy akár
jó könyvekről. A korábbi évekhez hasonlóan
a Kupon Napokon könnyedén és gazdaságosan frissíthetjük fel ruhatárunkat, így a tavaszi
megújulás garantált. Ha nem igazán vagyunk
képben a legújabb trendekkel, elég csak fellapoznunk a magazin divatoldalait, ahol szuper
inspirációkat találhatunk.
Már régóta azon töpreng, hogyan tervezze meg
tavaszi ruhatárát? Várja a napsütést, a jó időt,
esetleg szeretné meglepni magát egy szuper
napszemüveggel? Nem szeretne drágán vásárolni, de jó lenne felfrissíteni
a gardróbot? Romantikus alkat, aki
inkább szoknyát visel, vagy inkább a
nadrág pártját fogja? Netán eleganciára vágyik? Még tart az újévi
fogadalom lendülete, ezért
beszerezne néhány
kényelmes és csinos fitneszruhát? Szeretne
végre elolvasni
egy izgalmas regényt? Vagy már
hetek óta egy gyönyörű fülbevalóról álmodik?
Ne aggódjon, a Fórum mindenkinek a

kedvében jár, így egész biztos, hogy Ön is mosollyal az arcán távozik majd a centerből. A jó
idő közeledtével pedig a kedvünk is egyre jobb
lesz, a kedvezményesen megvásárolt, hőn áhított darabokkal pedig tényleg elfelejthetjük a téli
búskomorságot. Rügyező fák, egyre hosszabb
nappalok, szikrázó napsütés, madárcsicsergés –
kétségtelen, hogy hamarosan újra a tavaszt köszönhetjük. Ahhoz pedig, hogy ráhangolódjunk
erre a csodás időszakra, a Fórum üzletei pénztárcabarát ajánlatokkal kecsegtetnek.
A Fórum üzleteiben minden megtalálható, hiszen a legnívósabb márkák sorakoznak fel. Ám
ha egy kis pihenésre vágyik, azt is megteheti.
Egy finom kávé és sütemény mellett mindig jól
esik a beszélgetés.
Csak nyomtassa ki a kuponokat, és nyomás az
üzletekbe!
A Kupon Napokon több ezer forintot spórolhat meg, hiszen számtalan üzletben vásárolhat rendkívüli árakon, öt napon keresztül. A
kuponokat bármikor kinyomtathatja a www.
forumdebrecen.hu oldalról, és ha nem szeretne
lemaradni semmiről, kövesse a Fórum oldalát
a Facebookon is! Akkor sincs gond, ha nem
volt idő nyomtatni, a bevásárlóközpontban, a kuponstandnál ugyanis szívesen
kinyomtatják Önnek az akcióra feljogosító kuponokat. Ezek után
pedig nincs más dolga,
mint átadni magát a
Fórum
forgatagának, és belemerülni
az elképesztően széles
választékba, úgy,
hogy a pénztárcája
is jól járjon.
Jöjjön el Ön is a Fórumba, és élvezze a
Kupon Napokat március 8. és 11. között!

AGAZIN

2018. február

3

1. FRUZSI:

1.

2.

3.

4. KINGA:

RUHA MAGENTA
17 900 FT
TÁSKA CCC
8190 FT
FÜLBEVALÓ BIJOU BRIGITTE 2990 FT
CIPŐ CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
68 900 FT

4.

5.

6.

2. KITTI:

KARDIGÁN TALLY WEIJL
6995 FT
FELSŐ MAYO CHIX
11 690 FT
NADRÁG TALLY WEIJL
8995 FT
CIPŐ TAMARIS
19 990 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE 4990 FT

5. GRÉTA:

FELSŐ MAGENTA
15 900 FT
NADRÁG MANGO
11 995 FT
CIPŐ CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
64 900 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE 7990 FT
KARKÖTŐ CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
24 900 FT

RUHA MAGENTA
18 990 FT
CIPŐ CCC
6490 FT
NAPSZEMÜVEG CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
69 900 FT

6. BLESSI:

FELSŐ MAYO CHIX
10 190 FT
KÖTÖTT HOSZÍTOTT
MELLÉNY MAGENTA
12 990 FT
NADRÁG TALLY WEIJL
6995 FT
CIPŐ CCC
7390 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE 4990 FT

3. LILI:

ING PROMOD
8995 FT
SZOKNYA MAYO CHIX
7090 FT
FÜLBEVALÓ BIJOU BRIGITTE 1990 FT
TÁSKA CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
69 900 FT
CIPŐ CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
67 900 FT

Divatfórum
A tavasz
AGAZIN

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

közeledtével a gardróbunk is kivirul, jönnek az egyre színesebb darabok. Üde színek, pompázó virágok. De lássuk, mi
az, ami elengedhetetlen a ruhásszekrényünkből!
Korallszín, az élénk: A korall a tengerparti séták, a tavaszias szellő üde színe. A korallszín élénksége rendkívül mutatós tud lenni fehérrel egy szettben. A színek variálhatósága csak a fantáziánkra van bízva, akár felül hordjuk a fehér színt, akár alul, mindenképpen feltűnő megjelenést kölcsönöz nekünk. Magunkkal vihetjük az
üdeséget bárhova, ha ezt a színt választjuk.
Babarózsaszín, a kislányos báj: A babarózsaszínt nagyon sok lány szereti. Idén az elegánsabb darabokat akár egy sportcipővel is viselhetjük, hisz a lezserség még
mindig menő. Amennyiben az elegánsabb darabokat részesítjük előnyben, egy hosszú, rózsaszín mellény színben hozzáillő cipővel és egy elegáns nadrággal megnyerő külsőt kölcsönözhet nekünk.
Khaki, a vagány: A khaki szín vissza-visszatérő darab minden évszakban. Egy nagy pakolós táska vagy egy kis hátizsák tökéletesen passzol a hasonló színből gondosan kiválasztott ruha-, szoknya- vagy nadrágszetthez. Ezt kombinálhatjuk balerinacipővel vagy magassarkú, nude cipővel is. A khaki darabjainkkal vagány szettet
varázsolhatunk idén tavasszal is. Khakire fel!
Piros-kék, a matróz: A piros-kék már évek óta nagy slágernek örvend. Ez idén sem lesz másképp, de most már tavasszal nyugodtan próbálkozhatunk a merészebb
darabokkal is. Kék ruha egy kis piros díszítéssel vagy piros csíkokkal, néhány trendi kiegészítő, és igazi dívák lehetünk! Bátran bújjunk pirosba, és kombináljuk a kékkel, ezzel valószínűleg még évek múlva sem leszünk divatjamúltak. Legyünk merészek tavasszal is, hogy kitűnjünk a tömegből!
Xoxo, Anita
A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

7. FRUZSI:

7.

8.

9.

FELSŐ TALLY WEIJL
2995 FT
SZOKNYA PROMOD
8995 FT
CIPŐ TAMARIS
15 990 FT
TÁSKA CCC
3290 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE 7990 FT
KARKÖTŐ BIJOU BRIGITTE 4990 FT

8. LILI:

RUHA ART’Z MODELL
11 990 FT
TÁSKA PROMOD
14 995 FT
CIPŐ TAMARIS
23 990 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE 4990 FT

9. PANNI:

FELSŐ MAGENTA
18 900 FT
KABÁT PROMOD
14 995 FT
NADRÁG PROMOD
8995 FT
CIPŐ CCC
3290 FT
TÁSKA TAMARIS
9490 FT
FÜLBEVALÓ BIJOU BRIGITTE 2990 FT

10.

11.

12.

10. GRÉTA

RUHA C&A
5990 FT
KENDŐ PROMOD
4495 FT
CIPŐ CANGO&RINALDI ART’Z MODELL
59 900 FT
TÁSKA CANGO&RINALDI ART’Z MODELL
69 900 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE 4990 FT
KARKÖTŐ CANGO&RINALDI ART’Z MODELL
29 900 FT

11. BLESSI:

RUHA MAYO CHIX
16 490 FT
KENDŐ C&A
1490 FT
CIPŐ TAMARIS
14 990 FT
NYAKLÁNC CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
31 900 FT

12. KINGA:

RUHA ART’Z MODELL
29 900 FT
CIPŐ CCC
7390 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE 4990 FT
FÜLBEVALÓ CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
9900 FT
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Natural Expo március 2-4.

radhatnak el, így az érdeklődők kedvező áron
vásárolhatnak termékeket és szolgáltatásokat,
kis szerencsével pedig értékes nyereményeket is
nyerhetnek.
A Fórum Bevásárlóközpont már számtalan alkalommal letette névjegyét az egészséges életmód mellett. Szerencsére a tapasztalat is azt
mutatja, hogy a centerbe betérő látogatók élnek
a Natural Expo kínálta lehetőségekkel. A Fórum missziójának tekinti az egészségmegőrzést
és a prevenciót, így évente több alkalommal
is olyan programokat szervezünk, amelyeken
az érdeklődők egészsége kerül a középpontba,
akár csak a Natural Expo alkalmával.
(A műsorváltozás jogát fenntartjuk!)

„Egészségünk mindennapos fiAGAZIN
gyelmet igényel.” – így szól az immáron 13.
alkalommal megrendezésre kerülő Natural
Expo mottója, melynek idén március 2. és 4.
között ismét a Fórum Bevásárlóközpont ad
otthont.

Az életmód, az egészség és a szépség jegyében
háromnapos rendezvényre invitáljuk Önöket
a Fórumba. A bevásárlóközpontba az ország
számos területéről érkeznek kiállítók, akik bemutatják magas színvonalú szolgáltatásaikat és
legújabb minőségi termékeiket. A rendezvényen a tradicionális tapasztalatok és a modern
tudományos felfedezések karöltve kínálnak lehetőségeket a látogatók számára. A nívós programsorozat legfontosabb értékei az egészséges
életmód, a prevenció és a regenerálódás. A kiállítás időtartama alatt képzett szakemberek segítenek egészségi állapotunk felmérésében.
A Natural Expo kiállítóihoz a hagyományokhoz hűen idén is csatlakozik a Debreceni Egyetem Klinikai Központja, amely szűrésekkel és
tanácsadással várja az érdeklődőket. „Vigyázunk az egészségére!” felhívással az egyetemi
szakemberek vérnyomás- és vércukormérést,
vérzsírvizsgálatot,
testtömeg-meghatározást
és egészségügyi tanácsadást nyújtanak a résztvevőknek. Ezeken kívül bemutatják a klinikai
vizsgálatokhoz kapcsolódó, új terápiás lehetőségeket is, melyek szintén nagy szolgálatot tesznek az egészségmegőrzésben. A Natural Expo
minden korosztály számára a legideálisabb
termékek és szolgáltatások széles spektrumával
készül.

Mi minden várja a látogatókat?
Március 3-án, szombaton 10 órától Sass Dani
gasztroblogger kalauzolja el a látogatókat a fenséges ízek világába egy fantasztikus látványfőzés keretében. Ám nemcsak a hasunkra gondolunk, hanem arra is, hogyan mozogjuk le a

Sass Dani
főzőshow
március 3-án
10:00 órakor!

felesleget, vagy milyen mozgásformákat végezzünk, ha egyszerűen csak szeretnénk a sportot
beépíteni a mindennapjainkba. Ebben Béres
Alexandra lesz a segítségünkre, aki szintén
szombaton, 16 órától motivációs előadást tart
a Fórum színpadán, a -1. szinten. Ezt követően
17 órától pedig meg is mozgatja a sportolni vágyókat a P3-as parkolóban.
A Natural Expón a kiállítói bemutatókon túl
ingyenes egészségügyi szűréseken is részt vehetnek az érdeklődők. Természetesen nagy
hangsúlyt kap a szépség is, így a legújabb trendeket is bemutatják a szakértők. Az érdeklődők
például megismerhetik a lézeres szőrtelenítés
előnyeit is. Az egészséges életmód legfontosabb alappillére az egészséges táplálkozás: a
kiállításon a bioételek és -italok széles válasz-

téka várja a vásárlókat. Lehetőség kínálkozik
táplálkozási tanácsadásra is, kérdés esetén
pedig dietetikus szakemberek állnak az érdeklődők rendelkezésére. A rendezvényen
az orvosi előadások meghallgatása mellett
a látogatók közelebbről is találkozhatnak a
természetgyógyászattal, a thai masszázszsal vagy a csontkovácsolás módszerével.
Nem elhanyagolható a mozgás szerepe
sem, éppen ezért fitnesz- és sportbemutatókkal is kedveskedünk a látogatóknak,
akik megismerhetik a legújabb fiatalító
gyógykezeléseket is, részt vehetnek szemészeti szűréseken, a fejbőr állapotfelmérésén
és hajvizsgálaton, valamint az ortopédia területén is segítséget kaphatnak. Természetesen a
kiállítási akciók és nyereményjátékok sem ma-

Trendek, amelyek 2018-ban hódítanak
Hamarosan itt a tavasz! Aki úgy
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érzi, még nem készült fel teljesen az idei
trendekre, annak most segítünk egy picit.
Íme, egy kis összegzés, mire számítsunk idén!
Kezdjük a ruhatárunkkal!
A Pantone az Ultra Violetet nyilvánította 2018
színének, vagyis ebben az évben egészen biztosan ez a szín uralja majd a divatvilágot. De
a lila más árnyalatai is hódítanak, vegyük például a kellemesen lágy levendulalilát, amely
magasztos eleganciát kölcsönöz viselőjének.
Ráadásul még a kedvünk is jobb lesz tőle.
Emellett a feltűnőbb, meleg színek is teret
kapnak. Úgy néz ki, hogy 2018-ban szupermenők lesznek például a sárga árnyalatai.
Akik nem szeretnének a narancssárgához
hasonló, meleg tónusokat viselni, azok újítsanak be néhány citromsárga darabot, azokkal
is garantáltan kitűnnek majd a tömegből.
A színek mellett idén a mintákkal és a logókkal is felhívhatjuk magunkra a figyelmet.
Bár az előző évek a letisztultságot részesítették előnyben, idén elővehetjük az évek óta a
szekrényünk alján sínylődő, logózott pólóinkat. A 2018-as divat fokozza a kockamániát
is, és a 2017-ben hódító, szürke, kockás darabok továbbfejlődnek. A színes kabátoktól az
oversize vagy menswear blézerekig mindenben menő a kockás, így egyszerűen becsempészhetünk a gardróbunkba egy-egy ilyen
darabot.
Az egyszerre dögös és ártatlan fehér csipke
nélkülözhetetlen darabja lesz idén a ruhatárnak. Okosan kombinálva egy szigorú ceruzaszoknyával akár még az irodában is megállja
a helyét.
Egy újabb fazonnal bővül a nadrágok sora, ez
pedig nem más, mint a kényelméről és lazaságáról híres cargo. Az átmeneti időszakokban
tökéletes öltözéket biztosít, ráadásul a tervezők igen nőies darabokat is piacra dobtak.
Van még egy ütős dolog, ami nagyot fog szólni
idén: a rojt. Akik eddig csak a nyári fesztivál-

szezonhoz tudták elképzelni a lógókat, azok
most lépjenek ki a komfortzónából, és vaduljanak meg kicsit hétköznap is! Hihetetlenül
feldobja az outfitet egy-egy rojtos szoknya
vagy kabát.
A trendi ruhák után lessünk rá kicsit az idei
frizuradivatra is! Az egyenes haj helyét a kócosabb, élesen tépett változatok veszik át, és újra
hódítanak a göndör fürtök is. A frufru már az
őszi hajdivatba is beszivárgott, idén pedig egyértelműen a toplistás trendek között szerepel.
Az év trendjei közé tartozik még a csavaros
megoldás is. Azok, akik imádják lófarokban
hordani a hajukat, ezért a stílusért rajongani
fognak, ráadásul az elkészítése is roppant egyszerű. Csak össze kell fogni a hajunkat, majd
az ujjaink segítségével egy rést kialakítani a
hajgumi fölött, és azon keresztül egyszer vagy
kétszer áthúzni a copfot.
Azoknak is van egy tippünk, akik idén megválnának hosszú fürtjeiktől: a nőies bubi fazon most újra hódít, egyre több híresség vált
a hosszúból félhosszúra. A könnyen kezelhető, ezerarcú frizura az egyik pillanatban még
nőies, a másikban egészen vadóc, a harmadikban pedig már romantikus benyomást kelt – és
pont ez benne a legszebb.
A hullámos hajak kedvelői is kiélhetik majd
minden vágyukat idén, hiszen a laza hullámok és a göndör fürtök egyaránt trendinek
számítanak majd. A laza loknik vagy sűrű
hullámok a gyenge, vékony szálú hajat is dúsabbnak mutatják, volument és tartást adnak.
Ráadásul úgy tűnik, hogy nem csak mi, lányok szeretjük őket, a pasiknak is nagyon bejönnek a vadóc fürtöcskék.
Az előző évekhez hasonlóan most is elég szélsőségesnek nevezhető a divat minden téren.
Megnyugtató lehet ez azok számára, akik a
drámai megoldások helyett csupán néhány
apró változást szeretnének véghezvinni az
előző évekhez képest. Akik viszont igazán
bevállalósak, azok 2018-ban tetőtől talpig
megújulhatnak!
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Csokifesztivál febr. 23-25.
méter magas csokiszökőkúttal várunk mindenkit
február 23. és 25. között a Fórum alsó szintjén.
Találkozzunk a Fórum Csokifesztiválon!
A belépés ingyenes.

Közel 300 csokimanufaktúra képviAGAZIN
selteti magát a csokifesztiválon mintegy 300
különböző, mennyei csokicsodával.
Bonbonok, trüffelek, táblás csokik, marcipán és
grillázs ínyencségek tömkelege várja az érdeklődőket. A rendezvényen kizárólag kézműves manufaktúrák 100%-ig természetes alapanyagokból készült,
csúcsminőségű termékeit vásárolhatják meg a látogatók.
M. Tóth Zsolt, a Csillag Születik jégszobrásza láncfűrésszel és lángvágóval farag majd szobrot egy
közel mázsás csokitömbből. Emellett egy őrületes
performansz keretében Utcai Dávid festőművész
a csokoládét felhasználva készít majd rögtönzött
festményeket. A csokoládékészítés fortélyait az
érdeklődők az Interaktív Csokoládé Manufaktúrá-

ban leshetik el. Megtanulhatják, hogyan kell bonbont, trüffelt és táblás csokit készíteni, miközben
megismerhetik a csokoládé történetét a majáktól
az újkori, belga manufaktúrákon át a modern,
kézműves édességkészítésig. A műhely házigazdái Gianni Annoni gasztroceleb és Vanya Gábor
chocolatier lesz.

Csokifesztivál Programok
2018. február 23., péntek
14:00 – 16:00 Interaktív Csokoládé Manufaktúra
15:00 – 16:00 Happy Hour: ingyenes kóstolás az óriás-szökőkútból
16:00 – 17:00 Csokifesztivál Unplugged: Jazz Five
17:00 – 18:00 Choco – Art Performansz, benne:
Láncfűrészes Csokiszobrász Show – M. Tóth Zsolt világbajnok jégszobrásszal
Csokoládéval festés – Utcai Dávid festőművésszel
18:00 – 19:00 Interaktív Csokoládé Manufaktúra
2018. február 24., szombat
10:00 – 11:00 Csokifesztivál kölyökdélelőtt, benne: Kíváncsi Katica
és mesezenekara (Debrecen)
11:00 – 12:00 Happy Hour: ingyenes kóstolás az óriás-szökőkútból
11:00 – 12:00 Interaktív Csokoládé Manufaktúra, benne:
héliumos csokiluﬁ-készítés
14:00 – 15:00 Csokifesztivál Unplugged: Kovács Tamás Band (Debrecen)
15:00 – 16:00 Happy Hour: ingyenes kóstolás az óriás-szökőkútból
16:00 – 17:00 Zenei Fellépő: Bereczki Zoltán
17:00 – 19:00 Interaktív Csokoládé Manufaktúra
2018. február 25., vasárnap
10:00 – 11:00 Csokifesztivál kölyökdélelőtt, benne:
Hepp Trupp Bábszínház (Debrecen)
11:00 – 12:00 Happy Hour: ingyenes kóstolás az óriás-szökőkútból
11:00 – 12:00 Interaktív Csokoládé Manufaktúra, benne:
nyalóka és csokigyurma workshop
14:00 – 15:00 Csokifesztivál Unplugged: JackDanimalZ
15:00 – 16:00 Interaktív Csokoládé Manufaktúra, benne: Gianni Annoni
16:00 – 17:00 Happy Hour: ingyenes kóstolás az óriás-szökőkútból
Állandó programok:
09:00 – 20:00 Csokoládékiállítás és -vásár
09:00 – 20:00 Magyarország legnagyobb csokiszökőkútja

Fergeteges zenei programokkal szórakoztatjuk
majd a rendezvényre ellátogatókat, a színpadon fellép majd többek között Bereczki Zoltán, a Jazz Five,
a JackDanimalZ, a Kovács Tamás Band, de számtalan kedvenccel találkozhatnak még a vásárlók.
Mindezek mellett egy minden eddiginél őrültebb,
csokis szuperprodukcióval készülünk: egy 4 és fél
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A véradás Fóruma március 9-én
Csendes hősöknek nevezzük a
AGAZIN
vért adó, önkéntes donorokat, hiszen nekik
köszönhető, hogy ha vérre van szükségünk
ahhoz, hogy életben maradjunk vagy meggyógyuljunk, biztosak lehetünk benne, hogy
megkapjuk.

Van, akit megérint az ügy, és véradóvá válik,
mások a családban látják a jó erkölcsi példát.
Sokan akkor találkoznak a véradás fontosságával, ha szerettük, ismerősük vagy maguk olyan
orvosi beavatkozáson esnek át, amelyhez nélkülözhetetlen a vér. 2018. március 9-én mindenkit véradásra invitálnak a debreceni Fórum
Bevásárlóközpont és a Vöröskereszt szervezői.

Mindannyiunk közös ügye
„Egyszer egy néha három!” Három ember
életét mentheti meg a donor egyetlen véradással. Éppen ezért a mindennapok csendes
hőseinek nevezik a véradókat a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei és Debrecen
Területi Szervezetének véradásszervezői. A
donorok ugyanis tettükkel nap mint nap életeket mentenek meg önzetlenül és önkéntesen.
Egy alkalommal 4,5 deciliter vért vesznek le a

szakemberek. Az élő szövetből háromfajta vérkészítményt állítanak elő, s egyetlen véradással akár három ember élete is megmenthető.
A vérelemek egyike – a véralvadásért felelős

trombocita – 5 napig tárolható. A Vöröskereszt ezért folyamatosan és átgondoltan szervezi a véradásokat, kérve, hogy aki egészséges,
járjon rendszeresen vért adni. Mindannyiunk
közös ügye, hogy megfelelő mennyiségű vér
álljon készen a sürgős műtétekhez, valamint a
vérzékenységtől, egyéb vérelemhiánytól szenvedők és más súlyos betegek kezeléséhez.
Megyénkben a biztonságos vérellátáshoz hetente 470 egység vérről, azaz ugyanennyi befejezett véradásról kell gondoskodnia a karitatív
szervezetnek.

Jó annak is, aki adja
A donor egészségét is szolgálja a véradás.
Minden alkalommal orvosi vizsgálat előzi
meg a műveletet. A levett folyékony szövet
teljes körű egészségügyi ellenőrzésen – többek között HIV-, Hepatitisz-B, Hepatitisz-C,
luesz- és szifiliszszűrésen – esik át. Aki először

Húsvét Fórum-módra
A húsvét a keresztény egyház egyik
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legfontosabb és legjelentősebb ünnepe,
ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése
és a tél temetése is. Mind egyházi, mind családi
ünnep, amelyhez világszerte számos népszokás és hagyomány kötődik.

A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken
mást és mást jelent. A húsvét szó héber eredetű, a pészah szóból származik, amely szó
kikerülést, elkerülést jelent. A húsvét a mozgó ünnepek közé tartozik. Egybeesik a tavaszi
napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás
és az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből
származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi
holdtölte utáni első vasárnapra esik: március
22. és április 25. közé. (Ezt mondta ki a niceai zsinat határozata is i.sz. 325-ben.) Hazánkban – az 1092-ben tartott szabolcsi zsinat
szerint – négy napig tartottak húsvétot, majd
a nagyszombati zsinat 1611-ben három napra,
XIV. Kelemen pápa 1771-ben pedig két napra csökkentette. Az erdélyi reformátusok
ma is háromnapos húsvéti ünnepet
tartanak.
Szinte minden népnél rengeteg
szokás kötődik a húsvéthoz. A
hagyományok jelentős része nem
épült be a keresztény vallási hagyományok közé, hanem mint
közösségek ünnepi szokásai maradtak fent. A húsvét ünnepét
megelőző vasárnap, azaz virágvasárnap arról emlékezik meg az
egyház, hogy Krisztus a pálmaágakat lengető tömeg éljenzése
közepette vonult be szamárháton
Jeruzsálembe. A nagycsütörtök
(zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi
emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének,
megostorozásának és kereszthalálának

a napja. Nagyszombat este arra emlékezünk,
hogy Jézus – amint azt előre megmondta –
harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból.
Húsvét két legnépszerűbb szokása
az öntözés és a tojásfestés. Húsvéthétfőn országszerte indulnak locsol-

kodni a legények. A víznek tisztító, illetve
termékenység-varázsló erőt tulajdonítanak, ez
a hit az alapja a húsvéti locsolásnak is. Valamikor vízbevető, vízbehányó hétfőnek is nevezték húsvét hétfőjét, ami a locsolás egykori
módjára utal, hiszen gyakran erőszakkal a
kúthoz, vályúhoz hurcolták a lányokat,
és vödörszám hordták rájuk a vizet. A
szagos vízzel, kölnivel való locsolás
és a locsolóversike újabb keletű szokás városon és falun
egyaránt, és csak a
két világháború
között vált fokozatosan általánossá.
A húsvéti locsolásnak helyileg kialakított, hagyományos formái voltak
(vannak). Szeged vidékén például a bandákba
verődött legények a lányokat
a kúthoz hurcolták, majd egy
egész vödör vízzel leöntötték.
Az Ipoly vidékén már előző
este jártak a legények, ez volt az
úgynevezett tojáshajtás. Lányos
házanként 8–10 tojást szedtek öszsze, majd szalonnát kaptak, ott a tojásrántottát elkészítették
és megették. A
héjat annak a
lánynak a háza
elé szórták, akire valamilyen oknál
fogva haragudtak. Ezután
indultak el locsolkodni.
Egyes településeken nem volt
jellemző a locsolkodás, helyette a locsolással egyenértékű vesszőzés volt
szokásban. Az Észak-Dunántúl szlovák telepítésű falvaiban ez egy ma is élő népszo-

ad vért, ingyen megtudhatja vércsoportját is.
Több donor mondta, hogy jól érzi magát a véradás után – jót tesz nekik a vérfrissülés.

Fontos: véradás előtt egyen, igyon
Véradó lehet bárki, aki egészséges, súlya meghaladja az 50 kilogrammot, elmúlt 18 éves és
még nem töltötte be 65. életévét. Két véradás
között legalább 56 napnak kell eltelnie, ugyanis
ennyi idő alatt regenerálódik teljesen a szervezet. A véradáson adott 4,5 deciliter vért a felnőtt szervezet zökkenőmentesen újratermeli.
Fontos viszont a víz- és energiapótlás. A szervezők éppen ezért arra kérik a donorokat, hogy
véradás előtt és után a napszaknak megfelelően
étkezzenek, és igyanak sok folyadékot.
A véradást regisztráció előzi meg, ehhez személyi igazolványra, lakcím- és TAJ kártyára
van szükség.

kás. 4–6–8 vagy 9 fűzfavesszőszálból készült,
sibának nevezett korbáccsal vesszőznek. Ezekben a falvakban ma már többnyire locsolnak
is a korbácsolás után. Magyarul és szlovákul is
mondják a rigmust Tordason:
Keléses ne légy
Bolhásos ne légy
Esztendőre még frissebb légy!
A locsolókat bent a házban mindig terített
asztal várta, sütemények, bor, pálinka. Egyegy háznál röviden időztek, mert végig kellett
járniuk a falut, és minden leányt meg kellett
öntözniük.
Mind a locsolás, mind pedig a vesszőzés jutalma a „terülj-terülj asztalkámon” piros vagy
hímes tojás. A tojás ősi termékenységszimbólum, a keresztény egyházi szimbolikában pedig a feltámadás jelképe, és a 12. század óta
szentelmény. A húsvéti tojások festésére a
kémiai festékek elterjedése előtt természetes
anyagokat használtak.
Kedden a lányok locsolták a legényeket. A
húsvéti locsolás e módjai a két világháború
között megszűntek. Erdélyben és a szomszédos magyar területeken azonban még ma is él
a húsvéti locsolás színes változataiban.
Idén a Fórumban is megtalálhatjátok a húsvét
elengedhetetlen szokásait, gyertek el, és legyetek részesei az élménynek! A részletekről a későbbiekben beszámolunk.
Kövessetek minket a www.forumdebrecen.hu
oldalon is!
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VISSZATEKINTŐ

Színes farsangi kavalkád

Ismét eljött az alakváltás időszaAGAZIN
ka, a farsang, amire mindenki mindig nagy
izgalommal készül, hiszen rendkívül sok
kreativitást, találékonyságot igényel egyegy jelmez kitalálása. Nem volt ez másképp idén a Fórum Bevásárlóközpontban
sem, ahol csodálatos jelmezkölteményeket láthattunk egy színvonalas verseny keretében február 10-én.
A Fórum Bevásárlóközpontnak mindig is az
volt a célja, hogy látogatói élményekkel, meglepetésekkel távozzanak. Erre nagyszerű alkalmat
nyújtott a farsangi mulatság is, amelyet február
10-én és 11-én rendeztünk meg.
Igyekeztünk minél színesebb programkínálattal készülni. Szombat reggel egy nagyszabású

jelmezversennyel indítottunk, ahol a nyertesek
értékes ajándékokkal mehettek haza. Minden
egyes alkalommal meglepődünk a szülők és a
csemeték ügyességén és kreativitásán, egy-egy
kézzel elkészített darab ugyanis több napos varrást, ragasztást igényelhetett. Öröm volt látni
azt a sok-sok vidám arcot. Bátorságuk, amelylyel kiálltak a színpadra, példaértékű volt. Természetesen senki nem távozott üres kézzel, de
szerintünk nem közhely, miszerint a részvétel a
fontos, nem a győzelem.
A verseny végeztével senki nem sietett haza,
hiszen a Vidám Manók Együttes egy remek
koncerttel lepte meg az apróságokat. Mondanunk sem kell, hogy a hangulat a tetőfokára
hágott. Együtt énekeltük a vidám dalokat.
Nem egy anyuka velünk együtt dudorászta
az ismert énekecskéket.

Délután jött csak az igazi meglepetés, hiszen
mindenki nagyon várta, hogy együtt bulizhasson kedvenc szuperhősével. Akinek volt egy
lélegzetvételnyi ideje, gyorsan csináltatott egy
csillámtetoválást vagy egy csodás arcfestést.
Lettek cicáink, tigriseink és pókembereink is.
Nem is beszélve a lufikból hajtogatott csodákról, hiszen lufibohóc is várta a gyerkőcöket, a
Szuperhős Party alatt pedig két órán keresztül
szólaltak meg a kicsik kedvencei. Táncoltunk,
mulatoztunk, énekeltünk. Volt, aki Pókembert
csalta táncba, mások Batmant forgatták meg.
Az est végén pedig a Zenebona együttes szórakoztatott minket. Szombaton mindannyian
kimelegedve, vidáman tértünk haza.
Vasárnap folytatódott a ramazuri. A sok apróság együtt nézte a bábszínház-előadást, és
egy órára egy teljesen más világba került gyer-

mek és felnőtt egyaránt. És ha ez még nem
lett volna elég, az ünnepség zárásaként négy
órakor megérkezett Szandi. Volt ott Tinédzser
l’amour és Csók az óra körül – csak, hogy néhány legendás slágert említsünk a sok közül.
Az idei farsang is igen emlékezetesre sikerült,
szavakkal le sem lehet írni azt a sok boldog
kis tekintetet. És pontosan ez volt a célunk:
egy kis örömet csempészni a szülők és a gyermekek mindennapjaiba. Találkozzunk jövőre
is!
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A helyes táplálkozással támogathatjuk az egészségünket, immunrendszerünket, valamint csökkenthetjük a daganatos és egyéb krónikus betegségek kialakulásának kockázatát. Fontos azonban, hogy az étkezés kulináris élményt is nyújtson.
A zöldség- és gyümölcsfogyasztás, valamint bizonyos daganatos betegségek kialakulásának kockázata között bizonyított összefüggés van (számos tanulmány bizonyítja).
A tanulmányok arra a felismerésre jutottak, hogy a zöldség- és gyümölcsfogyasztás
úgy van a legnagyobb hatással a betegség megelőzésére és a gyógyulásra, ha minél
többször – naponta 3-5 alkalommal – fogyasztjuk ezeket az élelmiszereket. Igyekezzünk
azonban mindig idényjellegű zöldségeket, gyümölcsöket választani!
Ez az étel amellett, hogy egészséges, idényjellegű és még finom is.
És ami a ráadás: pillanatok alatt elkészül!
Jó étvágyat!

BACONOS KÁPOSZTA

Hozzávalók 4 személyre:

NYEREMÉNYJÁTÉK

HOZZÁVALÓK:
• 30 dkg savanyú káposzta
• 40 dkg burgonya
• 10 dkg bacon
• 10 dkg reszelt sajt
• ½ db póréhagyma
• libazsír
• só
• bors
• fokhagyma

ELKÉSZÍTÉSE:
Ha túl savanyú a káposzta, akkor kicsit mossuk át, facsarjuk ki, majd késsel vágjuk át úgy, hogy ne legyenek túl hosszúak a szálak. Egy serpenyőben süssük ki a felkockázott bacont (ne szárítsuk ki!), majd szedjük ki, a
zsírján pedig pirítsuk meg a felkarikázott póréhagymát. Tegyük hozzá a
káposztát, és időnként megkavarva süssük és pároljuk készre.
Közben sós vízben főzzük meg a felkockázott burgonyát. Ha megfőtt, forgassuk össze a szalonnás káposztával, majd szórjuk rá a sült bacont.
Holnapom Egyesület, Szalayné Kónya Zsuzsa dietetikus

Előző
játékunk nyertese
Bartha Attiláné,
Jobbra pedig a Nordsee
képviseletében
Demeter Ádám.
A nyertes nyereménye
5.000 Ft-os
Nordsee utalvány.
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KÉRJÜK ÍRJÁK MEG NEKÜNK,MELY ÜZLET KIRAKATÁBAN HELYEZTÜK EL A KÉPEN LÁTHATÓ TÁBLÁT.

Egy kis séta a bevásárlóközpontban s már küldhetik is be a megfejtést.

A HELYES MEGFEJTÉST BEKÜLDŐK KÖZÜL EGY SZERENCSÉS 5.000FT ÉRTÉKŰ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT NYERHET MEG.
A játék 2018. április 1-ig tart, addig küldhetik el válaszaikat az alábbi címre:
Fórum Debrecen Bevásárlóközpont 4029 Debrecen Csapó utca 29.
Kérjük a levelezőlapra írják rá telefonos elérhetőségüket is.

KIADJA:
ECE Projektmanagement Budapest Kft. Fórum Debrecen
Bevásárlóközpont Igazgatóság
4029 Debrecen, Csapó u. 30. Tel.: +36 (52) 598-800
Kiadásért felelős: Átányi Ajtony center-menedzser
Értékesítés: Lengyel-Nagy Annamária (06-52/598-805)
Tóth Andrea (52/598-807)
Szűcs-Tarcsa Anita
Szerkesztő: Energobuild Hungary Kft.
4029 Debrecen, Csapó utca 30 Tel.: +36 (52) 530-530
Média Divízió vezető: Papp Csilla
Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita,
Nyomtatás: Inform Média Lapkiadó Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
Tel.: +36-52-526-626 Felelős vezető: Dubóczki Tibor

