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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, vala-

mint az 1-es és 2-es villamossal.

A Fórum Debrecen parkolási díja: 

az első órában díjmentes,  a par-

kolás második órájában minden 

megkezdett fél óra 200 Ft, 

a 3. órától minden megkezdett 

fél óra 100 Ft, szombat délután 

14.00-től hétfő reggel 6.30-ig a 

parkolás ingyenes.

Csapó u. 30., 4029, Debrecen

D E B R E C E N

120 

üzlet 

800 

parkolóhely 

Az Ön 

kényelméért!

w w w . f o r u m d e b r e c e n . h u

Hétfő–Szombat
Vasárnap

09:00–20:00
10:00–18:00

Nyitva tartás

Kedves Olvasó!
A Fórum februárban is sok iz-

galmas percet tartogat majd 

azok számára, akik ebben a 

hónapban is ellátogatnak 

hozzánk. Idén a Valentin nap 

igazán különleges lesz, a 

sztárfellépő mellett ugyanis 

egy lakatfallal is készülünk, 

amelyre a szerelmespárok 

felakaszthatnak egy saját 

lakatot örök szerelmük zá-

logaként. Február 20-án ke-

rül megrendezésre a Fórum 

Topmodell Gála, amelyen 

kiderül, hogy ki lesz az a sze-

rencsés hölgy, aki 2015-ben 

képviselheti majd a Fórum 

Bevásárlóközpontot. Febru-

ár a farsangi mulatságok hó-

napja, a gyerekeknek idén is 

készülünk jelmezversennyel, 

amelyen a legötletesebbeket 

jutalmazzuk is, de lesz még 

bábszínház, lufibohóc és 

sztárfellépő is a kicsik és na-

gyok örömére egyaránt.

Töltsük együtt ezt a hóna-

pot is a Fórumban!
  Túl vagyunk az év 

talán leghosszabbnak tűnő hó-
napján, a januáron. Elérkezett 
a február, melynek hallatán 
eszünkbe jut a farsang, a Valen-
tin nap, s mosolyogva érezzük, 
hogy egy hónappal közelebb 
vagyunk a várva várt tavaszhoz 
is…

A forGroup csapata ebben a hónap-

ban is színes programokkal, csillo-

gással, meglepetésekkel készül, hogy 

minden kedves vásárlónk felejthe-

tetlen élményekkel gazdagodjon.

Szebbnél szebb lányok aranyozzák 

be minden napjainkat mosolyukkal, 

hiszen egész hónapban találkoz-

hatunk a Fórum Topmodell 2015 

döntőbe jutott versenyzőivel. A gyö-

nyörű lányok már lázasan készülnek 

a február 20-i döntő megmérette-

tésre. Forgatások, próbák, csodá-

latos ruhaköltemények, mosolyok 

és könnyek jellemzik a felkészülési 

időszakot. Szorítsunk együtt a mo-

delleknek! Hajrá!

A február 20-i hatalmas show nem 

csak a szépséges lányok miatt lesz 

különleges. Nagy Ricsi, a 2014-es 

X-Faktor döntőse látogat el hozzánk. 

A fi atal tehetség pontozza majd a 

hölgyeket és hangjával minden bi-

zonnyal elbűvöli a közönséget.

A Valentin napra szívecskékkel, pi-

ros díszletekkel készülnek az üzle-

tek. Szeretnéd valami egyedivel is 

meglepni kedvesed a szerelem ün-

nepén? Mi ebben is segítünk, hiszen 

szeretjük, ha dobban a szív! Gyertek 

el kedveseddel február 14-én a Fó-

rumba és helyezzétek el lakatotokat 

a szerelmesek falára! Legyetek az 

első 100 szerelmespár egyike, akik 

ingyen kapják meg a szerelem zálo-

gát jelképező lakatot! Az elsőt Gájer 

Bálint teszi majd fel, akinek 17 óra-

kor kezdődő koncertjét összebújva 

hallgathatjátok meg.

Nem csak ajándékötletekkel, kon-

certtel, hanem egy lehetséges ran-

devúval is készülünk a szerelmesek-

nek. Azon vásárlóink, akik február 

09. és 13. között legalább 5.000.- Ft-

ért vásárolnak a Fórumban, páros 

belépőjegyet nyerhetnek A szürke 

50 árnyalata című fi lm premier ve-

títésére.

A romantikus hétvége után pedig jö-

het egy kis móka-kacagás! Program-

sorozatunkból idén sem hiányozhat 

a farsangi kavalkád (február 21-22.). 

Egész napos programokkal, jelmez-

versennyel, bábszínházzal, arcfes-

téssel, kézműves foglalkozásokkal, 

tánccal és zenével várjuk a családo-

kat, kicsiket és nagyokat. Űzzük el 

együtt a telet! 

Szeretettel várjuk Önöket, szerez-

zünk együtt élményeket, örömöket! 

Várjuk együtt a tavaszt!

Túl k é hatunk a Fórum Topmodell 2015 tek Szeretnéd valami egyedivel is ért vásárolnak a Fórumban páros

Nagy Ricsi koncert
A Fórum Topmodell döntő sztár-
vendége Nagy Ricsi, aki nemcsak 
hangjával kápráztat el minket, 
de segít eldönteni a zsűrinek ki 
legyen az a lány, aki 2015-ben
 képviseli a bevásárlóközpontot.

 Lakatfal
Tartson örökké a szerel-
metek, legyetek az elsők 
közt, akik kiteszik sze-
relmük zálogát a Fórum 
lakatfalára. Nincs kérdés, 
örökké egymáséi lesztek.

Happy Sundays Happy Sundays 
Töltsd velünk Töltsd velünk 

az utolsó az utolsó 
vasárnapokat!vasárnapokat!

Február 22., Március 1., Február 22., Március 1., 
Március 8.Március 8.

Valentin Napi Valentin Napi 

koncert koncert 
Gájer BálinttalGájer Bálinttal

2015.02.14. 2015.02.14. 
17 óra17 óra

r-
ak 

Fórum a 
Facebookon
Legyél első az újdon-
ságokban, fi gyeld napi 
akcióinkat, program-
jainkat. Kövess 
minket a Facebookon is.

kö
relm
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  Induljon a február, itt a farsan-

gi szezon. Ismét egy bolondos, progra-

mokkal gazdag hétvégével várunk titeket 

február 21-22-én Debrecen legszebb be-

vásárlóközpontjában! A tavaszváró mó-

kában magadra öltheted álmaid jelmezét. 

Irány beszerezni a legkreatívabb maska-

rát, hiszen a legjobbakat díjazzuk is!

Mint minden évben, idén 

sem múlhat el úgy a tél-

búcsúztató hónap, hogy 

ne szervezzük meg a Fó-

rum farsangi mulatságát. 

Természetesen a nagy sikert 

arató jelmezversennyel indít-

juk majd a hétvégét. Ilyenkor 

a zsűri a legkreatívabb és 

legfrappánsabb maska-

rákat díjazza értékes 

nyereményekkel. 

Milyen kreációk 

nyerték el eddig a 

tetszésünket? Spon-

gya Bob, a Szőlő-

szem, a Mosópor és 

még sokan mások. Ter-

mészetesen a szuper hősö-

kért is odáig voltunk, 

hiszen a világot ezen 

a hétvégén is meg 

kell majd mente-

niük. Csak halkan 

megsúgnám, a mi 

szívünk még szabad, 

szóval minket is elra-

bolhatnak néhány órára.

Anyukák és manók! 

Mindenkit megkérünk, 

hogy lapozzák fel a jelmezes 

könyveket és kreatív lapokat, 

és ne szabjanak az ötleteiknek 

határt! Higgyétek el, az együtt elkészített kosz-

tümök és kacagással töltött órák örök emlék 

marad majd a fotó albumban. Ha szeretnéd 

csoportosan megmutatni magad, gyertek töb-

ben is! Beszéld rá iskola vagy óvodatársaid és 

zsebeljétek be a nyereményeket, hiszen még 

nagyobb mókában lehet részetek!

Természetesen minden manót, aki 

beöltözik egy lufi állatkával 

jutalmazunk majd. Peti bohóc lassan 

már a Fórum hivatalos krampusza, külön 

a te fantáziádra bízza majd a választást. Le-

gyen szó elefántról, kutyáról, zsiráfról, nincs 

apelláta, a kis kedvencedet biztosan haza vi-

szed majd.

A jelmezverseny után különleges fellé-

pőkkel kedveskedünk nektek. 11 órá-

tól szombaton bábszínházzal vár tite-

ket a Gulliver Lilliputban 

előadás. A fi ú történetét 

bizonyára sokan ismeri-

tek. Miután hajótö-

rést szenvedett, 

L i l l iput b a , 

az aprócs-

ka emberek 

közé kerül, 

ahol óriásnak 

számít. Vasárnap 

pedig a Matiné zene-

kart hallgathatjátok meg! 

A Fapapucs című nótá-

jukhoz 2014-ben for-

gattak klipet, amelyet 

biztosan többen is lát-

tatok már a Minimax 

gyermektelevízión! Ga-

rantáljuk, hogy minden 

gyerkőc imádni fogja 

dalaikat és együtt éne-

kelnek majd a két jó ba-

ráttal!

Természetesen arcfestés és kézműves 

foglalkozás is lesz egész hétvégén. 

Kézműveseink segítségével elkészít-

heted farsangi álarcodat, ami a mi aján-

dékunk a mulatságban!

Ne halogass tehát, nincs mese! A far-

sangot nem ér nem velünk tölteni! 

A jelmezed pedig legyen kreatív és 

pöpec, mi biztosan észre vesszük 

majd! Idén is fantasztikus kavalkáddal várjuk 

a kicsiket és nagyokat a Fórumban! Annyit 

ígérhetünk, senki sem fog unatkozni!

Farsangi móka

  Újabb színvonalas rendezvénnyel 

bővül a debreceni programkínálat, február 

12-15. között rendezik meg az első Korcso-

lya Karnevált, a Nagyerdei Stadion melletti 

rendezvénytéren. 

A decemberben átadott szabadtéri jégpályán és 

annak környezetében számos koncert, családi 

program és gasztronómiai szolgáltatás várja 

majd a látogatókat. A négy nap alatt mindegyik 

korosztály megtalálhatja a kedvére való szóra-

kozási formát és előadói gárdát. Csütörtök este 

– a nulladik napon – a CAMPUS Party két is-

mert sztárvendége, Nagy Feró és Metzker Viki 

lépnek színpadra. Péntek délután az ország 

egyik kedvenc fi úcsapata, a By Th e Way ad kon-

certet, az esti órákban pedig az Irigy Hónaljmi-

rigy és az Animal Cannibals tagjai biztosítják az 

őrületes hangulatot. A karnevál második nap-

ján a 2014-es X-Faktor győztese, Tóth Andi lép 

fel, először a debreceni közönség előtt. A fi atal 

tehetség után az Animal Cannibals koncerte-

zik, majd az ország kedvenc házaspárja, Korda 

György és Balázs Klári teremt igazi Valentin 

napi hangulatot. A szombat délelőtti órákban 

és a vasárnapi nap folyamán izgalmas, vidám és 

tartalmas családi programokkal várják a szer-

vezők a látogatókat. A téli ízek szerelmeseinek 

sem kell félniük, hogy kellemes élmények nél-

kül térnek majd haza. A gasztrofaluban Farsan-

gi Fánk Ház, Disznótoros Ház, Teaház, Pálin-

kaház kínálja fi nomságait, de forralt borból és 

forró csokoládéból, puncsból vagy sült geszte-

nyéből sem lesz hiány. További információk: 

facebook.com/korcsolyakarneval

Korcsolya Karnevál
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Divatszerkesztő: 

Szűcs-Tarcsa Anita
A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette.  Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

Tavaszi kollekció, reloaded
  A legjobb dolog februárban, amikor az üzletek polcain megjelennek a tavaszi kollekció első darabjai. Ilyenkor szívdobogva 

várom az új összeállítások kreálását. Pillanatok alatt szettek milliói futnak végig az agyamon.

Végre! - talán ez a szó jut eszembe a karácsonyt túlélve és a nagy leárazások után - amit valljuk be eléggé kiválogattunk - megérkeztek az új 

tavaszi ruhák, táskák, cipellők és kiegészítők. Kijelenthetem, gardróbunk végre visszanyeri a színét. Ráadásul mit nekünk mínuszok, ha kivá-

lasztjuk kedvencünk, minden hideg plusz hőmérsékletet eredményez. A februári divatanyagnál a Fórum szépségversenyének döntősei álltak 

nekem modellt, aminek minden percét imádtunk a forGroup öltöztető-átalakító csapatával. A lányok profi módon álltak a kamerák előtt, a 

legjobbakat meghazudtolva. Sőt, ami csak néhány modellről nem mondható el, figyelmesen és alázatosan tűrték, hogy több órán át fotóz-

zuk, sminkeljük és alakítjuk őket. Erre a hónapra négy kedvencet hoztam el, ami maga mögé taszítja a téli időszak unalmas, rideg és színtelen 

formáit. Éljen a napsárga farmerrel, amely teli van vitalitással és vidámsággal, a világos babaszínek pedig enyhülést hoznak a leghidegebb 

napokra is. Ebben a szezonban teljesen kivirágzunk, ugyanis a rózsaszín virágmintával kombinálva is hódít. A tavaszi kollekció palettáján 

előkelő helyen szerepel a camel szín sötétkékkel, ami garantált sikert biztosít.

Mindegyik kreáció nagy szerelem és méltán képviseli a 2015-ös tavaszi, nagy divatházak kifutóinak trendjét. xoxo, Anita

M. GRÉTA
Ruha (Promod)  11.995 Ft;

Sál (Promod)  5.495 Ft;

Táska (Tamaris)  21.990 Ft;

Cipő (Salamander)  44.990 Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.980 Ft.

BEA
Ballonkabát (Promod)  21.995 Ft;

Ruha (New Yorker)  5.990 Ft;

Táska (Salamander)  54.990 Ft;

Cipő (Reno)  14.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990 Ft.

GRÉTI
Kabát (Mango)  23.995 Ft;

Ing (New Yorker)   3.990 Ft;

Szoknya (Mayo Chix)  7.790 Ft;

Táska (Salamander)  13.490 Ft;

Cipő (Salamander)  39.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  4.990 Ft.

ALEXANDRA
Kabát (Promod)  24.995 Ft;

Felső (Amnesia)  9.990 Ft;

Nadrág (C&A)  7.990 Ft;

Táska (Promod)  11.995 Ft;

Cipő (Tamaris)  19.990 Ft

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  12.990 Ft.

ORSOLYA
Kabát (C&A)  11.990 Ft;

Felső (Promod)  5.495 Ft;

Sál (C&A)  1.790 Ft;

Nadrág (Mango)  3.995 Ft;

Táska (New Yorker)  3.990 Ft;

Cipő (Reno)  13.990 Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  2.990 Ft.

1.

2. 3.

4.

5.

6.

9.7.

10.
8.

SZANDRA
Blézer (Promod)  14.995 Ft;

Felső (Mango)  2.995 Ft;

Nadrág (Magenta)  19.900 Ft;

Táska (Magenta)  39.900 Ft;

Cipő (Salamander)  29.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.490 Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte) 1.990 Ft.

LUCIA
Farmering (Promod)  9.995 Ft;

Öv (Magenta)  4.990 Ft;

Nadrág (Promod)  10.995 Ft;

Táska (Mango)  13.995 Ft;

Cipő (Salamander)  42.990 Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.890 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.280 Ft.

BIANKA
Felső (Promod)  10.995 Ft;

Nadrág (Promod)  14.995 Ft;

Táska (Mango)  13.995 Ft;

Cipő (Tamaris)  22.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  7.990 Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.490 Ft.

ÁGNES 
Kabát (New Yorker)  8.990 Ft;

Felső (Tally Weijl)  2.995 Ft;

Nadrág (Mayo Chix)  10.990 Ft;

Cipő (Tamaris)  20.990 Ft;

Táska (New Yorker)  7.990 Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  1.495 Ft;

Nyaklánc (Promod)  7.995 Ft.

ZSANETT
Felső (Magenta)  15.990 Ft;

Nadrág (Promod)  10.995 Ft;

Táska (New Yorker)  5.990 Ft;

Nyaklánc (Promod)  5.995 Ft;

Cipő (Promod)  9.995 Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte) 3.490 Ft.
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Muszka Gréta  19 éves
Gréta a Természettudományi Kar tanulója. Az egyetemi évei 

alatt mindenképpen szeretne még a modellkedéssel foglal-

kozni, viszont a diploma megszerzése után egy középisko-

lában próbál majd elhelyezkedni, mint tanár. Hobbija a fotó-

zás, nagy álmai között szerepel, hogy egyszer érvényesülni 

tudjon fotósként is. A verseny folyamán szeretne csak ma-

gára összpontosítani és mindenből kihozni a maximumot.

Belánszky Bianka  19 éves
Jelenleg irodai/jogi asszisztens képzésen vesz részt, de 

szeretne tovább tanulni. Hét évig versenytáncolt, aminek 

köszönhetően sokat utazott. A sport mai napig fontos része 

az életének, ha teheti, heti háromszor is lejár edzeni.  A jövő-

ben olyan életet képzel el magának, ahol a munka mellett jut 

idő a hobbijaira és a szabadidős tevékenységeire is. Céljai 

közé tartozik, hogy megteremtse a saját egzisztenciáját.

Szilasi Zsanett  25 éves
Zsanett szociális, mezőgazdasági valamint pénz-

ügyi területen végezte tanulmányait, jelenleg a csa-

ládi gazdaság irányításában veszi ki aktívan a ré-

szét.  Igyekszik az egészséges életmódot követni, 

így heti rendszerességgel sportol. Álma betekintést 

nyerni egy profi , debreceni média életébe, minden-

napjaiba.

Veres Beáta  20 éves
Bea nemzetközi gazdálkodást tanul. Az egyetem mellett 

recepciósként dolgozik egy fi tneszteremben. Angolul 

középszinten, oroszul felsőfokon beszél, de az ukrán és 

a fi nn nyelv sem okoz gondot számára. Nagyon szeret-

ne a modellkedéssel foglalkozni, a Fórum Topmodellen 

való részvétel segítene számára közelebb kerülni az ál-

maihoz.

Rácz Gréta  22 éves
Gréta a Medgyessy Ferenc Gimnáziumban végzett tánc ta-

gozaton. Legnagyobb szenvedélye éveken át a balett volt. 

Érettségi után cukrászként tanult tovább, jelenleg is egy 

debreceni cukrászdában dolgozik. Cukrászi pályája legna-

gyobb sikereit még tanulóként érte el a különböző szakmai 

versenyeken. Tervei közt szerepel a továbbtanulás. Modell-

ként ez az első megmérettetése.

Faragó Ágnes  24 éves
Ági a Debreceni Egyetem gazdálkodás és menedzsment 

szakán tanul. Életét végigkísérte a tánc, a legközelebb a 

modern tánc állt hozzá, amelyet 8 évig tanult. Külsejére 

is sok időt fordít, heti rendszerességgel jár edzőterembe. 

Egyik felejthetetlen élmény az életében, amikor 2014 nyarán 

jelentkezett a Miss World Hungary szépségversenyre, ahol 

egészen a döntőig jutott!

Mikó Alexandra  21 éves
A Discimus Szakközépiskolában tanul fogtechnikai 

szakon, ez az utolsó éve. Ha végzett az iskolával, sze-

retne még a nyáron ebben a szakmában elhelyezked-

ni.  Szabadidejében sokféle diákmunkát vállal, hogy a 

tanulmányainak fi nanszírozásával ne terhelje szüleit. A 

fennmaradó idejét igyekszik a családjával és a baráta-

ival tölteni. 

Tomasovszki Szandra  28 éves
Szandra közgazdászként végzett és jelenleg is a pénzügyi 

szférában dolgozik befektetési és pénzügyi tanácsadóként. 

Fontosnak tartja az egészséges életmódot és a rendszeres 

mozgást. Jövőjét gyerekekkel és kutyákkal képzeli el, az 

igazi társ oldalán. Szerinte a Fórum Topmodelljének lenni 

egy rendkívül megtisztelő feladat, úgy gondolja, ehhez a 

szépség önmagában nem elég.

Soltész Orsolya  18 éves
Orsi germanisztika szakos hallgató. A tavalyi nyár ese-

ménydús volt számára, ugyanis jogosítványt szerzett és 

németből középfokú nyelvvizsgát tett. Szabadidejét a csa-

ládjával és a barátaival tölti, vagy egy kórusban énekel. A 

konyhában is megállja a helyét, szeret sütni-főzni. Jövőben 

szeretne elhelyezkedni a német nyelvvel, akár tanárként 

vagy tolmácsként. 

Szökő Lucia  16 éves
A Fazekas Mihály Gimnázium spanyol-angol kéttannyelvű 

tagozatán tanul. Spanyolul és angolul is beszél, a jövőben a 

franciául és olaszul is szeretne megtanulni. Mindenképpen 

egy olyan területen szeretne elhelyezkedni, ahol kamatoz-

tathatja nyelvtudását. Imádja a város minden részét, így a 

Fórumot is, szívesen lenne a háziasszonya. A jövőben min-

denképpen szeretne tovább foglalkozni a modellkedéssel. 

  Az idei évben is megrendezésre 

kerül az év legizgalmasabb rendezvénye, 

a Fórum Topmodell verseny. Gyönyörű lá-

nyokban most sem lesz hiány!

Már tavaly decemberben lázasan kezdtük el a 

készülődést a minden évben nagy sikert arató 

versenyünkre, hiszen rengeteg a lányok tenni-

valója a felkészülés alatt. A Fórum topmodell-

jének számos kritériumnak kell megfelelnie. A 

szerencsés győztes egy teljes évig mint a Fórum 

háziasszonya, minden jelentős eseményen jelen 

lesz. 

Január elejétől vártuk a jelentkezéseket és idén 

is szép számmal akadtak vállalkozó szelleműek, 

a mi legnagyobb örömünkre. Több mint százan 

adták be a pályázatukat, így most is nehéz dön-

tése volt a zsűrinek, hogy kiválassza a tíz döntős 

lányt. A Tri Lite fotóstúdió jóvoltából idén is volt 

lehetősége a képekkel nem rendelkező lányok-

nak, hogy a Fórumban kihelyezett fotóstúdióban 

profi  fotókat készítsenek róluk.

A hírnév óriási felelősséggel jár, hiszen a győztes 

minden lépését fi gyelni fogják az elkövetkezen-

dő évben. Nem csak szépnek, de magabiztosnak 

és alázatosnak is kell lennie a cím birtokosának. 

Állandó pörgés fogja őt körülvenni, így mindig 

fi gyelnie kell arra, hogy a szavainak súlya van, és 

mindig alázatosságra kell törekednie a sminkes, 

fodrász, stylist, fotós irányában is. 

A középdöntőbe ötven lányt hívtunk be, és bár 

mindenki gyönyörű volt, mindössze tíz lány 

került be a döntőbe és állhat majd a színpadon 

február 20-án. Az első megmérettetés alkalmával 

portré és teljes alakos fotó készült a lányokról. 

A képek önmagukért beszélnek, gyönyörűek 

lettek! Rendkívül vegyes a mezőny, a gimnazis-

táktól az egyetemistákon át, a dolgozó hölgyekig 

szélesen mozog a skála. Ráadásul nem csak szé-

pek a mezőny résztvevői, de rendkívül céltudato-

sak és okosak is!

A szépségekről bemutatkozó videót is készítet-

tünk, amelyben néhány mondatban nyilatkoz-

hattak magukról. Ezeket a kisfi lmeket február 

9-től 19-ig minden nap 18:45-től láthatják adás-

ban az Alföld Tv műsorán. Az elődöntőbe behí-

vott lányoknak sem érdemes elkeseredniük, hi-

szen közülük egy szerencsés a FÓRUM hivatalos 

Facebook oldalán futó szavazás alapján különdí-

jat kap. Hogy ki lesz ő, az február 18-án derül ki. 

Hétfőtől megkezdődnek a járáspróbák is, ahol a 

lányoknak a színpadi kifutómozgás alapjait ta-

nítják meg, hogy a döntőben minden kifogásta-

lan legyen. 

Hogy ki lesz a Fórum Topmodell 2015?

Február 20-án egy nagyszabású show keretében 

kiderül a válasz erre a kérdésre is! Egyet bizto-

san mondhatok, az, aki nem csak szépségével, 

de rátermettségével is elbűvöli a zsűrit! Az este 

háziasszonya idén Görög Zita lesz. Az est fény-

pontjaként pedig Nagy Ricsi lép fel.

Kérnék minden kedves olvasót, rokont, ismerőst, 

szimpatizánst, hogy jelenlétével is emelje az est 

fényét! Izguljuk át együtt a február 20-i döntő es-

téjét! Hajrá lányok! Győzzön a legjobb!

Az est háziasszonya: 

Görög Zita 
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  Összegyűjtöttünk a szerkesztősé-

günkben egy csajos listát azokról a soroza-

tokról, amelyeket szerintünk mindenkép-

pen érdemes követni! 

Ha eddig nem kezdtél bele az alkotásokba, itt 

az idő! Imádni fogod őket és alig várod majd a 

következő részt. A függőséggel vigyázz!

Gossip Girl

Természetesen mindenkinek ez a Number1 

korosztálytól függetlenül! A pletykafészek 

egy amerikai drámasorozat, ami Cecily von 

Ziegesar Azonos című könyve alapján készült 

(a könyv Magyarországon Bad Girl-ként je-

lent meg.) A sorozat egy blog, a Gossip Girl 

által írja le a társaságbeli tizenévesek életét, 

akik a New York-i Upper East Side-on nőttek 

fel. A fiatalok elit magániskolákba járnak, ba-

rátokkal, családdal, féltékenységgel és egyéb 

kérdésekkel foglalkoznak. Hat évadon ke-

resztül követhetjük nyomon a hat főszereplő 

életét és agyalhatunk, hogy ki is a Gossip Girl, 

aki rendszerint keresztbe tesz mindenkinek.  

Amerikában már befejeződött a 6. évad ve-

títése is, így bárki gyorsan a végére járhat a 

történetnek!

Pretty Little Liars

A Pretty Little Liars egy amerikai tinédzser 

dráma, misztikus thriller sorozat, amely Sara 

Shepard népszerű regénysorozatán alapszik. A 

történet a valóságban nem létező Rosewood-

ban, Pennsylvaniában játszódik, és négy ba-

rátnő – Spencer Hastings (Troian Bellisario), 

Hanna Marin (Ashley Benson), Aria Montgo-

mery (Lucy Hale) valamint Emily Fields (Shay 

Mitchell) – életét követi nyomon. A barátságuk 

azonban megszakad, amikor a méhkirálynő, 

Alison DiLaurentis (Sasha Pieterse) eltűnik egy 

nyári éjszaka. Egy évvel később, a négy lány 

üzeneteket kap egy rejtélyes idegentől, aki az 

„A” nevet használja. „A” azzal fenyegeti a csajo-

kat, hogy felfedi az összes titkukat. Először azt 

hiszik, Alison küldi az üzeneteket, de miután 

megtudják, hogy a lány meghalt, rájönnek: va-

laki más is tudja azokat a titkokat, amiket egye-

dül Alison tudott. Jelenleg a sorozat 5. évadát 

vetítik Amerikában. Már olyan csavarokkal tűz-

delték meg a szériát, hogy még ennyi idő után 

is érdemes nézni, legfőképpen azért, hogy végre 

megtudjuk ki is az rejtélyes „A”. Akiről azt hisz-

szük meghalt, ne gondoljuk, hogy tényleg eltá-

vozott, amíg a testét nem látjuk! Ezt a szereplők 

is belátták végre a jelenlegi évadban. Féljünk 

együtt!

Revenge

Magyarországon a Bosszú néven ismert, Ame-

rikában már a 4. évadát vetítik. Életemben nem 

láttam még ennyire jó sorozatot, amely epizód-

ról epizódra fenntartja bennem az izgalmat és 

az érdeklődést. Nem csak csajoknak ajánlom, 

hiszen nem igazán a szerelmi vonal a fontos, 

hanem a bosszú kifürkészhetetlen útja. Íme 

egy kis összefoglaló a sorozatról: Emily Th orne 

- aki valójában Amanda Clarke - hamis névvel 

visszaköltözik Long Islandre, hogy bosszút áll-

jon azokon a személyeken, akik tönkretették 

családját és apja, David Clarke (James Tupper) 

halálát okozták. Amikor Amanda még kislány 

volt, az apját koholt vádak alapján elítélték ter-

rorizmusért és hazaárulásért. Később a börtön-

ben halt meg, soha többé nem találkozhatott 

lányával. Amanda körül felfordult a világ és ja-

vítóintézetben kötött ki.

Amikor betöltötte a 18. születésnapját, Amanda 

megkapta az apja után járó örökségét, aki így 

- apja sikeres befektetéseinek köszönhetően - 

egyszeriben milliomossá vált. A lány ezek után 

felvette az Emily Th orne nevet, és elhatározta, 

hogy bosszút áll minden sérelemért, amit a csa-

ládjának okoztak.

Íme a mi kis toplistánk! Jó szórakozást minden-

kinek!

Sorozatmustra

 A FÓRUM bevásárlóközpont 

idén már negyedik alkalommal keresi azt 

a hölgyet, aki méltán képviseli szépségé-

vel, bájával és kitűnő alakjával a centert 

egy teljes éven keresztül. Hogy ki lesz a 

győztes, az február 20-án, egy nagysza-

bású gálaműsor során derül ki. 

A hatalmas show-n nem csak a gyönyörű 

lányok, de egy nagyon helyes fiatal ember 

is részt vesz majd. Vendégünk lesz ugyanis 

Nagy Ricsi, a 2014-es X-Faktor döntőse. A 

fiatal énekesnek tettünk fel néhány kérdést a 

tehetségkutató műsorról, a szépséges lányok-

ról és természetesen a debreceni látogatásáról 

is.

A 2014-es X-Faktorban egészen a döntőig 

meneteltél. Milyen élményekkel gazdagodtál 

a műsor során? Melyik volt a legemléke-

zetesebb?

Összességében nagyon jó volt az 

egész műsor. Rengeteg mindent 

kaptam tőle. Legfőképpen azt 

tanultam meg, hogy milyen a 

profi munka és kiváltságos hely-

zetben érzem magam, mert fia-

talon belekóstolhattam ebbe. A 

legemlékezetesebb az első elő-

adás közös produkciója volt, 

amikor először álltunk szín-

padra. Felejthetetlen érzés 

marad.

Mi történt veled, mióta 

véget ért a műsor?

Megpróbáltam bepótolni a barátokkal, csa-

láddal az elmúlt félév hiányát. Dolgozok saját 

dalokon, amelyek reményeim szerint hamar 

megjelennek. Fellépésekre járok, aminek 

szintén nagyon örülök, hiszen jó látni, hogy 

mennyi ember kíváncsi rá. Boldog vagyok, 

ahogy most élek.

Nem messze Debrecentől, Nyíregyházán 

születtél és éltél. Jártál már korábban a cí-

visvárosban? Milyen emlékeid vannak róla?

Én sokat jártam Debrecenben, mivel fociz-

tam is a DVSC-ben, mint bal középpályás. 

Naponta jártam edzésekre és nagyon sok jó 

élmény köt Debrecenhez.

A Fórum Topmodell 2015 

versenyén te is pontozni 

fogod a lányokat. Milyen 

adottságokkal rendelke-

ző lány kaphatja majd 

tőled a legtöbb pontot?

Nekem a lányok külse-

jén az a legfontosabb, 

hogy legyen valami, 

amitől különleges. 

Akár egy szexepil, 

szépséghiba, bár-

mi. Szerintem 

az igényesség 

és a természe-

tesség a két 

legfontosabb 

dolog egy 

lány külse-

jében.

Mi az, amit legelőször megnézel egy lányon?

Az első amit megnézek, az a lányok haja. 

Nekem nagyon tetszik a hosszú, szép haj. 

Szerintem egy lánynak az a legnagyobb fegy-

vere. Nyilván az arc a második és az alak a 

harmadik a külsőben.

Milyen típusú lányok tetszenek neked?

Igazából én nem vagyok a típusba sorolás 

híve. Szerintem ha valaki valamilyen okból 

meg tud fogni és érdekes, az a legfontosabb. 

Az, hogy megértő és figyelmes legyen. Főleg 

most, hogy kevés dologra van időm a karrie-

rem építése mellett.

Van most barátnőd esetleg vagy teljes mér-

tékben az énekes karrieredre koncentrálsz 

mostanában?

Most nincsen párom, viszont soha nem zár-

kózom el semmitől. Fontos nekem a lányok 

szeretete és pozitív visszajelzéseik. Ha lenne 

valaki, aki nagyon megfogna, biztosan tud-

nék időt szánni rá, hiszen ami fontos, arra 

időt kell szánni.

Február 20-án a debreceniek 

személyesen is találkozhatnak majd 

veled a FÓRUM Bevásárlóközpontban. 

Mire számíthatnak az itteni rajongóid?

Arra számíthatnak, hogy olyan leszek, mint 

ők. Nem szeretnék sztárként viselkedni. Én 

is, mint a többi velem X-Faktorban verseny-

ző barátom, emberek vagyunk, mint bárki. 

Szeretnék sok szeretet adni, hogy tudjam vi-

szonozni a támogatásukat és az érdeklődést 

fent tartsam magam iránt.

Nagy Ricsi, az X-Faktor 
döntőse a FÓRUM-ban
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  A februári hónapunk legszebb 

és legszerelmesebb ünnepe a Valentin 

nap hamarosan újra lecsap ránk. A szinglik 

már fortyognak, hogy miért kell ünnepel-

niük a szerelmeseket. A Valentin napot vi-

lágszerte ünneplik. Néhány érdekességet 

összegyűjtöttünk azok számára, akik nem 

hallottak még az ünnep eredetéről.

Az ünnep névadóját pontosan nem ismerjük. 

Több legenda él a kilétével kapcsolatban. Az 

egyik szerint Valentin fi atal keresztényként élt 

a keresztény vallás üldöztetése idején. Hitéért 

elfogták és börtönbe zárták, majd halálra ver-

ték 269. február 14-én. Amíg börtönben volt, 

a legenda szerint üzeneteket küldött a barátai-

nak: „Ne felejtsétek el Valentint!” és „Szeretlek 

benneteket!”. Később Szent Valentin Nap meg-

ünneplését Celacius pápa rendelte el 496-ban. 

A középkorban ő volt Anglia és Franciaország 

területén az egyik legnépszerűbb szent. Valen-

tint ma vértanúként tiszteli a katolikus egyház, 

hisz azért vesztette éle-

tét, mert nem tagadta 

meg az elébe járu-

lóktól a házasság 

szentségét. Halála 

napján, február 14-

én az ő emlékére cserélnek szívet hívők és hitet-

lenek. Igaz, csak papírszívet, de örök jelkép az 

is. S nemcsak a szerelmeseknek jár ki, hanem a 

jó barátoknak is. Mindenkinek, aki felé szere-

tettel fordulunk. 

A forGroup csapata úgy döntött, idén teljes 

romantikus hangulatot teremt a bevásárlóköz-

pont falain belül, hogy minden szerelmesnek és 

nem szerelmesnek is kedve támadjon ehhez az 

ünnephez. Hogy mire is számítsanak a látoga-

tók? Koncertre, ajándékötletekre és a már évek 

óta tervezett látványos Lakatfalra. 

Megidézzük Párizst és a Szerelmesek hídját, 

amely a Szajna két partját köti össze. A sétá-

lóhídon éjjel-nappal piknikező fi atalokkal, 

zenészekkel találkozhatunk. Akár egy egész 

estét tölthetünk itt, az Eiff el-tornyot, a Notre 

Dame-ot, az elhaladó hajókat, vagy csupán a 

folyó áramlását nézve. A látványosság híres a 

szerelmesek által a hídra aggatott elképesztő 

mennyiségű szerelemlakatról is (melyek súlya 

alatt 2014-ben leszakadt a híd korlátjának egy 

része). Úgy döntöttünk, elhoz-

zuk ezt a „leszakadt darabot” 

Párizsból és a Fórum Deb-

recen bevásárlóközpontban 

felállítjuk, hogy mindenki-

nek segítsünk az örök szere-

lem megtalálásában! A 

falat hivatalosan február 

14-én adjuk át ünnepélyes keretek között. Az 

első száz szerelmespárunknak, akik aznap je-

lentkeznek a Fórum hostessénél, ajándék sze-

relemlakatot kapnak, hogy kapcsolatuk örökké 

tartson. Akinek szíve foglalt, annak itt a helye! 

Emellett 17 órától Gájer Bálint, A Th e Voice 

tehetségkutató verseny dobogós helyezettje 

ad koncertet a látogatóknak. A swing hercege 

mindenkit táncra perdít zenéjével. A Fonogram 

díjas Group N’ Swing zenekar frontembereként 

és önálló előadóként is olyan sikereket ért el, 

amelyekről sok ismert énekes csak álmodni 

tud. Az „Értem jött a nyár” című slágerét pél-

dául nem csak a rádiók játszották egy egész 

nyáron át, de egy színházi darab betétdalának is 

választották. Karrierje éveken át tartó tanulásá-

nak eredménye. Hát táncoljunk együtt Valentin 

napon mi is Bálinttal! 

És még egy meglepetést tartogatunk a vásár-

lóknak. Akik február 9-13. között a Fórum üz-

leteiben legalább 5000 Ft értékben vásárolnak, 

megnyerhetik a 35 db páros mozi jegyet. A 

szerencsések az Apolló moziban február 14-én, 

14:30-tól tekinthetik meg a Szürke ötven árnya-

lata sikerkönyvből készített fi lmet. 

Töltsük együtt a Valentin napot a Fórumban! 

Mi ott leszünk! 

  Valentin-napon a Voice énekese, 

Gájer Bálint látogat el hozzánk a Fórumba. 

A Voice utáni életéről, sikereiről és szerelméről, 

Ötvös Brigittáról, a szépségkirálynőről faggat-

tuk.

2013-ban a Voice című tehetségkutatóban a 2. 

helyen végeztél. Milyen élményeket adott neked 

ez a verseny? Mennyire viselt meg, hogy végül 

nem te nyertél?

Fantasztikus érzés volt a döntőben énekel-

ni, érezni, hogy sokan szeretik, amit csinálok. 

Nem is merült fel bennem, hogy megnyerhe-

tem a versenyt, mivel tudtam, hogy az általam 

képviselt stílussal nem én leszek 

a legnépszerűbb énekes a műsor-

ban. Ezért nagyon boldog voltam, 

amikor kimondták, hogy a második 

helyezett lettem. Nagy népszerűséget ho-

zott a Voice, ennek köszönhetően sok fel-

lépésem volt. Teltházas koncerteket adtunk a 

Group’N’Swing zenekarral és a saját zeneka-

rommal is országszerte. Februártól a saját 

karrieremre koncentrálok, úgy döntöttünk, 

külön utakon folytatjuk a Group’N’Swing-el.

Bár minden zsűritagot meggyőztél, végül 

Caramelt választottad mesterednek. Miért?

Caramel nagyon népszerű előadó, fantasztikus 

sikereket ért el, amit a zenei alázatának, prof-

izmusának köszönhető . Az első pillanattól 

Caramel neve merült fel bennem, nem is gon-

dolkodtam másban. Bár abban nem voltam biz-

tos, hogy azonosulni tud azzal a műfajjal, amit 

én képviselek. Jól tettem, hogy őt választottam, 

hiszen a műsor végéig hitt bennem.

Mondhatjuk, hogy gyerekkorod óta foglalkozol a 

zenével, a szélesebb körű ismertséget mégis ennek 

a versenynek köszönheted. Miben változott az 

életed azóta?

Ilyen széles körű ismertséget csak hasonló mű-

sorok tudnak adni, ahol milliók előtt meg tudod 

mutatni magad. Sok olyan lehetőség megtalált, 

amire a műsor előtt vágytam. Több ezer ember 

előtt léptem fel azóta országszerte. Tavaly má-

sodik alkalom- mal énekeltem a 

Margitszige- ti Szabadtéri 

S z í n p a - don, majd 

háromezer ember előtt a Budapest Symphony 

Orchestra közreműködésével. Sok rendezvény-

re sztárvendégként hívnak, ami azóta is furcsa 

és felemelő érzés számomra. Lépésről, lépésre 

építettem a karrierem, mégis az igazi kiugrási 

lehetőséget a Voice-nak köszönhetem. Igyek-

szem is élni ezzel. Imádok a színpadon állni, el 

sem tudnám képzelni az életem zene nélkül.

Most októberben volt első önálló nagylemez 

bemutatód. Milyen dalok találhatóak a lemezen? 

Mi volt ezeknek az ihletésük?

A műsor után elindult a szólókarrierem, mely-

nek első nagy állomása az októberben megje-

lent „Egyszerű az élet” című albumom. 14 dal 

került fel a lemezre, ebből nyolc magyar nyelvű 

saját dal és hat ismert sláger különleges fel-

dolgozása. (Grenade, Skyfall, Black or Whi-

te, Moves Like Jagger stb.) A CD-n szereplő 

swing, pop, latin hangszerelésű számok a 

Voice utáni időszakban születtek.

Melyik az a hazai vagy külföldi énekes, 

akivel szívesen énekelnél együtt?

Caramellel természetesen szívesen éne-

kelnék újra együtt. Ha külföldi előadó, 

akkor Michael Bublé, Robbie Williams, 

Paul Anka neve ugrik be elsőként.

Elég nagy sajtónyilvánosságot kapott 

párkapcsolatod, hiszen Ötvös Bri-

gitta szépségkirálynő a barátnőd. 

Mennyi idő jut rá a sok elfoglalt-

ságod mellett?

Másfél éve vagyunk együtt 

Brigivel, egy évvel ezelőtt 

költöztünk össze, azóta sok-

kal több időt tudunk együtt 

tölteni. Az időbeosztásom 

elég rugalmas, sokat dol-

gozom otthon, igyekszünk 

minél több közös programot 

csinálni. Az első saját dalom 

klipforgatásán ismerkedtünk 

meg, szerelem volt első látásra. A „Th at’s How 

It Goes” című legújabb dalom klipjében is fő-

szerepet játszik Brigi. Ezzel a dallal neveztem 

az idei hazai Eurovízióra, mellyel bekerültem 

a legjobb 30. dal közé. Február 7-én a 3. elő-

döntőben adjuk elő a dalt, négy táncos és két 

vokalista közreműködésével.

Február 14-én, azaz Valentin napon lépsz fel a 

Fórum Bevásárlóközpontban. Készülsz-e valami-

vel szerelmednek? Hogyan töltöd el ezt a napot?

Valentin napon egy előadónak elég sok fellépé-

se van, így ezen a napon idén sajnos nem tu-

dunk együtt lenni, de igyekszem majd meglep-

ni valami kedvességgel. A debreceni fellépésem 

után Salgótarjánba megyek egy mérnök bálba, 

majd Győrben lesz a következő fellépés. Szóval 

hosszú, fárasztó napom lesz, én így ünneplem a 

névnapom :-)

Bízom benne, hogy a többség együtt tud lenni 

szerelmével ezen a szép napon!

Bálint a Fórumban Valentin-napon
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VISSZATEKINTŐ

  Mindannyian ábrándozunk éle-

tünk legfontosabb napjáról, amikor a daliás 

herceggel az oltár elé lépünk. Ennek a napnak 

a szervezésében próbáltunk segíteni a sze-

relmeseknek a több standon megrendezett 

enteriőr kiállításunkkal. Sokunk álma valóra 

vált a Fórum bevásárlóközpontban január 22. 

és február 1. között az „Esküvő luxus kivitel-

ben” által.

A nap, amikor mindennek a helyén kell lennie, 

hiszen ez ad majd szilárd alapot a későbbiekhez – 

az esküvőnk napja. Nem kis stressz éri ilyenkor az 

ifj ú párt, főleg ha a szervezésben teljesen magukra 

vannak utalva. Kétségbeesésre azonban semmi ok, 

hiszen idén is megrendeztük wedding kiállításun-

kat, hogy segítő kezet nyújtsunk a szerelmeseknek. 

Az érdeklődés óriási volt, így a forGroup lelkesen 

látott neki a kiállítás szervezésének. Úgy gyűjtöget-

tük fejünkben az ötleteket, mintha csak a saját nagy 

napunkat tervezgetnénk. 

 Ki ne fi gyelne fel az ifj ú párra, ha limuzinnal gördül 

be a templom elé? Főleg, ha ilyen óriási járműről 

van szó, amely minden igényt kielégít. Hercegnő-

nek és hercegnek érezhetitek magatokat ebben az 

óriási, mintegy 10 méter hosszú ünnepi hintóban. 

Ha hasonlóban gondolkodtok, érdemes minél ha-

marabb lefoglalni, hiszen a nyári időpontok vésze-

sen fogynak. A menyasszonyok egyik legnagyobb 

dilemmája a ruha. Milyen legyen? Természetesen 

tökéletes, fehér, pompás és elegáns! Nem könnyű a 

választás, mi viszont ezt is megkönnyítettük nektek, 

hiszen csodásabbnál csodásabb ruhákat sorakoz-

tattunk fel a La Femme Esküvői Ruhaszalon kíná-

latából. A letisztult, elegánsabb formáktól kezdve, 

a kövekkel kirakott, ragyogó csodákig minden 

ara megtalálhatta álmai ruháját. Ha bevásárlóköz-

pont, akkor Fórum, ha menyasszonyi ruha, akkor 

Vera Wang. Ha kíváncsi voltál erre a csodára, őt is 

lecsekkolhattad a ruhaszalon jóvoltából. Ráadásul 

a január 24-én megrendezett divatbemutatónkon 

a külön erre a hétvégére válogatott ruhákat cso-

dálhatta meg a nagyérdemű a forEvent gyönyörű 

modelljein. Szem nem maradt szárazon, így akik 

lemaradtak, méltán bánhatják, hogy kihagyták a 

fergeteges bemutatót.

Ha szeretnéd újra megnézni, fi gyeld az Alföld Tv 

műsorát vagy keresd meg az Alföld Tv csatornáját 

a YouTube-on! Ha már a ruha is megvan, akkor 

fontos, hogy megörökítsük. Nem elhanyagolható 

ennek a jelentősége sem. A kiállításon találkozhat-

tál a Tri Lite fotóstudió munkáival, ami alapján 

kiválaszthattad, hol, milyen módon szeretnéd 

megörökíteni életed nagy napját.  Gyönyörű 

virágkompozíciókkal készült nektek a Tündér-

kert virágüzlet is, amelyek igazán színessé tették a 

nézelődést. Természetesen most is készültünk fi -

nomságokkal is, és sütis asztalokat varázsoltunk a 

kiállítás több pontjára. Legyen szó hercegnős tüllré-

tegről vagy éppen madárkás cukorka felhőről, a sü-

temények formájának és színének már semmi sem 

szab határt. A desszert csodákat ismét a Kiss Virág 

cukrászda valósította meg, akik immár harmadik 

éve kápráztatták el a násznépet. Sőt,  az ínyencek, 

szombat és vasárnap meg is kóstolhatták a cukrász-

da fi nomságait. Mi szerelembe estünk,  a rendkívül 

fi nom eclairek és macaronok választéka közül ne-

hezen tudtunk választani. Bevallom, mi is többször 

fordultunk.  

Reméljük, sikerült néhány jó tanáccsal ellátnunk 

benneteket, hoztátok a jegyzetfüzeteket és felírtátok 

a kiállítók telefonszámát. Mert a ti boldogságotok, a 

mi örömünk!

Esküvő luxus kivitelben másodjára

2015| 01 | 20.
RÉS Egyesület a Regionális és Lokális Munkaerõpiac Fejlesztéséért

MUNKAERÕ-PIACI SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS VALÓSULT MEG A RÉS 
EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN 2014 SZEPTEMBERE ÉS NOVEMBERE 
KÖZÖTT HAJDÚ- BIHAR MEGYÉBEN

Az Egyesület a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával 
kötött szerzõdése alapján csoportos foglalkozások keretében megvalósuló 
munkatanácsadást és egyéni álláskeresési tanácsadást nyújtott 159 
regisztrált álláskeresõ részére Debrecenben és Püspökladányban.

A kilenc, egyenként 5 napos csoportos munkatanácsadás fõ célja a résztvevõk 
motivációjának erõsítése volt. A tanácsadásokon nagy hangsúly helyezõdött a 
munkaerõ-piaci folyamatok megismerésére, a reális célok megfogalmazására, a 
résztvevõk álláskeresési technikáinak fejlesztésére. Az egyéni álláskeresési 
tanácsadásokon a leggyakoribb témák - a résztvevõk szükségleteitõl függõen- a 
munkavállalást akadályozó tényezõk feltárása, az esetleges kudarcélmények 
feldolgozása, az álláskereséssel kapcsolatos esélyek mérlegelése, az 
álláspályázatokhoz szükséges dokumentáció elkészítése, álláskeresési 
módszerek ismertetése és gyakorlása, az állásinterjúra való felkészülés voltak.
A szolgáltatások megvalósításához nagyban hozzájárult az Egyesület „A humán-
erõ legyen veled” elnevezésû, TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0475 azonosítójú 
projektje. A Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt célja a pályakezdõ 
fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elõsegítése, az 
Egyesület szolgáltatói kapacitásának megerõsítése. Az Egyesület a támogatásnak 
köszönhetõen három pályakezdõ fiatalt foglalkoztat 12 hónapig támogatással, 
legalább 3 hónapig támogatás nélkül. A projekt 2014. február 1. és 2015. április 30. 
között 13 399 223 Ft felhasználásával valósul meg, a támogatás forrását az Európai 
Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A kapacitásbõvítésnek köszönhetõen a RÉS Egyesület hatékonyabban és 
eredményesebben tudja ellátni a munkaerõ-piaci szolgáltatásnyújtással 
kapcsolatos feladatait, segítve az álláskeresõket, az állást változtatni kívánókat és 
minden, szolgáltatást igénybe vevõt.
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KIADJA:

ECE Projektmanagement Budapest Kft . Fórum Debrecen 

Bevásárlóközpont Igazgatóság 

4029 Debrecen, Csapó u. 30. Tel.: +36 (52) 598-800

Kiadásárt felelős: Átányi Ajtony center-menedzser

Értékesítés: Frendl Szilvia 52/598-806

Barabás Fruzsina 52/598-805

Tarcsa Anita 20-911-4700

Szerkesztő: Alföld Kamera Debrecen Kft . 

4029 Debrecen, Csapó utca 30  Tel.: +36 (52) 520-170  

Ügyvezető: Papp Csilla

Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita, Görög R. Dorottya, 

Szőgyényi Adrienn, Rosta Hanna

Nyomtatás: Inform Média Kft . 

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

Tel.: +36-52-526-626 Felelős vezető: Dubóczki Tibor

AGAZINAGAZIN

Vágja ki és rakja össze a képet, majd 

küldje el vagy vigye be személyesen az 

üzletközpont címére, és nyerjen egy 

5000 Ft értékű ajándékutalvány!

Cím: Fórum Debrecen Bevásárlóköz-

pont: 4029 Debrecen, Csapó utca 30. 

A szelvényeket az információs pultnál 

személyesen lehet leadni, amelyekre 

kérjük írják rá a beküldő nevét, címét 

és telefonszámát.

Beküldési határidő: 2015. február 22.

A nyertest telefonon értesítjük, nevét 

pedig a következő számban közöljük.

FÓRUM-KIRAKÓ
Előző kirakós 

játékunk nyertese 
Dongó Istvánné, jobb oldalán 

a PM Choco kézműves csokisziget 

üzletvezetője, Paulovichné Nagy 

Nerella, bal oldalán pedig Barabás 

Fruzsina center menedzser 

asszisztens.

A nyertes egy 5000 Ft-osajándék-

csomaggal lett gazdagabb.

Vörös tonhal steak babpürével, 
olívás burgonyapürével, 

rukkola salátával
Elkészítési idő: 45 perc

Hozzávalók (4 főre):

• tonhal: 0,8 kg • tengeri só: 50 g • citrombors: 5 g • szárazbab: 0,5 kg 

• olíva olaj: 0,25 kg • fokhagyma: 0,08 kg • paradicsom: 0,2 kg • rukkola: 0,2 kg 

• koktélparadicsom: 0,2 kg • burgonya: 1,5 kg • csillagánizs: 1 db 

• fekete balzsamecet: 0,1 l • panko morzsa: 0,05 kg • kínai öt fűszer: 5g 

• porcukor: 0,1 kg

Elkészítés: 

A sós vízben puhára főzött szárazbabot lehűtjük, olíva olajjal, sóva és fokhagymá-

val pépesre turmixoljuk. A burgonyát sós vízben megfőzzük, szűrjük majd olíva 

olajjal összetörjük. A tonhalat felszeleteljük, sózzuk, citromborssal fűszerezzük és 

olíva olajon mindkét oldalát 2-2 percig sütjük. A hal szeleteket tepsire helyezzük, 

a bab pürét és a szeletelt paradicsomot a tetejére rakjuk., majd a panko morzsa és 

a kínai öt fűszer keverékével szórjuk. 200 oC- os sütőben 5 perc alatt készre sütjük. 

A porcukrot és a fekete balzsamecetet összekeverjük, a rukkolát és a koktélpara-

dicsomot hozzáadjuk. 

Tálalási javaslat:

A tonhal steaket egy tányérra helyezzük, a köretet és a salátát köré halmozzuk. 

Vindaloo csirke ropogós 
szalmazöldséggel, jázmin rizzsel

Elkészítési idő: 30 perc

Hozzávalók (4 főre):

• csirkemell: 0,6 kg • lila hagyma: 2 közepes fej • gyömbér por: 1 tk • koriander: 1 tk 

• római kömény: 1 tk • só: 1 tk • bors: 1 tk • fekete mustármag: 1 tk • fűszerpaprika: 1 tk 

• füstölt fűszerpaprika: 1 tk • kristálycukor: 1 ek • barna cukor: 1 ek • almaecet: 2 ek 

• hámozott paradicsom konzerv: 0,25 l • méz: 0,05 kg • jázmin rizs: 0,5 kg • cukkini: 0,4 kg 

• sárgarépa: 0,4 kg • liszt: 0,3 kg • olíva olaj: 0,2 l • étolaj: 1 l • 

Elkészítés:

A csirkemellet felkockázzuk, sóval ízesítjük, korianderrel, kurkumával és római köménnyel 

fűszerezzük. 1 dl olíva olajat hozzáadunk és hűtőszekrényben 3-4 órán keresztül pácoljuk. 

Az apróra vágott lila hagymát olíva olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a gyömbér port, fekete 

mustármagot, fűszerpaprikát, füstölt fűszerpaprikát, kristálycukrot, barna cukrot, mézet, 

almaecetet és a hámozott paradicsomot, majd felfőzzük. Ez idő alatt megfőzzük a jázmin 

rizst. A pácolt húst olíva olajon nagy lángon hirtelen megpirítjuk és az elkészített szósszal  

keverve készre főzzük. A megtisztított sárgarépát és a cukkinit vékony csíkokra vágjuk, 

lisztbe forgatjuk és bő olajban ropogósra sütjük. 

Tálalási javaslat:

A jázmin rizst egy tányérra halmozzuk, az elkészített húst és szalmazöldséget a tetejére 

helyezzük. 

aréarépa:pa: 0,0,4 k4 kg •g • lilisztszt: 0: 0,3,3 kgkg • oolívlíva oolajlaj: 0: 0,2,2 l •l • ététolaolaj:j: 1 l1 l ••

kemkemk ellellet felkockázázk zukz sóval ízesítjük korianderrel kurkkurkumkumávaával és római kkömöm

a

s

aréarépa:pa: 0,0,4 k4 kg g lilisztszt: 0: 0,3 ,3 kg g  oolívíva oa olajlaj: 0: 0,2,2 l l éttolaolaj: j: 1 l1 

szítés:

Leroy Cafe: 4029 Debrecen, Csapó u. 30. Fórum Bevásárlóközpont 

• Tel.: +3630/2040 600 • E-mail: info@leroydebrecen.hu

• Web: www.leroydebrecen.hu • Facebook: Leroy Cafe Debrecen

 Kedvelt szleng minden fi atal szá-

mára a „happy hour” kifejezés. Úgy dön-

töttünk, átalakítjuk Fórum módra, és mi 

nem csak egy órán át szerzünk örömet a 

látogatóinknak, hanem három vasárnapon 

keresztül. 

Mi is ez a boldog vasárnap, és miért pont va-

sárnap? A forGroup csapatának legújabb ötlete, 

hogy az utolsó három vasárnapon, amikor még 

a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont nyitva 

tart, csak és kizárólag a látogatóinak kedvezzen. 

Vésse fel mindenki a naptárába a következő dá-

tumokat: február 22., március 1. és március 8. A 

rendezők szeretnék, ha mindenki vidámsággal 

és családi kikapcsolódással búcsúztatná a hetet 

és sajnos a vasárnapokat is. 

Lesz minden, mi szem szájnak ingere, kicsiknek 

és nagyoknak is egyaránt. Egész délután fellépők 

szórakoztatják majd a járókelőket. Kora délután-

tól Debrecen tehetségei, táncosok és énekesek 

bővülnek el benneteket. Minden vasárnap 18 

órától sztárvendégekkel színesítjük majd a bú-

csúztatást. Az első vasárnap sztárja Horányi Juli, 

a 2014-es X-Faktor második helyezettje lesz. 

Kedvenc nótáit hozza el számotokra bájos mo-

solyával és divatos külsejével. Március elsején a 

sármos Vastag Csaba látogat el hozzánk. A hír 

hallatára a forGroup minden női tagjának meg-

dobbant a szíve. Énekeljük vele legújabb sláge-

reit az első sorból! Március 8-án ugyancsak egy 

X-Faktoros versenyzővel kedveskedünk nektek, 

nem is akárkivel! Tóth Andi, a tavalyi műsor 

győztese varázsol el bennünket. Emellett, mind 

a hölgyeknek, mind az uraknak különböző ké-

nyeztetéssel készülünk. Szépségápolási tippek 

és trükkök, masszázs és még sok más kellemes 

program, ami legyen egyelőre meglepetés! 

A március 8-i hétvége többszörösen is feldobja 

majd a vásárlókat, hiszen ezen a hétvégén kerül 

megrendezésre az év első kuponos napja, azaz a 

tavaszi kuponnapok. A különböző felsők, szok-

nyák, cipők, nadrágok és tavaszi kabátok mellett, 

kiegészítőket, könyveket, elektronikai cikkeket és 

még sok mást is kedvezményes áron lehet majd 

megvásárolni, ahogy ez már beépült a több éves 

rutinunkba! 

Szeretnénk, ha a „Fórum Vasárnapok” jó em-

lékké válnának mindenki emlékezetében és 

mosolyogva gondolnánk vissza rájuk. Rengeteg 

meglepetéssel és kedvezménnyel készülünk, így 

érdemes lesz velünk tartani!

Happy Sunday Fórum módra
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