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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.

VÁLTOZÁS!VÁLTOZÁS!
Március 15-től csütörtökönként 

és péntekenként 18 óra után 

a parkolás ingyenes lesz.

A Parkolóház 

H-Szo 6-22 óráig 

várja Önöket!

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- Kedd- Szerda:  09:00-20:00
Csütörtök- Péntek- Szombat:  09:00-21:00

Nyitva tartás

Kedves Olvasó!
A Fórumba is beköszöntött 

a tavaszi zsongás, április-

ban is érdemes lesz elláto-

gatni hozzánk, ugyanis ez 

a hónap a divat és a sport 

jegyében fog telni. Az üz-

letekkel együttműködve a 

Tavaszi divat rendezvény-

sorozatunkon bemutatjuk 

Önöknek a legújabb tren-

deket, illetve a Glamour na-

pok keretén belül hatalmas 

kedvezmények várnak min-

denkit. A sportrajongóknak 

is kedvezünk, április 17-től 

ugyanis kezdetét veszi a Ta-

vaszváró sportnapok, ame-

lyen 30 különböző sportág 

mutatkozik be egy héten 

keresztül. Továbbá ne fe-

ledkezzünk meg arról, hogy 

üzleteink csütörtökön, pén-

teken és szombaton hosz-

szított nyitvatartással, este 

21 óráig várnak mindenkit.

Köszöntsük együtt a 

tavaszt a Fórumban!

SZERETJÜK KIÉLVEZNI A TAVASZT 

www.forumdebrecen.hu

  Divatnapokkal, óri-
ási kedvezményeket biztosí-
tó Glamour hétvégével és ta-
vaszváró sporthéttel várunk 
mindenkit áprilisban a régió 
legszebb bevásárlóközpont-
jában.

A tavasz egyik legjobban várt ese-

ménye a Fórum divatnapok, ahol 

bemutatjuk a 2015-ös trendeket. 

A modellek több mint tíz márka 

legújabb kollekcióit vonultatják 

fel a kifutón. Idén valami telje-

sen újjal kedveskedünk a látoga-

tóknak, hiszen új színpadképpel 

és megannyi ötlettel várjuk az 

érdeklődőket. A divatbemutatót 

a „Ragyogás” téma köré építet-

tük. Annyit elárulhatok, ezüst és 

arany kiegészítőkből nem lesz hi-

ány. Április 8-9-10-11-én 17:00 és 

18:00 órától is a divaté lesz a fő-

szerep. Olyan márkák kínálatából 

válogathatsz majd, mint a New 

Yorker, C&A, Mango, MY 77 és 

még sokan mások.

Április nemcsak a divatnapok, 

hanem a Fórum-Glamour hétvé-

ge időszaka is. Április 9-10-11-én 

óriási kedvezményekkel várnak 

a Fórum üzletei, ahol fillérekért 

felújíthatod ruhatárad. Jó hírünk 

van: nemcsak ruhákra, de kiegé-

szítőkre, sminkcuccokra, háztar-

tási kellékekre is vonatkoznak az 

akciók. Érdemes lesz ellátogatni 

a centerbe, hiszen több tízezreket 

spórolhatunk egy ilyen vásárlás al-

kalmával. Annyit javaslok, hogy ne 

csak a Glamour-os kedvezményt 

biztosító üzleteket figyeljük! Ezen 

a hétvégén rendezzük meg ugyan-

is a Mosoly napokat, így még több 

üzletben shoppingolhatunk ked-

vezményesen.

Már harmadjára szervezzük meg 

a Fórum Tavaszváró sportnapjait 

a Sportcentrummal karöltve. Ez 

nem jelent mást, minthogy dél-

utánonként több mint 30 sportág 

mutatkozik be áruházunkban. Rá-

adásul olyan szakemberek szem-

léltetik ezeket a mozgásformákat, 

akik már komoly eredményeket 

értek el saját sportágukban. Egye-

bek mellett közelebbről megis-

merhetjük és kipróbálhatjuk majd 

a vívást, birkózást, tollaslabdát, 

zumbát, labdajátékokat és még so-

rolhatnánk. Természetesen a Sakk 

Napok sem maradhatnak ki a pa-

lettából. Az esemény zárásaként 

pedig április 26-án egy óriási csa-

ládi nappal várjuk a kicsiket és na-

gyokat egyaránt a Sportcentrum 

létesítményében, ahol mindenki 

kipróbálhatja a számára leginkább 

tetsző sportot és együtt tölthetjük 

az április utolsó vasárnapját.

Mindenkit várunk tehát szeretet-

tel, töltsük együtt a tavasz egyik 

legcsodálatosabb havát! A Fórum-

ban áprilisban egészségben és 

divatban nem lesz hiány, annyi 

bizonyos!

Változik 
a parkolás!
Csütörtökön, pénteken 
és szombaton este 18 óra 
után ingyenes parkolás-
sal várunk Mindenkit. 

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

Családi 
sportvasárnap
Minden kicsit és nagyot 
várunk április 26-án egy 
közös, sporttal teli vasár-
napra a Fórum szervezé-
sében.

SZERETJÜK A KEDVEZMÉNYEKET
GLAMOUR-NAPOK A FÓRUMBAN – ÁPRILIS 9–11.

Együtt az igazi Együtt az igazi

SZERETJÜK A MOZGÁST!
TAVASZVÁRÓ SPORTNAPOK – ÁPRILIS 17–25.
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 Ha április eleje, akkor biztos, 

hogy újra leszállnak az árak az üzletek-

ben. 2015. április 9-11. között a közked-

velt Női magazin újra az újságosokhoz 

küldte kuponjait. 

Elérkezett a várva várt hosszúhétvége, 

amikor újra felfrissítheted a ruhatáradat, 

neszesszeredet vagy a lakásod kiegészí-

tőit. Több mint 30 üzlet vár tárt karokkal 

minden shoppingolni vágyót 20-30-50%-os 

kedvezményekkel a Fórum Debrecen bevá-

sárlóközpont. Az olyan boltkórosok mint 

én, már tudják mik azok a darabok, kiegé-

szítők, szépségápolási kenceficék, amiket 

szükséges beszerezni… Főleg ilyen jó áron! 

200 márka vár téged és a barátnőidet szu-

per ajánlatokkal és jobbnál jobb kedvezmé-

nyekkel. 

Én jobban szeretem ilyenkor pontosan 

megtervezni, hogy milyen sorrendben is 

kószálok az üzletek között, mert helyen-

ként igazi versenyhelyzet alakul ki egy-egy 

akciós darabért. A magazin egy nagyon jó 

ötlettel állt elő idén. Ha a Facebook oldalán 

regisztrálsz, akkor megtervezheted a saját 

kis shopping túrádat. Válaszd ki az akció-

ban részt vevő üzletekből azokat, amelyek-

ben szeretnéd beváltani a lapban található 

kuponokat és add hozzá a listádhoz ezeket 

a boltokat! Megjegyzésként beírhatod, mit 

szeretnél megvenni az adott helyen, ha már 

tájékozódtál a kínálatukról. Az elkészült 

listát kedved szerint sorrendbe rakhatod, 

elmentheted, kinyomtathatod, megosztha-

tod a számítógépedről, de ami a legszupe-

rebb: a kész listád veled lehet a telefonodon 

is, amikor már vadászol. Nekem már rajtra 

kész a tervem! Kell ennél több? A segítség-

ből sosem elég! 

Világmárkák sokasága, legújabb tavaszi/ 

nyári kollekciók szenzációs kedvezmények-

kel 3 napon keresztül. Több ezreket spó-

rolhatunk a nagy vásárlás során, 

használva az akciós kuponokat. 

Ha nem tudnátok, hogy mi lesz 

az idei szezon divatja, akkor ter-

mészetesen bátran forduljatok a 

Fórum rendezvényszervező csa-

patához, a forGroup-hoz. Miért 

is? Április első hetében kifutóra 

dobják az üzletek a legújabb kol-

lekcióikat. Szűcs- Tarcsa Anita 

stylist segítségével és koordi-

nálásával a csinos modelleken 

megtekintheti minden kedves 

érdeklődő a legújabb trende-

ket a Glamour napokon is két 

időpontban 17:00 és 18:00 órá-

tól. Ennek segítségével máris 

mindenki írhatja a listáját, mik 

is azok a darabok, amik még hiá-

nyoznak a szekrényből. 

Egy kis ízelítő a kifutók világából, 

mik azok a stílusok, amik uralko-

dóak lesznek az idei meleg szezon-

ban. Farmer és farmer hatású anya-

gok, melyek a kék minden árnyalatában 

divatosak lesznek tavasszal és nyáron is. 

A farmerek bő szárral, esetleg buggyo-

san, bokánál felhajtva vagy bokáig érő 

szabással állnak a trend középpont-

jában. Meleg nyári szezonban visel-

hetjük atlétaszabású trikóval, ami 

akár a közkedvelt crop-top stílusú 

is lehet vagy elegáns változatban 

a hétköznapokon fodros, félvál-

las blúzzal. További jó hír, hogy 

idén alapdarabnak bizonyulnak a 

szoknyák, főleg az A-vonalú vál-

tozatok, de találkozhatunk sellő 

fazonnal illetve a rakott változattal 

is. Nem kell elfelejtenünk a sporto-

san elegáns szetteket sem. Az új ceru-

zaszoknyádhoz nyugodtan felveheted 

a sportcipődet. Én már teljesen meg-

barátkoztam ezzel, szerintem 

Ti is hamar hozzászoktok!  

Mindig adódik néhány al-

kalom, ami különleges 

megjelenést igényel, pél-

dául koktél party, üzleti 

vagy romantikus vacsora a 

szerelmeddel. Fehér, arany, 

halvány rózsaszín és pasz-

tellszínek az idei év kedvencei. Érdekesség, 

hogy szoknyához, nadrághoz egyaránt egy-

szerű szabású felsőt viselnek majd a trend 

követői és erre bárki felvehet kiskabátot, 

vagy kardigánt a hűvösebb estékre.

Ne feledjétek: 2015. április 9-11-én a Fórum 

Debrecen bevásárlóközpont tárt ajtókkal 

vár minden shoppingőrültet! Találkozzunk 

az üzletekben, jó vásárlást mindenkinek!

Újra Glamour-napok a Fórumban!

 A jó idő közeledtével a kedvünk 

is kivirul, a ruhatárunk színesedik és szí-

vesebben költünk lengébb darabokra. A 

forGroup csapata most is szeretett volna 

meglepni Titeket, ezért divatbemutatónkat 

a “Ragyogás” jegyében állítottuk össze.

Nem tudod eldönteni, hogy mit vennél fel? 

Vagy csak némi ötlet kellene a ruha- t á -

rad bővítéséhez? Esetleg lemarad-

tál az idei trendekről? Ne aggódj, 

mi azért vagyunk, hogy segít-

sünk neked! Elmúlt a húsvét, 

jön a legújabb Tavaszi Divathét, 

amelyen minden kérdésedre vá-

laszt kapsz! Tehát elő a naptá-

rakkal és vésd bele jól, április 

8-9-10-11, Fórum Divathét! 

Ha szeretnél tájékozódni az 

aktuális kollekciókról, itt a 

helyed! 

„Rengeteg felkészülés előzte 

meg az idei divatbemuta-

tónkat. A lányok keményen 

gyakoroltak, járáspróbá-

kon vettek részt, hogy mi-

nél egységesebb mozgást 

alakítsunk ki náluk. Bár 

gyönyörű hölgyekkel dol-

gozunk, mégis a fő cél egy-

egy divatbemutató alkal-

mával a modell által viselt 

ruha kiemelése. Ennek 

érdekében elengedhetet-

lenül szükséges az egy-

séges járás kialakítása, 

hogy a néző figyelme 

a ruhára, és ne a lányra 

öszpontosuljon” - nyilat-

kozta Görög Réka Dorottya, a Di-

vathét koreográfusa. 

„A lányok rendkívül élvezték a fel-

készülést, igazi kis csapat kovácso-

lódott a próbák végére belőlük” - tette 

hozzá. 

Rendkívül színesre sikerült az idei kol-

lekció is, amelyet most is mint min-

dig, Szűcs-Tarcsa Anita, a Fórum 

stylist-koordinátora válogatott ösz-

sze. 

„Igyekeztem odafigyelni az idei 

új darabokra. Úgy válogattam 

össze a bemutatandó ruhákat és 

kiegészítőket, hogy minél több 

mindent meg tudjunk mutatni 

egy-egy üzlet kínálatából. Sze-

rencsére, minden üzlet fel van ké-

szülve a tavaszra, így könnyű volt 

elhoznom a legszebb darabokat” 

- mondta. 

Az idei tavaszi bemutató a 

“Ragyogás” jegyében fog zajla-

ni. Rengeteg arany, illetve 

ezüst kiegészítő lesz látha-

tó a színpadon. Szerettük 

volna különlegessé tenni 

ezt az alkalmat, így nem a 

megszokott helyszínen láthat-

ja a nagyközönség a divatbe-

mutatót. Próbáltuk még szín-

vonalasabbá tenni a műsort, 

így a “kevesebb több” elve 

alapján egy egyszerű kifutóval 

készültünk, amelyet látványos 

elemekkel egészítettünk ki. A Di-

vathét ideje alatt végig statikus ki-

állítás látható, ahol – aki esetleg le-

maradt volna róla – megtekinthetőek 

a színesebbnél színesebb ruhák.

Rengeteg márka vesz részt az 

idei divatbemutatón is, amely 

még egy különlegességgel egészül ki. Nem 

csak a megszokott 17:00-tól jelennek meg 

ugyanis a modellek a kifutón, de 18:00-tól 

is megnézheti őket a nagyérdemű. Kicsik és 

nagyok egyaránt láthatóak lesznek a C&A 

ruháiban. Ezen kívül érkezik hozzánk a 

legújabb Fórum üzlet, a My77 kínálata. A 

legújabb tavaszi kollekciót vonultatja fel a 

M a n g o üzlete is. A kicsit sportosabb, 

lazább ruha kedvelői is 

megtalálhatják a ked-

vencüket a New Yorker 

darabjaiból. A cipők sze-

relmeseire is gondoltunk, 

így első kézből a Reno üzlettől 

tudhatják meg mi a trendi idén. 

Az örök darabokat a Zara kollekci-

ója garantálja nekünk, ahol mind a 

nők, mind a férfiak megtalálhatják 

kedvenceiket. 

Érdemes lesz tehát velünk tartani! 

Ne feledd: április 8-9-10-11, Fórum 

Divathét! Mert szeretjük a divatot! 

Tavaszi divathét a Fórumban
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Divatszerkesztő: 

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

Áprilisi divat
  Pasztellszínek, virágminták és a sötétkék árnyalatai uralják a 2015-ös tavaszi trendeket, amelyet négy új szettel szemléltetek. A Fórum modelljei 

már felkészültek az újdonságokból, ti készen álltok?

A pasztellszínek (vagyis a cukorka színek) szinte már visszatérői a tavasznak. Krémszín, babarózsaszín és a menta árnyalatai mind megtalálhatók az üzletek 

polcain, fehérrel kombinálva pedig tökéletes választás. Két szettet is hoztam a pasztell bűvöletében, hogy inspirálódjatok. Az év nagy visszatérője a trapéz 

szárú nadrág a kilencvenes évekből.  Alacsony és magas lányok is viselhetik, hiszen formája miatt hosszítja a virgácsainkat. Aktuális kedvencem a Mango 

fehér kampány nadrágja, de világoskékben is megtaláljátok. Párosítsd fagyi színekkel, de akár sötétbarnával is jól mutat.

Végre tavasz van, virágzik minden körülöttünk - akkor miért ne öltöztethetnénk fel ruhatárunkat is. Összegyűjtöttem a szezon legmenőbb virágos cuccait: 

szoknyát, felsőt, táskát. Arra figyelj, hogy ne az egész outfitted boruljon virágba, mert az sok lehet. Kövesd az első alapszabályomat: a kevesebb néha több. 

Használj egyszínű dolgokat hozzá és nem lősz mellé.

Az örök klasszikus farmerkék szín még mindig nagy kedvencem. Most szürkével párosítottam és két lazább szettet kreáltam Noémira és Kittire. A top befutó 

a New Yorker kapucnis szürke ruhája.

Készítsetek kívánságlistát, nézzetek jól szét az üzletekben és jó shoppingolást kívánok áprilisra. A Glamour-napokat pedig véssétek be a naptárba, hiszen a 

megspórolt összegből akár egy új darab is megvásárolható. xoxo, Anita

9. KITTI
Farmer dzseki (Mango) 9.995 Ft;

Ruha (New Yorker) 4.590 Ft;

Táska (Bijou Brigitte) 7.990 Ft;

Cipő (Salamander) 17.990 Ft.

10 NOÉMI
Felső (New Yorker) 3.990 Ft;

Nadrág (C&A) 5.590 Ft;

Táska (Mango) 6.995 Ft;

Cipő ( Salamander) 34.990 Ft.

6. GRÉTI
Mellény (Mayo Chix) 21.390 Ft;

Felső (Magenta) 12.900 Ft;

Nadrág (My77) 6.990 Ft;

Táska (Salamander) 27.990 Ft;

Cipő (Salamander) 34.990 Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte) 3.490 Ft.

7. ÁGI
Felső (C&A) 4.990 Ft;

Sapka (My77) 3.990 Ft;

Szoknya (Magenta) 18.900 Ft;

Táska (Mango) 3.595Ft;

Cipő (Reno) 8.990Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte) 1.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3.990 Ft.

8. CINTI
Zakó (New Yorker) 10.990 Ft;

Felső (Magenta) 8.990 Ft;

Nadrág (Promod) 10.995Ft;

Táska (Magenta) 10.990 Ft;

Cipő (Reno) 8.990 Ft;

Hajpánt (Bijou Brigitte) 1.990 Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte) 3.490 Ft.

1. 2. 3.

4. 5.

8.
6. 9. 10.7.

4. KITTI
Dzseki (Mayo Chix)  19.190 Ft;

Ruha (New Yorker)  5.990 Ft;

Táska (Promod)  7.995 Ft;

Cipő (Tamaris)  12.990 Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  3.490 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990 Ft.

5. NOÉMI
Kabát (C&A)  11.990 Ft;

Felső ( C&A)  3.590 Ft;

Nadrág (Mango)  13.995 Ft;

Táska (My77)  8.395 Ft;

Cipő (Tamaris)  16.990 Ft;

Nyaklánc (Promod)  4.495 Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  3.490 Ft.

1. GRÉTI
Dzseki (Promod)  11.995 Ft;

Felső (Mango)  7.995 Ft;

Nadrág (Mayo Chix)  7.990 Ft;

Táska (Salamander)  47.990 Ft;

Cipő (Salamander)  29.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990 Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  2.990 Ft.

2. ÁGI 
Zakó (Promod)  9.995Ft;

Ruha (New Yorker)  7.990 Ft;

Táska (Mango)  9.995 Ft;

Cipő (Tamaris)  17.990 Ft;

Nyaklánc (Promod)  7.995 Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.490 Ft.

3. CINTI
Felső  (C&A)  8.590 Ft;

Ruha (Envy)  16.990 Ft;

Táska (Bijou Brigitte)  6.490 Ft;

Cipő (Reno)  14.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990 Ft;

Óra (Bijou Brigitte)  9.990 Ft.
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 A Sportcentrum vezetőjével 

Becsky Andrással beszélgettünk. Milyen 

a sportélet Debrecenben, miért fontos a 

mozgás, milyen vasárnapi programmal 

várja a családokat a Fórum és a centrum 

április 26-án.

A sportolni vágyó debreceni lakosság 

milyen sportágakat próbálhat ki létesít-

ményeikben? 

A Debreceni Sportcentrum létesítménye-

iben űzhető sportágak listája szinte végte-

len. A lakosság díjmentesen veheti igénybe 

a Gyulai István Atlétikai Stadion rekortán 

futópályáját, az emellett található három 

streetball-pályát, illetve több bitumenes 

kézilabdapályát, amelyen sok fiatal focizni 

is szokott. Az Oláh Gábor utcai sportköz-

pontban található városunk első szabadtéri 

kondiparkja, amelyet nagyon kedvel a la-

kosság. Térítés ellenében használhatóak a 

füves és műfüves labdarúgópályák, a tenisz- 

és tekepályák, az Oláh Gábor utcai Sport-

csarnok, valamint a Hódos Imre Rendez-

vénycsarnok mellett a rendkívül népszerű 

Debreceni Sportuszoda és a Debreceni Jég-

csarnok is.

Egy sportcentrum igazgatójaként mit gon-

dol: miért fontos a mozgás, a sport?

A sportolás mindenki számára fontos, kü-

lönös tekintettel a gyermekek számára. A 

rendszeres mozgás kialakítja a megfelelő 

izomzatot, fejleszti a csontképződést, jót 

tesz a keringésnek és erősíti az immun-

rendszert. Sportban dolgozó vezetőként és 

három gyermek édesapjaként egyaránt fon-

tosnak tartom, hogy tudatosan beépítsük 

gyermekeink életébe a mindennapos spor-

tolást.

A Debreceni Sportcentrum és a Fórum be-

vásárlóközpont között együttműködés jött 

létre. Milyen összefogásról van szó?

Kiváló kezdeményezésnek tartom, hogy egy 

ilyen sok vásárlót vonzó bevásárlóközpont 

a sport népszerűsítése mellett teszi le a vok-

sát. A Debreceni Sportcentrum és a Sport-

iskola pedig nem csak élsportolókat nevel, 

hanem szemlélete nyomán, életen át tartó 

mozgásra, egészséges életmódra hív min-

denkit. A két szervezet 2015 tavaszán egy-

másra talált, és minderre együtt, két közös 

rendezvénysorozattal vállalkozik. Azt gon-

dolom, hogy a Fórum és a Sportcentrum 

összefogásának köszönhetően még több 

debreceni, illetve ide látogató fiatalhoz és 

idősebbhez juthat el a sportolás szépsége, a 

sport fontosságának üzenete.

Április 26-án a Sportcentrum sporttelepén 

nagyszabású családi sportvasárnapot tar-

tanak közösen a Fórummal. Mivel várják 

majd a látogatókat?

Felsorolni sem könnyű, hogy hányféle 

sportágat próbálhatnak ki azok, akik kilá-

togatnak az Oláh Gábor utcai sportkomple-

xumba ezen a vasárnapon. Szeretettel vár-

juk a legkisebbeket a „Veled kerek a világ” 

elnevezésű, debreceni kis-, közép-, és nagy-

csoportos óvodásoknak, illetve szüleiknek, 

családtagjainak is szóló programunkra. 

Ezzel egyidőben az összes többi pálya be-

népesül a Sportcentrum központjában. A 

Debreceni Sportcentrum- Sportiskola ösz-

szes sportága jelen lesz és szinte mindet ki 

is próbálhatják a látogatók. Ezek az atléti-

ka, a cselgáncs, a kézilabda, a kosárlabda, 

a labdarúgás, a műkorcsolya, a triatlon, a 

tollaslabda és az úszás. Lesz számtalan más 

sportági bemutató is, például kick-box, 

eskrima, aerobic, falmászás, golf, asztali-

tenisz, sportlövészet, fitnesz és még sorol-

hatnám. Szóval minden kicsit és nagyot vá-

runk április 26-án egy közös, sporttal teli 

vasárnapra!

A Sportcentrum és a Fórum

 Végre beköszöntött a várva várt április! 

Hosszabbak a nappalok, ragyogóan süt a nap, fen-

séges virágillat lengi be a levegőt és határozottan 

vidámabban ébredünk fel reggelente. Egyetlen 

egy dolog van, ami miatt kicsit szomorkodunk... 

Ugyan rég elmúlt már a karácsony, de az iste-

ni pulykacombok és bejglik nyoma még min-

dig ott alkalmatlankodik a testünkön. Tudjuk, 

hogy sportolnunk kellene és eltüntetnünk a 

fölös kilókat, de valahogy nem bírjuk ráven-

ni magunkat a mozgásra. Azon stresszelünk, 

hogy noha mindjárt itt a bikiniszezon, hatal-

mas a hasunk és a fenekünk, valamint a lába-

ink sem szerepelnek már a kedvenc testrésze-

ink között. Pánikra azonban semmi ok! Ha 

eddig nem sikerült rávenni magad a mozgásra, 

akkor a FÓRUM bevásárlóközpont sportnap-

jai minden bizonnyal meghozzák a kedvedet! 

A korábbi években nagy sikert aratott rendez-

vényünket idén a Debreceni Sportcentrummal 

karöltve rendezzük meg. Nem csalás, nem 

ámítás, április 17. és 25. között közel 30 sport-

ággal ismerkedhetsz meg a center falai között! 

Biztosak vagyunk benne, hogy fi atalok és idő-

sek, gyerekek és felnőttek egyaránt megtalálják 

majd a leginkább magukhoz illő sportot. Be-

mutatkoznak majd egyebek mellett különböző 

küzdősportok, labdajátékok, atlétika, műkor-

csolya, úszás, tollaslabda és még sokan mások. 

A bemutatók hétköznap délutánonként 16 

órától, szombaton pedig 10:00-tól kezdőd-

nek. Cikkünk mellett megtalálod a mi 

öt kedvenc sportunkat, de ezeken kí-

vül érdemes lesz kipróbálni az összes 

többit is!

A produkciók mellett látogatóink 

megtekinthetik a gyermekrajz-ver-

seny díjazott képeit és híres spor-

tolók érmeit is. Ezen kívül április 

25-én, szombaton rendezzük meg a 

III. Fórum Sakk Kupát. Az esemény 

méltó lezárásaként, április 26-án 

vasárnap, egy egész napos ren-

dezvényen a sporthéten 

bemutatkozó csopor-

tokat, szakosztályo-

kat a Sportcentrum 

Oláh Gábor utcai 

sporttelepén is láthatjuk.

Egy szó mint száz: hozd 

el az egész családot 

április 17. és 25. kö-

zött Debrecen leg-

szebb bevásárló-

központjába és 

próbáljatok ki 

annyi sport-

ágat, ameny-

nyit csak 

szeretnétek! 

Imádni fogjátok, ezt 

garantáljuk!

Top1: ZUMBA

A zumba Kolumbiából 

származó, könnyen elsa-

játítható, latin ritmusokra 

épülő tánc, mely fi tness 

program is egyben. Az ae-

robic és különböző táncok 

(pl. salsa, fl amenco, has-

tánc) lépéseiből tevődnek 

össze a mozdulatok. Spe-

ciális óratípusokat is kifejlesztettek már, attól 

függően, hogy kinek ajánlják a gyakorlatokat. 

A zumba gold-ot az aktív idős korosztály ré-

szére hozták létre; a zumba toning során súly-

zókat is igénybe vesznek; a zumbatomic a 4-12 

éves korosztálynak lett kifejlesztve; az aqua 

zumba pedig a vízben történő aqua fi tness 

mozdulatok elsajátítását jelenti.

Top2: ESKRIMA

A Fülöp-szigeteki Eskrima, fegyveres 

(bot, kard, kés, pusztakéz) és fegyve-

rek elleni önvédelemre, harcra tanít. 

Már Magellán partraszállása (1521) 

és a spanyol hódítás előtt is ismerték 

és gyakorolták a különböző techni-

kákat. Az Eskrima első mesterének 

Lapulapu-t, a legendás vezért és 

harcost tartják. Az eskrima techni-

kái nem erőre, hanem ügyességre, 

gyorsaságra és robbanékonyságra 

épülnek. Kiválóan használhatók fegy-

veres támadó elleni önvédelemben 

is. A tanulók a fegyverek tanulását 

kezdik először és csak ezt köve-

tően sajátítják el a pusztakezes 

technikákat.

Top3: ATLÉTIKA

Az atlétika a futó-, ugró-, 

dobó-, gyalogló- és a tíz- 

illetve hétpróba ver-

senyszámokból álló 

egyéni sportágak 

összefoglaló neve. 

Természetes moz-

gásanyaga (futás, do-

bás, ugrás) és az egyszerű 

szabályok lehetővé tették, hogy 

az egész világon elterjedjen. Az 

atlétika fogalomkörének legré-

gebbi irodalmi emléke, a görög 

epika halhatatlan művelőjének, 

Homérosznak a nevéhez fűződik. 

A neki tulajdonított két remekmű, 

az Iliász és az Odüsszeia soraiban 

többször visszatér az „athlészisz” 

(a küzdés), az „athlétai” (a küzdő) 

és az „athlothetai” (az atlétikai ver-

senyrendező). Az atlétika legjelen-

tősebb versenye a négyévenként 

megrendezett olimpiai játékok.

Top4: KARATE

A karate egy harcművészet, a test meghatáro-

zott pontjaira mért ütések, rúgások, illetve ezek 

kivédésének összefoglaló rendszere. A karate a 

Kína és Japán között elterülő Okinawáról, a 

Ryu-Kyu szigetcsoport legnagyobb szigetéről 

származik. A karate nem csupán az önvéde-

lem eszköze; gyakorlása javítja a vérkeringést, 

fejleszti a fi zikumot, mozgásanyaga a test va-

lamennyi izmát és ízületét igénybe veszi, így 

egészségmegőrző, kondicionáló hatású. Nem 

véletlen, hogy a karate legtekintélyesebb mes-

terei közül sokan igen tiszteletre méltó kort 

élnek meg.

Top5: KICK-BOX

A kick-box az 1970-es évek elején alakult ki el-

sősorban az Egyesült Államokban és Nyugat-

Európában. Létrehozóinak (az amerikai Mike 

Anderson és a német Georg Bruckner) egyik 

fő célja az volt, hogy az ütéseket és rúgásokat 

használó távol-keleti eredetű harci művésze-

tek mozgásanyagát továbbfejlesztve és részben 

azokat ötvözve, egy önálló, verseny-centrikus 

küzdősportot hozzanak létre. A kick-box spor-

tolók küzdelmi és formagyakorlat versenyszá-

mokban versenyeznek. Magyarországon 1979-

ben jelent meg ez a sport.

Újra Tavaszváró Sportnapok a FÓRUM-ban!
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A kedvezmény 2015. március 5. és május 31. között, az elérhető készlet erejéig érvényes, 2 év 
tarifamegtartással, új, Telenor lakossági számlás előfizetés vásárlása vagy Bónusz Program igénybe vétele 
esetén. Az ajánlat más kedvezménnyel nem vonható össze. Egy előfizető a kedvezményt egy alkalommal 
veheti igénybe az akció ideje alatt. A kedvezmény a lakossági akciós árlistában feltüntetett összegből kerül 
levonásra, nem halmozható. A Telenor a vásárlást előlegfizetéshez köti az ÁSZF-ben meghatározottak 
szerint. Magánszemélyek legfeljebb egy, adószámmal rendelkező kisvállalkozók legfeljebb három 
készüléket vásárolhatnak számlás csomagban évente. A készülékek megvásárlásához két fényképes 
okmány, vagy egy fényképes okmány és egy adóigazolvány bemutatása szükséges. További információ 
a Telenor üzletekben. Telefonos ügyfélszolgálat: 1220. www.telenor.hu

Új, MyTariff L vagy XXL csomaggal, 
2 év tarifamegtartással!

Most kiemelt készülékeink mellé

Prémium tabletet 
adunk 0 Ft-ért! 

Sony 
xperia Z3 

• 5,2” FullHD kijelző
•  2,5 GHz, négymagos 

processzor
• 20,7 MP kamera

+

0 
ft

 
kezdőrészlet 

+ 22x3726ft törlesztőrészlettel

Új, MyTariff L csomaggal,
2 év tarifamegtartással 
Teljes ár: 81 972 Ft
Adminisztrációs díj: 990 Ft

Keresd a Debrecen Fórumban található 
Telenor üzletünkben!

 Végre reggelente nem a komor szür-

keségre ébredünk, és hogy kint minuszok tom-

bolnak. A nagykabátok és a kötött pulcsik pedig 

a szekrény hátuljára szorultak. Megérkezett a ta-

vasz, a frissen tomboló természettel együtt mi is 

újjá éledünk!
 

A hosszú és rideg hónapok után egyre hosz-

szabbak a nappalok és vele együtt a kedvünk is 

a régi pompájában ragyog!  A rügyező fák, az 

apró zöld levelek és a tavasz illata teljesen meg-

babonáz minket. Úgy érezzük magunkat, 

mintha minden a mi kedvünkért lenne. 

Használjuk ki az időt, élvezzük, hogy a 

természet életre kel körülöttünk. Üljünk 

ki a teraszra egy császe kávéval vagy 

teával, fi gyeljük, ahogy a város for-

mái között kirajzolódik a szépség. 

A körút fái, a színes virágok 

és a lágy reggeli napfény. 

Hagyjuk, hogy átjár-

jon minket!

Szeretet. 

Bár hónapok 

teltek el a 

Szere te t 

ü n n e p e 

óta, és a 

karácsonyfa 

sem emlékeztet 

minket a feltétlen 

odaadásra, nem 

muszáj 9 hónapot 

várnunk, hogy is-

mét kifejezzük családunk 

és barátaink előtt érzéseink. 

Rendkívül elcsépelten hang-

zik, amikor valaki a szeretet-

ről akar bármit is megfogal-

mazni. Mégis érdemes, hiszen 

a szeretet az a megfoghatatlan 

valami, ami a világunkat előre 

hajtja. Olyan ez, mint valamiféle lel-

ki üzemanyag. Ahhoz, hogy ele-

gendő üzemanyagunk legyen, 

érdemes mélyre fúrnunk, 

és feltárni azokat a 

készleteket, amiket 

a szívünkben rej-

tegetünk. Merjünk 

adni belőle, mert ez az 

egyetlen forrás, amely so-

sem merül ki! 

    Küzd le önmagad

Csak akkor lehetsz harmóniában önma-

gaddal, ha életedbe rendszert viszel. Ki-

váló megoldás lehet, ha sportolsz. Ugye 

mindenkinek bevillant az újévi fogadalmak 

egyik örök klasszikusa, a „holnaptól rendsze-

resen mozgok” kijelentés? Az eskütétel aztán a 

napok múlásával szépen a feledés és a sütemé-

nyek homályába merül. Néhány hónap múlva 

viszont beköszönt a bikini szezon, és kár volna a 

strandon burkiniben vagy talpig érő törölköző-

be rejtegetnünk testünket. Igen, tudom, kinek 

van kedve még munka után felhúzni a futócipőt 

és szelni a kilométereket, vagy a konditeremben 

izzadni, ahol nem elég, hogy a gépek beállítása 

sokszor bonyolultabb, mint a bérszámfejtés, az 

ötödik kör után kiderül, hogy helytelenül vé-

gezzük a gyakorlatokat… Bár az előbbi érvek 

igen csábítóak, érdemes a heti rutinba néhány 

edzést is beiktatni.  Engedjük meg magunknak, 

hogy a langyos idő és a napsütés előcsalja belő-

lünk az aktív énünk! Menjünk el ingyenes pró-

ba alkalmakra, találjunk rá a hangulatunkhoz 

és egyéniségünkhöz illő mozgásformákra! A 

jóga például segít elcsendesíteni a tudatunkat, 

miközben átformálja egész testünket.  A táncos 

edzésekre is érdemes ellátogatni, az izzasztó lé-

pések és latin zene felkelti a mélyen szunnyadó 

nőiességünket, ismét magabiztosak és életvidá-

mak lehetünk! Természetesen a táncparketten 

és a kitekert pózokon kívül számtalan lehetőség 

van még a testedzésre. Azok, akik a konditerem 

mellett döntenek, a sikerélmény érdekében kér-

jék személyi edző segítségét. Ugyan plusz költ-

séget jelent, de ha csak egy hónapra igényeljük, 

elleshetjük az edzéstervet, és kellő motivációt 

szerezhetünk a későbbiekre is.

A recept tehát igen egyszerű. Engedjük, hogy 

a körülöttünk tomboló tavasszal mi magunk 

is megújuljunk, és mosollyal az arcunkon tölt-

sünk el minden egyes napot.

Csak pozitívan minden nap!
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JORDÁN TAMÁS

MÜLLER PÉTER

VUK
TÁNCJÁTÉK GYERMEKEKNEK EGY FELVONÁSBAN  05.02.

TOMPOS KÁTYA
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT  04.20.

RÁJÁTSZÁS
EZ MÁSIK RUHATÁR  04.08.

HALÁSZ JUDIT 05.31.

HALHATATLAN SZERELEM 04.14.

BAGOLY ÉS CICA  04.28.

EURÓPA
AKUSZTIKUSGITÁR-FESZTIVÁL 05.12.

SZÉLLEL SZEMBE
POÉNOK ÉS POÉMÁK 04.10.

K Ö L C S E Y  K Ö Z P O N T
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K Ö L C S E Y  K Ö Z P O N T

 „Divatos holmikat bárki vehet ma-

gának, stílust azonban nem.” 

 

Új üzlettel bővül a Fórum bevásárlóközpont 

palettája. Április elejétől a legalsó szinten nyit a 

MY77 divatüzlet, a hölgyek nagy örömére.

Akik még nem ismernék a márkát, néhány fontos 

információt összegyűjtöttünk, hogy ne legyen is-

meretlen az első találkozás. A MY77-t több mint 

10 évvel ezelőtt egy fi atal magyar pár álmodta 

meg. Eltervezték, hogy teremtenek egy egyedi 

és különleges, igazi minőségi alapanyagokat fel-

használó márkát, hogy megmutassák, a hazai pi-

acon, magyar márkaként sok munkával, kifogy-

hatatlan kreativitással és kitartással sikerre lehet 

váltani egy álmot.

A brand tervezője Bárány Erika. Ruháikat első-

sorban a fi atalos, nőies és szexi divatot követő 

hölgyek vásárolják. A tervezésnél az esztétikai 

szempontok mellett nagy fi gyelmet fordítottak 

a jó minőségű anyagok kiválasztására is. A 

ruhák nemcsak divatosak, de jól hordhatóak 

és kényelmesek is. A kollekcióban bárki meg-

találhatja a hozzá, illetve az adott alkalomhoz 

illő öltözéket.

MY77 amire egy nőnek csak szüksége lehet: 

Kínálatukat kisszériában készülő MY77 für-

dőruhák, party ruhák és felsőruházat, kabá-

tok, farmerek, felsők, bodyk, tunikák, nadrá-

gok, ovaralok, szoknyák, shortok, együttesek 

is gazdagítják több stílusban.

A ruhák jellemezően a nőiességet hangsú-

lyozzák, izgalmas kivágások, merész dekoltá-

zsok teszik egyedivé a különböző viseleteket. 

A darabok szinte kivétel nélkül fi gyelemfel-

keltőek és testhez állóak, vagy éppen nőisen 

lezserek, így viselőik szépségük teljes tudatában 

hordhatják őket. Ezeknél a ruháknál különösen 

fontos, hogy aki hordja, magabiztosságot sugall-

jon, hiszen a legcsinosabb darab is előnytelenné 

válik, ha azt látjuk: viselője feszeng benne. A für-

dőruhák terén a színes és bevállalós megoldások 

sokasága zavarba hozóan gazdag kínálatot nyújt 

azoknak, akik egyedi darabot keresnek a nyárra. 

Az élénk színek között a rózsaszín, türkizkék, sár-

ga és fehér fürdőruhák szemet gyönyörködtető 

kavalkádjával találkozunk. Mindegyik izgalmas 

szabásvonallal és díszítéssel készült, így viselőik 

biztosan nem olvadnak bele a vízpartok forga-

tagába. A tavalyi tél nagy újdonsága a MY77 

SHOES és MY77 KIDS kollekciók. Így az újon-

nan nyíló MY77 márkaboltban nem csak női 

alsó és felsőruhát, de szandálokat, csizmákat, 

cipőket,táskákat valamint gyermek ruhákat is 

vásárolhatnak vásárlóink széles választékban első 

osztályú minőségben. A hétről-hétre megjelenő 

új MY77 kollekciókban folyamatosan új darabok 

jelennek meg, amelyek ötvözik  az általános di-

vattrendeket és a márkára jellemző egyedi stílust.

A MY77 márka debreceni márkaboltja már 5 

éve képviseli a MY77 márkát, most új üzletünk 

nyilik a Fórum Bevásárlóközpont -1 szintjén áp-

rilis elsejétől, ahol változatlan kiszolgálással, teljes  

áruválasztékkal, elegáns, megújult környezetben, 

óriási nyitási kedvezményekkel várjuk régi és új 

vásárlóinkat. 

Ezentúl is követhettek bennünket Facebook ol-

dalunkon: MY77

SŐT! Az előző évekhez hasonlóan 2015. 04. 09-

11. között rendezzük meg a már közkedveltté 

vált MY77 kedvezmény napokat, amelyre szintén 

meglepetés kedvezményekkel készülünk vásár-

lóinknak. Találkozzunk a FÓRUM Debrecen 

Bevásárlóközpont -1szintjén (Média Markt fe-

lől) lévő MY77 márkaboltban- ahol VÁRUNK 

MINDENKIT a DIVAT VILÁGÁBAN!

MY77 a Fórumban

NINCS ÖTLETE?
AJÁNDÉKOZZON
Fórum vásárlási utalványt!
Névnapra, szülinapra, évfordulóra 
BÁRMILYEN ESEMÉNYRE TÖKÉLETES.

NYITVATARTÁS VÁLTOZÁS!
Hétfő-kedd-szerda 09:00-20:00

Csütörtök-péntek-szombat 09:00-21:00
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VISSZATEKINTŐ

 Különleges tojásfi gurákkal és a 

húsvéti ünnepekhez kapcsolódó interaktív 

kézművesházzal várta a Fórum Bevásárlóköz-

pont a látogatókat április 4-ig minden nap az 

áruház két szintjén is.

A Csuda oviban minden tojáslurkó jól érzi magát! 

Záp Zalántól hangos egész nap az óvoda, tojás törik, 

játék borul – óvónéni a nap végére teljesen kiborul. 

De vidáman telnek az ovis napok, Lelkes Lili kedvet 

kapott. Répát főz a nyuszikáknak, akik ellepték a ba-

baházat. Hímes Hanna csak magával foglalkozik, bo-

zontos, szőke fürtjeivel a fején elkalandozik, míg Tojás 

Tóni ceruzát ragad és kisautókról ábrándozik. 

A történet főszereplői egytől egyig ember méretű to-

jások, akik március 24. és április 4. között a Fórumban 

várták közös kalandozásra a kíváncsi látogatókat. A 

forGroup kreatív csapata jóvoltából Záp Zalán han-

gos Tojás Óvodája mellett Tojásfalva mindennapjaiba 

is betekinthettünk, oda, ahol égig ér a tojásfa és gyé-

mántköves az út. „A húsvéti ünnepkör igen határozott 

jelképrendszerrel rendelkezik, melyek felhasználásá-

val, de mégis formabontó módon szerettünk volna 

különlegeset létrehozni a családok számára. Megal-

kottunk egy sajátos világot, egy húsvéti mesés uni-

verzumot, ahol az egyedi kidolgozású, tojás formájú 

lurkók társaságában szórakozhatnak a gyermekek” 

– foglalta össze a Húsvéti tojások kalandjai című in-

teraktív kiállítás koncepcióját Papp Csilla, a forGroup 

igazgatója. A kiállítást kivitelező művész, Vékony 

Tamás lapunknak elárulta, hogy a fi gurák megál-

modásában, a legkisebbek számára is kedves arcok 

kidolgozásában a Hupikék Törpikék segítettek neki. 

„Speciális hővágó segítségével hoztuk létre egy nagy 

téglatest formából a tojásokat, melyek kivitelezésében 

a street art művészeti stílus jegyeit fedezhetjük fel.” A 

húsvéti készülődést és az ünnepekre való könnyed 

ráhangolódást kézműves foglalkozás is színesítette. A 

gyerekek az üvegfestéshez használható Kre-attix 3D 

kontúr sablonjainak köszönhetően valódi művésznek 

érezhették magukat. Az egyedülálló tojásvilág hősei és 

az egyedülálló kézműves foglalkozás felhőtlen szóra-

kozást kínálva április 4-ig várták a családokat a Fórum 

két szintjén is, megteremtve a közös kikapcsolódás és 

játék örömét.

Húsvéti Tojásfalva 
megnyitja kapuit

Keresse 
standunkat a 
NaturálExpo 
kiállításon!

www.balintcseppek.hu

Gyógynövény alapú 
étrend-kiegészítő 

készítmények, fagyasztva 
szárított gyümölcsök

szemészet  lézeres látásjavítás
optika  fogászat

Debrecen, Nagy Lajos Király tér 5.
Bethlen u. 10-12  Nagyerdei krt. 98. (Szemklinika)

06 52 480-500

Indiso Sóklinika Debrecen, DE OEC-Klinikák
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., II. kollégium

Bejelentkezés és további információ:
Tel: +36 30 451 3030
E-mail: debrecen@indiso.hu
www.indiso.hu

Tiszta légzés természetesen!

 A hosszú téli hónapok után végre 

beköszöntött a tavasz! A sötét és hideg idő-

szak megviselte szervezetünket, vitamin kész-

leteink és nyomelem forrásaink is teljesen ki-

ürültek. Mire a jóidő megérkezett úgy érezzük 

fáradtak vagyunk és erőtlenek.  

Sokak számára szinte elérhetetlen, hogy a mun-

ka és a család mellett önmagukra is fi gyeljenek, és 

rendszeresen részt vegyenek a szűrővizsgálatokon. 

Ha pedig mégis időt szánunk arra, hogy felmérjük 

egészségügyi állapotunkat,  mire a végére érünk a 

különböző vizsgálatoknak, hetek telnek el. A Fórum 

bevásárlóközpontban éppen ezért mindent megta-

lálhattál egy helyen, ami a testi-lelki feltöltődéssel 

kapcsolatos!

A Natural Expo ebben az évben is szerette volna 

felhívni a fi gyelmet az egészség és a prevenció fon-

tosságára, hogy törődjünk önmagunkkal és fi gyel-

jünk oda testünk jelzéseire.  Az egészségmegőrzés 

jegyében 3 napon át rengeteg kiállító várta a látoga-

tókat a Fórumban. Az ingyenes szűrővizsgálatokon 

felmérhettük egészségi állapotunkat: a szakemberek 

megmérték a vérnyomásunkat, megvizsgálták a 

vércukorszintünket, a testtömeg indexünk alapján 

pedig megtudhattuk, hogy testsúlyunk mennyire 

ideális. Az általános felmérések után érdemes volt az 

életviteli tanácsokat is meghallgatni, hiszen rengeteg 

hasznos tippet kaphattunk elismert szakemberektől.

A Fórumban felvonult standokon az általános szű-

rések és a modern eljárások mellett megtaláltuk az 

alternatív gyógyászat kincseit is. Megkóstolhattuk a 

különleges bio italokat, amelyeknek magas vitamin 

és rost tartalmuk miatt tökéletes kiegészítői lehetnek 

a kiegyensúlyozott táplálkozásnak. Emellett pedig 

közelebbről is megismerhettük a dietetika, avagy 

a táplálkozástudomány világát. Még a gyakorlott 

szakácsok és konyhaművészek is elleshettek olyan 

fortélyokat, amelyekkel nem csak fi nom, de egész-

ségesebb ételeket készíthetnek.

A Fórumban számos mozgás és a sportolási lehető-

séggel is találkozhattunk, ahol mindenki megtalál-

hatta a hozzá leginkább illő mozgásformát.

Nem csak a standokon, hanem a színpadon is fel-

vonultak az expo szakemberei, ahol előadások for-

májában mutatták be, hogyan lehetünk egészsége-

sebbek és tudatosabbak. A Fórumban mindhárom 

nap óriási érdeklődés volt a kiállítók iránt, nagyon 

sokan éltek a lehetőséggel és részt vettek az ingyenes 

szűrővizsgálatokon.

Egészség, természetesen
a Fórumban!

Ingyenes 
hallásvizsgálat

INGYEN HÍVHATÓINGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONALINFORMÁCIÓS VONAL

HAJHULLÁS • KORPÁSODÁS • KOPASZODÁS

ZSÍROSODÁS • MÁS FEJBÕR-RENDELLENESSÉGEK

HATÉKONY KEZELÉSE

TRICHOCENTER

B.N.N.

HAJGYÓGYÁSZAT

Laboncz Anna 
trichológus

Tel.: +36 30 488 2266 

www.hajgyogyasz-debrecen.hu
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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, Balogh Zsuzsanna

Nyomtatás: Russmedia 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. április 20.

A nyertest telefonon értesítjük, nevét 

pedig a következő számban közöljük.

FÓRUM-KIRAKÓ
Előző kirakós 

játékunk nyertese 
Dobosné Rácz Éva, 

jobb oldalán a Monarchy üzlet 

képviseletében Csörgő Judit, 

bal oldalán pedig 

Barabás Fruzsina 

center menedzser asszisztens.

A nyertes egy 5000 Ft-osajándék-

utalvánnyal lett gazdagabb.

Chili-s lime-os kevert saláta 
bazsalikomos panninivel 

pirított mandulával
Hozzávalók: (4 személyre):

• Jégsaláta:1 db • Lollo Rosso: 1 db • Rukkola: 0,1 kg • Lila hagyma: 1 db 

• Koktél paradicsom: 0,3 kg • Lime: 2 ab • Pan, nini: 4 db • Oliva olaj: 0,2 l 

• Chili paprika (kisméretű): 2 db • bazsalikom friss: 0,15 kg

Elkészítés:

A chili paprikát megmossuk, majd felkarikázzuk egy serpenyőbe.1  dl Oliva olaj-

jal felhevítjük,  utána félretesszük .A megmosott salátákat lecsepegtetjük ,felda-

raboljuk majd egy  megfelelő méretű tálba tesszük. Hozzáadjuk a felcikkezett 

koktél paradicsomot a felkarikázott lila hagymát és az egészet összekeverjük a 

chilis olajjal. Kicsavarjuk a Lime levét, hozzáadjuk.A félbe vágott panninit utána 

sütőben megpirítjuk .A maradék Oliva olajat és a friss bazsalikomot leturmixoljuk 

.Közben a salátánkat belehelyezzük egy salátás tálba .A megpirított pannini-t be-

kenjük  bazsalikom olajjal és salátánkat a tetejére helyezzük.Hozzáadjuk a fűsze-

reket, mézet illetve a szója szószt és az előre beáztatott üveg tésztát készre főzzük 

a hozzávalókkal. 

Indiai fűszeres lapos hal 
korianderes uborkával, 

jázmin rizzsel
Hozzávalók (4 személyre):

• Lapos hal: 0,6 kg • Őrölt fekete bors: 0,005 kg • Tengeri só: 0,005 kg • Olíva olaj: 0 1, l 

• Natúr joghurt: 0 2, l • Gyömbér por: 0,003 kg • Fokhagyma: 0,005 kg • Curry por: 0,005 kg 

• Kígyó uborka: 0,8 kg • Koriander friss. 0,05 kg • Fehér balzsam ecet: 0,01 l 

• Porcukor: 0,005 kg • Jázmin rizs. 0,6 kg

Elkészítés:

A lapos hal fi lét sóval fűszerezzük, őrölt borssal ízesítjük, majd hűtőszekrényben 

körülbelül negyed órát pihentetjük. Közben a natúr joghurthoz hozzákeverjük a 

gyömbér port, a curry port illetve a fokhagymát. A megtisztított uborkát apró 

kockákra vágjuk, majd hozzátesszük a koriandert a fehér balzsamos ecetet, a 

porcukrot legvégül pedig az olíva olaj felét. Ezután hűtőszekrénybe helyezzük. 

A jázmin rizset sós forrásban lévő vízbe helyezzük, puhára főzzük. Közben a pi-

hentetett halat megfelelő méretű serpenyőben olíva olajjal elősütjük körülbelül 

1 percig oldalanként. Miután kész egy sütő tepsire helyezzük. Joghurtos öntetet-

tel beborítjuk, majd 6 percig 200 fokos sütőben megsütjük. Tálalásnál megfelelő 

méretű tálra helyezzük a megfőzött jázmin rizset,a korianderes uborkát és a halat.

éés:és:
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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

 A Samsung Electronics Ma-

gyar Zrt. március elején megnyitotta 

első olyan vidéki Samsung Experience 

Store üzletét, ahol az értékesítés mel-

lett teljes körű szerviz is várja a fo-

gyasztókat. A debreceni üzletben a 

Samsung mobil és képalkotási készü-

lékeinek teljes termékportfóliója, va-

lamint a készülékekhez tartozó kiegé-

szítők széles választéka is elérhető. 

A Fórum Debrecen Bevásárlóközpont 

-1. emeletén lévő, 190 nm-es Samsung 

Experience Store nemcsak egy egyszerű ér-

tékesítési pont, ahol a készülékek és kiegészí-

tők forgalmazása történik, hanem egy olyan 

40 nm-es szervizközpontot is magába fogla-

ló üzlet, ahol a Samsung megfelelően képzett 

szervizes kollégái a helyszínen megjavíta-

nak minden olyan készülék meghibásodást, 

amelyhez biztosított a szükséges technikai 

háttér. Az üzletben az értékesítésen és szer-

vizszolgáltatásokon túl olyan plusz megol-

dások is elérhetőek, mint a kiterjesztett ga-

rancia vásárlás, sőt a kisgyermekkel érkező 

szülők számára is gondoskodtak a szóra-

koztatásról, hiszen a táblagépekkel felszerelt 

gyermek sarokban a várakozási idő alatt is 

kellemesen telik az idő.

„Magyarország és a világ vezető elektroni-

kai vállalataként nemcsak a legfejlettebb 

technológiával megalkotott és legmegbíz-

hatóbb mobilkommunikációs eszközöket 

kínáljuk a fogyasztóinknak, hanem egyre 

szélesebb körű szervizszolgáltatásokat és 

innovatív megoldásokat vezetünk be an-

nak érdekében, hogy ügyfeleinket maxi-

málisan kiszolgáljuk. A Samsung számára 

a most Debrecenben megnyíló Samsung 

Experience Store egy újabb állomása an-

nak, hogy határtalan lehetőségekhez juttat-

va az embereket, megkönnyítsük minden-

napjaikat, és egy modern, élhető világot 

teremtsünk számukra” – hangsúlyozta dr. 

Facskó István, a Samsung Electronics Ma-

gyar Zrt. elnöke.

Samsung Experience Store
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