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Fórum a
Facebookon

Szavazz!
Legyen a Ti tablótok
a város legjobbja.
Osztályok
jelentkezését várjuk.
Ha nyertek, a
bankettet mi fizetjük.

Legyél első az újdonságokban, figyeld napi
akcióinkat, programjainkat. Kövess
minket a Facebookon is.

VII. évfolyam 68. szám

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

Kedves Olvasó!
A május sok színes programot tartogat a Fórum Bevásárlóközpont látogatóinak.
Május 2-án az Édesanyákat
köszöntjük, egész napos
programokkal és sztárfellépővel várunk mindenkit. Ebben
a hónapban a gyerekeknek
is kedvezünk, ugyanis május
4-31 között megtekinthető
lesz a FÓRUM Minicity rendezvényünk, amelyen, a kicsik animátorok segítségével
egy varázsütésre válhatnak
kis kertészlegénnyé/leánnyá,
szakácsokká vagy éppen autószerelőkké. Ne feledkezzünk
meg a JOY napokról sem, hiszen három napon keresztül
számos világmárka termékeit
lehet majd megvásárolni kedvezményes áron, illetve május
7-én a JOY kitelepülésen stílustanácsadással is várják az
ide látogatókat.
Legyen részese Ön is az
élményeknek a Fórumban!

Átányi Ajtony center-menedzser

Csapó u. 30., 4029, Debrecen

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

SZERETÜNK JÁTSZANI

FÓRUM MINICITY – MÁJUS 4–31.

Együtt az igazi
Habár tombol a tavasz és minden bizonnyal Te is
igyekszel minél több időt tölteni a szabadban, májusban sem
szabad megfeledkezned a régió
legszebb bevásárlóközpontjáról! Ebben a hónapban ugyanis
a gyerkőcöktől a középiskolásokon át a felnőttekig, mindenkinek kedvez majd a Fórum Bevásárlóközpont!
A Glamour napok már a hátunk mögött vannak, gardróbunkból minden
reggel mosolyognak ránk azok a rucik, amiket hatalmas kedvezményekkel sikerült megvásárolnunk. Van
még azonban egy-két olyan darab,
amelyeket úgy érzed, muszáj beszerezned? Jó hírünk van: a Fórumban
májusban is hatalmas akciókkal készülünk, hiszen május 7-8-9-én támadnak a Joy-napok! Az eddigi leg-

szuperebb kedvezményekkel várnak
Magyarország legnagyobb eladott
példányszámú női havi magazinjának kuponjai. Nincs más dolgod,
mint beszerezni az újságot, kivágni a
kedvezményt ígérő kuponokat, majd
ellátogatni a Fórum Bevásárlóközpontba május 7. és 9. között. Óriási
kedvezményekkel vásárolhatod meg
nem csak a hőn áhított ruhákat, de
a különböző kozmetikumokhoz,
könyvekhez, sőt még a mosóporokhoz, hajformázó habokhoz és fogkrémekhez is bomba áron juthatsz!
Már most jegyezd fel a naptáradba:
május 7-8-9.!
A középiskolásokat is különleges
meglepetéssel várjuk az év ötödik
hónapjában. A hagyományokhoz
híven, idén is tablókiállítást hirdetünk! Ha egy trendi helyet kerestek
osztálytablótoknak és nem féltek a
versengéstől, nem szabad kimarad-

notok a versenyből! A Fórum Ballagási Tablókiállítására május 12-ig
várjuk azon osztályok jelentkezését,
akik a régió legfelkapottabb áruházában szeretnék elhelyezni tablójukat. A center látogatói május 14. és
31. között szavazhatnak a legötletesebb tablóra. A legkreatívabb osztályok jutalomban részesülnek majd,
nem is akármilyenben! A győztes
csapat ugyanis Debrecen egyik kiváló éttermében, exkluzív hangulatban
tarthatja meg érettségi bankettjét,
amelynek megrendezését az étteremmel együtt átvállaljuk! Kell ennél
jobb ajándék egy végzős osztálynak?
A Fórum legszuperebb májusi dobását a végére hagytuk. Mivel ez a
hónap az édesanyák és a gyerkőcök
hava, így mi is szeretnénk kedveskedni nekik! Debrecenben először a Fórumban látható ugyanis a
Minicity interaktív gyerekváros! A

SZERETJÜK A KEDVEZMÉNYEKET!
JOY NAPOK A FÓRUMBAN – MÁJUS 7-9.

JOY KITELEPÜLÉS MÁJUS 7-ÉN!

VÁLTOZÁS!
Március 15-től csütörtökönként
és péntekenként 18 óra után
a parkolás ingyenes lesz.

A Parkolóház
H-Szo 6-22 óráig
várja Önöket!

Együtt az igazi
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parkolóhely
Az Ön
kényelméért!

Nyitva tartás
Hétfő- Kedd- Szerda:
Csütörtök- Péntek- Szombat:

09:00-20:00
09:00-21:00

bevásárlóközpont falai között egy
olyan hitelesen megépített kisvárost hozunk létre a gyerekek számára, ahol a lurkók kipróbálhatják
magukat a felnőttek világában. A
minipoliszban a gyerekek akár festők, szakácsok, autószerelők, sőt
még televíziós műsorvezetők is lehetnek! A nem mindennapi kiállítás
célja, hogy a kicsik tartalmas és értékes elfoglaltság közepette ismerjék
meg a szüleik világát. Ha egy igazán
különleges ajándékkal szeretnél kedveskedni csemetédnek gyermeknap alkalmából, hozd el május 4. és
31. között a Fórumba! Garantáljuk,
hogy a minipoliszban egy életre szóló élményben lesz része!
Mindenkit hatalmas kedvezményekkel és különleges élményekkel vár tehát májusban is a régió
legszebb bevásárlóközpontja, a
Fórum.
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Minicity interaktív kiállítás

Magyarországon 1931-től ünneplik a gyermeknapot (akkor még gyermekhétnek hívták), 1950 óta azonban egy napig tart
és május utolsó vasárnapján tartják. Ezen
az ünnepen minden a gyermekekről szól. A
szülők próbálnak kedvezni csemetéjüknek,
mindenféle földi jóval hálát adni nekik azért,
hogy nap mint nap mosolyt csalnak az arcukra. Idén szeretnéd valami igazán különlegessel meglepni gyerkőcödet, de nem tudod
mivel?
A Fórum Bevásárlóközpontban május 4. és 31. között debütál a „FÓRUM Minicity” elnevezésű kiállítás. A centerben korábban bárki válhatott már
tűzoltóvá, katonává és rendőrré. A gyerekeknek
most egy újabb interaktív kiállításon nyílik lehetőségük arra, hogy más szakmákban is kipróbálhassák magukat. A kicsik egy teljes mértékben az
ő méreteiknek megfelelően felépített városban egy
időre belebújhatnak a felnőttek bőrébe. A mini városkában 6 különböző tematikájú házikót állítunk
fel. A házacskákba belépve a gyerekek hirtelen
autószerelő műhelybe, konyhába, kertészetbe,
TV-stúdióba, egy festő műhelybe vagy éppen
egy építkezés középébe csöppenhetnek. A megfelelő munkaruha
felvétele után, animátorok segítségével máris autószerelőkké,
kertészekké, virágkötőkké, virágbolti eladókká, konyhafőnökökké, vagy éppen festőművészekké válhatnak. Az elvégzett
és leigazolt munka után következhet a kiérdemelt fizetség. A nem
mindennapi kiállítással az a célunk,
hogy a kicsik tartalmas és értékes elfoglaltság közepette ismerjék meg a
szüleik világát.
A Minicityt nem csak a családok,
hanem az óvodás és iskolás csoportok is birtokba vehetik majd. Hiszen míg a délután a családoké,
addig délelőttönként szeretettel
várjuk a szervezett ovis és iskolás
csoportokat.
És most lássuk részletesen, milyen házikókkal is várunk Titeket
és gyerkőceiteket:

1. állomás – autószerelő műhely:
A gyerekek logikai puzzle játékkal tudják az emelőn
elhelyezett autó alvázát összerakni. Ezen kívül valódi
gumi abroncsokon gyakorolhatják a keréknyomás
ellenőrzését működő kompresszorral. A használt és
elhasznált gumik futófelületét is ellenőrizhetik mérőműszerrel, valamint munkalapot is kitölthetnek
(mini teszt a házban végzett munkáról).

2. állomás – festőműhely:
A védő munkaruházat felvétele után minden gyermek kap egy fa hasábot, amelyet a kiválasztott
színnel, színekkel szabadon festhet, dekorálhat.
Száradás után a saját készítésű tárgyat magukkal is
vihetik.

3. állomás – kertészet, virágbolt:
Ennél az állomásnál is feltétel
a munkaruha, mie-

lőtt a gyerekek elkezdik a növények gondozását. A
kicsik lehetnek virágbolti eladók, árulhatják a boltban található termékeket, köthetnek és dekorálhatnak csokrokat. Ezen kívül pedig egy-egy napon az
ültető asztalnál cserepes növényeket is ültethetnek.

4. állomás – konyha:
A kötény felvétele után a gyerkőcök aktívan készülődhetnek egy valódi konyhában (minden felszerelés valódi). Csemetéink gyakorolhatják a helyes terítést, megismerhetik a tésztagyártás alapanyagait
és folyamatát, valamint különböző tészta fajtákat és
ételeket párosíthatnak össze.

5. állomás – TV stúdió:
Elérkeztünk az egyik legizgalmasabb és legkülönlegesebb állomáshoz. Melyik gyermek ne szeretne

televízióban szerepelni? Az Alföld Televízió állomásán a gyermekek nem egyszerű interjúalanyok
lehetnek, hanem műsorvezetőként próbálhatják ki
magukat.

6. állomás – építkezés:
A munkaruhát természetesen itt sem szabad elhanyagolni. A gyermekek tervezhetnek, építhetnek,
majd élvezhetik munkájuk gyümölcsét: a gyönyörű szép házikójukat. A kicsik biztonságosan falazhatnak, de akár a tetőfedést is kipróbálhatják.
Ugye hogy neked is megjött a kedved ahhoz, hogy
belépj csemetéddel a Minicity világába? Lepd meg
gyerkőcödet egy igazán különleges ajándékkal
gyermeknap alkalmából, gyertek el május 4. és
31. között a Fórumba! A bevásárlóközpont falai
között egy életre szóló élményben lehet majd részetek, ezt garantáljuk!
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1. DÓRI
Pulóver (Tchibo)
Zakó (Tchibo)
Szoknya (Magenta)
Táska (New Yorker)
Cipő (Reno)
Nyaklánc (Promod)

7.995 Ft;
9.995 Ft;
15.900 Ft;
2.990 Ft;
20.990 Ft;
5.495 Ft.
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4.

3.

3. BEA

5.

Body (Sugarbird)
19.990 Ft;
Mellény (C&A)
4.990 Ft;
Rövidnadrág (Magenta) 9.990 Ft;
Táska (Mayo Chix)
12.390 Ft;
Cipő (Reno)
11.990 Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 1.490 Ft;
Óra (Bijou Brigitte)
7.990 Ft.

2. KITTI
4. ÁGI

Pulóver (Mango)
6.995 Ft;
Szoknya (Promod)
7.995 Ft;
Táska (Tchibo)
5.995 Ft;
Cipő (Reno)
17.990 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3.990 Ft.

Felső (Mango)
Farmerszoknya
(New Yorker)
Sál (Promod)
Táska (Mango)
Cipő (Reno)
Karkötő (Bijou Brigitte)

5.595 Ft;
4.590 Ft;
5.995 Ft;
6.995 Ft;
14.990 Ft;
2.990 Ft.

5. SZANDI
Felső (Mango)
3.595Ft;
Farmer dzseki (Magenta) 14.990 Ft;
Nadrág (Mango)
9.995 Ft;
Táska (C&A)
1.990 Ft;
Cipő (Reno)
8.990 Ft;
Napszemüveg (C&A)
1.490 Ft.

Új dolgok a porondon
Kockáztass és próbálj ki új dolgokat, légy te az első, aki beújít! Hidd el, a környezeted irigyelni fog a merészségedért!

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

A tavasz ne csak arról szóljon, hogy a természet virágba borul, hanem ruhatárunkon is essenek változások! Használd nyugodtan a
színeket is, próbálj ki új trendeket! Ne félj attól, hogy különcnek látnak, a lényeg, hogy jól érezd magad a bőrödben! A pirossal mindig hadi lábon álltam, most viszont egyre inkább becsempészek az öltözködésembe egy-egy darabot. Én egy piros cipővel indítottam a mániám. Próbáld ki te is, nem fogsz csalódni! A kifutók nagy visszatérője a bőszárú nadrág, ezzel kombináltam a tüzes színt.
Visszatérnek a pörgős szoknyák is. Több fazonnal és még több színnel találkozhatunk az üzletekben. Ha mintás darabra esik a választásod, arra figyelj, hogy egyszerűbb felsőt válassz hozzá! Próbáld ki a nyári pulóvereket, amit egy hidegebb estén is felkaphatsz
a felsődre!
A nyár „must have” darabja a kimonó. Fesztiválokra, strandra, de akár hétköznapra is jó választás. Dobd fel farmer sortos fehér póló
szetted egy tökéletesen megválasztott darabbal. Találsz a C&A-ban, a Zarában és a Mangóban is. Viszont arra figyelj, hogy tényleg
az igazit találd meg és ne lógjon a szekrényedben több darab!
Napsütéses szép májust kívánok nektek, öltözzetek színesen és merészen!
xoxo, Anita
A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

6. KITTI

6.

7.

Farmering (Promod)
Szoknya (Promod)
Táska (Amnesia)
Cipő (Reno)
Hajpánt (Bijou Brigitte)

8. BEA
9.995 Ft;
8.495 Ft;
9.990 Ft;
9.990 Ft;
2.290 Ft.

8.

9.

10.

Felső (Promod)
Szoknya (C&A)
Táska (Tally Weijl)
Cipő (Reno)
Nyaklánc (Promod)

7. DÓRI

9. ÁGI

Zakó (Promod)
13.995 Ft;
Ing (Magenta)
9.990 Ft;
Nadrág (Mango)
11.995 Ft;
Táska (New Yorker)
1.790 Ft;
Cipő (Reno)
17.990 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 4.990 Ft.

Felső (Promod)
Nadrág (Mango)
Táska (Amnesia)
Cipő (Tally Weijl)
Nyaklánc (Promod)

4.495 Ft;
4.590 Ft;
5.315 Ft;
14.490 Ft;
4.495 Ft.

9.995Ft;
9.995Ft;
9.990 Ft;
6.995Ft;
4.495 Ft.

10. SZANDI
Felső (Mango)
Nadrág (Promod)
Táska (C&A)
Cipő (Reno)
Napszemüveg (Promod)

8.995 Ft;
10.995 Ft;
5.590 Ft;
16.990 Ft;
5.995 Ft.
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Lakatos Márk Debrecenben

hogy ki milyen ruhában szeret lenni. Lehet
hogy te egy nagy fenekű nő vagy, mégis miniszoknyát szeretnél felvenni, mert abban érzed
jól magad, lehet, hogy egy időskorú nő vagy és
szereted a színeket, mert passzol a te tűzrőlpattant karakteredhez. Természetesen meg lehet
azt tanulni, hogy miben nézel ki a legeredményesebben, hogy mi az, amiben a legjobban
csillog a szemed, a legjobban tűnik ki az arcod.
De azt, hogy te ebből mit akarsz megfogadni,
az már csak rajtad múlik.

Lakatos Márk, Magyarország
egyik legismertebb stylistja látogatott el
április 16-án a Fórum Debrecen Bevásárlóközpontba. Márk stílustanácsadást tartott
az Instyle roadshow keretében az érdeklődőknek. Mi a trendekről, a stílusról, a ruhák iránti szenvedélyéről faggattuk.
Te vagy Magyarország legismertebb stylistja.
Mikor kezdődött nálad a ruhák iránti szenvedély?
Igazándiból én mindig is ezzel foglalkoztam.
Emlékszem, mindig babáztam. Imádtam a
Barbie babákat öltöztetni, de szerettem élő
embereket is, már nagyon kiskoromban. Például az anyukámat, aki egy fogorvos és nagyon
sok konferenciára járt. Emlékszem, hogy ide
Debrecenbe is jött többször. Érdekes módon
ilyen 3-4-5 éves koromban már elfogadta azt,
hogy én mit tanácsolok neki és emlékszem,
hogy együtt mentünk butikokba, hogy megvásároljuk neki azokat a ruhákat, amelyekben
ezekre a konferenciákra ellátogatott. Volt két
óvónénim is, akiket nagyon szerettem. Mind a
kettőjüket öltöztettem képzeletben, próbálgattam, hogy kihez milyen ruha passzol inkább.
Az egyik egy romantikusabb karakter volt, a
másik egy keményebb. Érdekes módon, ahogy
így visszaemlékszek, már 3-4 éves koromban
azon gondolkoztam, hogy Erzsi néni inkább
kosztümös, Vera néni inkább virágos, lenge,
fodros ruhás és gyakorlatilag innentől kezdve
ez folyamatosan végig kísérte az életemet. Volt
amikor csak kedvtelésből és volt amikor már
gyakorlatilag munkaként, szakmaként vagy ha
úgy tetszik, hivatásként űztem.
Mit gondolsz a magyar nők öltözködéséről?
Nagyon sokat változott a világ, nagyon sok
irányba lehet most már tájékozódni. Nagyon
sok márka van Budapesten és vidéken is. Sok
olyan cég van, ahonnan vásárolni lehet, például interneten is. Gyakorlatilag az interneten
vásárlás lehetőségével bármelyik trend, bár-

melyik aktuális divathullám megszerezhető
és itthon is megvásárolható. És ez egy nagyon
fontos dolog, mert ez tágítja a horizontot, tágítja a lehetőségeket és sokkal inkább lehetőséget ad arra, hogy valaki megtalálja a saját stílusát, ami szerintem nagyon fontos. Én ott látom
még a fejlődni való területet, hogy nagyon
kevesen ismerik saját magukat, hiszen a stílus
kialakítása egy önismereti folyamat, önismereti út. Minél inkább tudod, hogy te ki vagy és
mit gondolsz a világról, annál inkább megjelenik ez a ruhádban, a külsődben és a hajadban
is. Ez azért nagyon fontos, mert a külsőnk, egy
erős kommunikációs eszköz. Bárkiről a külseje alapján valamilyen ítéletet alkotunk, jó
esetben nem egy előítéletet, hanem egy igazi
ítéletet. Ebben nagy befolyásoló tényező, hogy
ő mit mutat magáról, hogyan öltözött fel, milyen a haja, milyen a sminkje, hogyan gondolkozik. Nagyon fontos kommunikációs eszköz
ez, mert lehet hogy nem is beszélünk valakivel
egész életünkben egy szót sem, mégis látjuk és

érezzük vagy legalábbis megpróbáljuk megérezni hogy milyen lehet. Ezért fontos mindenkinek a saját stílusa és a rászabott dolgai.
Az ő saját külseje, a haja, a cipője, ez mind a
saját belsejéről beszél.
Több könyvet is írtál már a stílussal kapcsolatban. A legújabb a Stíluskalendárium.
Milyen típusokba sorolhatók a nők? Mik
azok az alapdarabok, amelyek egy-egy típus
gardróbjában elengedhetetlenül szükségesek?
Nagyon sokféle tipizálás létezik. Beszélhetünk
egyrészt évszak típusokról, amely az arcszín
kultúráját veszi alapul. Kinek milyen a szeme-, a haj- és a bőrszíne. Alaktípusok is vannak attól függően, hogy kinek milyen területei
erősebbek vagy gyengébbek a testén. Ennek
megfelelően meg lehet azt nézni, hogy kinek
milyen ruha áll jól, kinek milyen színű ruha áll
a legjobban. De mivel az öltözködés egy kommunikáció, az, hogy kinek milyen ruha áll jól,
nem biztos, hogy összefüggésben van azzal,

Ha egy középkorú nő tanácsot kérne tőled,
melyik boltba vinnéd el őt első körben itt a
Fórumban?
Természetesen biztos, hogy a saját boltomba
vinném el, a Style Republic-ba (Style Republic
by Lakatos Márk – szerk.), de ez Debrecenben
még nincsen. A mi filozófiánk az, hogy igenis
nagyon olcsó áron, nagyon stílusos darabokat
is lehet vásárolni és a stílus nem pénztárcafüggő. Ha te tudod magadról, hogy ki vagy és mi
áll jól neked, akkor azt gyakorlatilag Second
Hand boltban is meg lehet vásárolni. Hiszen a
Second Hand ruhák is ugyanolyan márkásak,
stílusosak. Ha okosan rakod össze őket és ebben esetleg segít is neked valaki, akkor tökéletesen működő stílust tudsz magadnak megalkotni. Lehet itt a Fórumban is ruhát találni.
Ha körülnézel, a legnagyobb divatmárkák a
legújabb trendeket hozzák el neked elérhető
áron. Én nem emelnék ki senkit, hiszen azt hiszem, hogy igazándiból az a fontos, hogy egy
ilyen helyen körbejárva, megnézve, felpróbálva a ruhákat, - azt mindig mondom, hogy a felpróbálás nagyon fontos – azokat a darabokat
vedd meg magadnak, amiben jól érzed magad,
hiszen a stílus a lényeg. Nem kell foglalkozni
azzal, hogy ki mit mond, hogy mit gondolsz,
mi illik, mi nem illik, azt kell viselni amiben
örömödet leled!
Az interjú további részét megtekinthetik
az Alföld Televízió Pezsgő című műsorában
május 4-től.

Vigyázz, kész, rajt: Joy napok ismét!
Az eddigi legszuperebb kedvezményekkel várnak májusban Magyarország legnagyobb eladott példányszámú
női havi magazinjának kuponjai. Nincs
más dolgod, mint beszerezni a Joy újságot,
kivágni a kedvezményt ígérő kuponokat,
majd ellátogatni a Fórum Bevásárlóközpontba május 7. és 9. között. Mi már kiválasztottuk a kedvenceket, most te jössz!
Ruhák, kozmetikumok, könyvek és minden,
amire szükség van a nyárhoz, megtalálható,
illetve óriási kedvezménnyel megvásárolható
a shopping maratonon. Ráadásul nem csak a
ruhákra vonatkoznak a mínuszok, de mosóporokat, hajformázó habokat, fogkrémeket is
be tudsz majd szerezni a három nap alatt. Már
most írd be a naptáradba: május 7-8-9!

Kezdjük is a körutat egy kis szépészeti megújulással. A Garnier termékeire a Dm üzletekben
50% kedvezményt kapunk. Testápolási szereket, dezodorokat, napozótermékeket és hajfestéket tudunk beszerezni féláron, ami valljuk
be, a több ezer forintos krémeknél igen sokat
jelent. A Fa legújabb tusfürdőire is kedvezmény
jár a Rossmann üzleteiben. De az Eucerin®, a
bőrgyógyászok által ajánlott bőrápolási márka
termékeire is vonatkoznak a levonások, hiszen
a Fórum gyógyszertárában 20% kedvezmény
váltható be. Ha pedig szeretnénk valami új parfümmel elcsábítani párunk érzékeit, a Douglas
parfüméria minden illatára, illatszettére 20%
kedvezményt ad.
Természetesen egy shopping nap sincs ruhák
nélkül. A Tchibo divatos termékeire és kiegészítőire, a Mayo Chix egész kollekciójára, a

Devergo, a Missy darabjaira vagy éppen a Gas termékeire is 20% kedvezmény vehető igénybe. Persze a felsorolásból nem maradhatnak ki a Reno divatos lábbelijei sem, amelyekre -20% vonatkozik
május 7. és 9. között. Beújítanál egy fürdőruhát?
A Triumph, a Women’s Secret
és a Jpress is akciókkal vár!
A olvasás szerelmesei
is örülhetnek, hiszen

az összes könyvre és
hangoskönyvre kedvezmény jár. A Media
Markt
üzletében
pedig a Braun, az
Oral-B, a Philips, a
Sonicare és a Remington termékekre is -20%-ot
számolnak fel.
Siess és csapj le
már az első nap
a termékekre,
ruhadarabokra! Megéri, hiszen a több ezer
forint megspórolásával újabb
darabokat zsebelhetsz be.

10%
20%

30%

40%

50%
65%

AGAZIN

2015. május

5

Tablókiállítás 2015
Nem tudod, hová tedd ki a tablódat?
Egy trendi helyet keresel? Most megtaláltad! Ismét tablókiállítás a Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban! A center látogatói május 14-től május 31-ig szavazhatnak a legötletesebb tablóra.
Az előző évek nagy sikerén felbuzdulva, idén
is úgy gondoltuk, gratulációnkat fejezzük ki az

érettségizők számára. Ahogyan a korábbi években is, a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont
falai között tekintheted meg a város és a megye
nevező iskoláinak szebbnél szebb és kreatívabbnál kreatívabb remekműveit. A Fórum Ballagási
Tablókiállítására május 12-ig várjuk azon osztályok jelentkezését, akik a régió legszebb bevásárlóközpontjában szeretnék elhelyezni a tablójukat. Minden olyan
osztálynak ajánljuk,
akik nem félnek a
megmérettetéstől
és
népszerűségi
csatába szállnának
az értékes nyereményekért. A láttogatók szavazatai
aalapján, a legötletessebb ballagási tablót
készítő osztályokat
k
megjutalmazzuk!
m
Fődíj:
Érettségi
F
bankett Debrecen
b
eegyik kiváló éttermében. A nyertes
m
osztály bankettjéo
nek megrendezén
ssét az étteremmel
eegyütt átvállaljuk.
Melyik osztály ne
M

szeretné exkluzív hangulatban elfogyasztani
a bankett vacsoráját?
Facebook szavazáson a legtöbb like-ot begyűjtő osztály is értékes nyereményben
részesül. A szavazók között Fórum utalványt sorsolunk ki! A tablókra május 14től május 31-ig várjuk a szavazatokat
a földszinti információs pultnál és a
Facebookon.
A tablókat keresd a Fórum
Vár utca felőli bejárati folyosóján, valamint a Fórum üzleteiben. Minél előbb jelentkeztek, annál jobb helyet
választhattok
magatoknak
a bevásárlóközpontban! A
helyetekben nem haboznék sokáig! Jelentkezni az
andrea.varganekrizsan@
ece.com e-mail címen lehet. Válasszatok magatok
közül egy képviselőt, aki
lebonyolítja a jelentkezést!
Amint megtörtént a regisztráció, visszaigazolást küldünk és a további részletek miatt felvesszük veletek személyesen is a kapcsolatot.
Várjuk a jelentkezéseiteket! Sok
sikert mindenkinek, a legbátrabbaké lesz a Fórum fala!

A képen a Minden 5. nyer! nyereményjáték nyertese,
Fenyvesiné Oláh Edit és családja, amint átveszik
Barabás Fruzsina center menedzser asszisztenstől
a 200.000 Ft összértékű Fórum Vásárlási utalványt!
A győztessel készült interjú megtekinthető a www.forumdebrecen.hu internetes oldalon.

Cipő,

ami

boldoggá
tesz
A Reno
cipőüzlet a
Bevásárlóközpont
első emeletén
található, az
ételudvarral
szemben.

www.reno.hu
Reno_2726_136x200.indd 1

20.04.15 08:19
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FŐTÁMOGATÓNK:

MÁJUS 7.

ÚJRA

SHOPPING-MARATON
DEBRECENBEN!

10-65% KEDVEZMÉNY TÖBB MINT 220 KU PON
SZÍNES PROGRAMOKAT
KÍNÁLUNK 10 és 19 óra
között a JOY Trendszigeten!
Vegyél részt a címlapfotózáson, az AVON sminktanácsadásán, és pörgesd meg
a JOY szerencsekerekét!
Nyerj páros mozijegyet
a Multiponttal!
További részletek a joynapok.hu oldalon.

Kuponok és részletek a májusi JOY magazinban!

2015. május
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VISSZATEKINTŐ

Tavaszi Divathét
Élénk, vidám színek és pazar formák uralják a tavaszi kollekciót! A Tavaszi
Divathét kifutójára most a szezon legszebb
darabjait hoztuk el, és azt is megmutattuk,
hogyan érdemes kombinálni a szetteket!
Ráadásul most minden a ragyogásról szólt,
az összeállítások részleteiben az arany és az
ezüst színek domináltak.

Stílus felsőfokon, két felvonásban!
Négy napon keresztül, összesen 10 üzlet tavaszi kollekcióját mutattuk be a a divat szerelmeseinek. A paletta rendkívül színes és izgalmas
volt, hiszen a laza és vidám szettek mellett jelen voltak az igazán nőies, finom vonalak is. A
divatshow első felében a C&A női és férfi ruháit
láttuk, amelynek idei kollekciói hűen tükrözik a
2015-ös trendet. Az Amnesia egyedi darabjai is
igazán különlegest látványt nyújtottak, a szebbik
nem képviselői szívesen szemezgettek az üzlet
kínálatából. Természetesen a lábbelikből sem
volt hiány, a Reno üzlet modelljei között minden
alkalomra megtaláltuk a tökéletes cipőt! A Virginia ruháiban a letisztult nőies irányvonal és a
divat tökéletes párosítását láthattuk. A Magenta
üzlet legújabb, sikkes és játékos darabjaiba pedig
azonnal beleszerettünk.
A show második etapjában újabb öt üzlet kínálata vonult fel. Először a New Yorker darabjaival
kezdtünk, ahol a modelleken fiatalos, hóbortos
és fesztiválviseleteket idéző ruhákat láthattunk.
A Tchibo darabjai között a kényelmes, könnyed
nyári viseletek kapták a főszerepet, a szettek látványa egy tengerparti országba repítette a nézőket:
földig érő szoknyák, farmeres összeállítások és
tengerész minták uralták a kifutót. A divatshown
mutatkozott be a Fórum legújabb üzlete, a My77,
amelynek legújabb modelleiben az extrém és a
nőies elemek egyszerre érvényesülnek. A Zara
üzlet is sokak szívét megdobbantotta, hiszen a jól
megszokott, egyedi tervezésű, ám a 2015-ös di-

vatnak megfelelő szetteket láthattuk. mind a női,
mind a férfi kollekciójában egyaránt.

Glamour, kuponok és akciók, avagy minden,
amire egy nőnek szüksége van
A divatshow ideje alatt a médiafalon mindig az
adott üzlet logóját láthattuk, így nyomon tudtuk
követni, hogy épp melyik üzlet szettjei vonultak fel
a színpadon. A trendek lelkes követői divatbemutató után így egyenesen az üzletekbe mehetettek,
hogy a kedvenc darabjaikat, a tavasz legjobb szettjeit beszerezzék. Az már csak ráadás volt, hogy a
Tavaszi Divathét a Glamour napokkal egyidőben
volt, így a magazin mellékletében lévő kuponokkal
kedvezményesen frissíthettük fel ruhatárunkat!

Tavaszváró Sportnapok
Még mindig óriási problémát jelent
a társadalmunkban a mozgásszegény életvitel. Nem csak a felnőttek felejtik el, hogy menynyire fontos és nélkülözhetetlen az egészséges életmódhoz a sport, a fiatalok is nehezen
szánják rá magukat, hogy elmenjenek edzeni.
Nem könnyű meglelni azt a mozgásformát, amely
tökéletesen illik az egyéniségünkhöz, amelyet az iskola, munka, vagy épp a család mellett is be tudunk
építeni a napi rutinba. Bűntudat nélkül, kellő motiváltsággal és elszántsággal. A siker érdekében fontos, hogy olyan mozgásformát válasszunk, amelyet
örömmel űzünk, különben néhány hét alatt inkább
a sarokba dobjuk az edző felszerelésünket, ahelyett,
hogy magunkra öltenénk.

A mozgás öröme
A Fórumba közel 30 sportágat hoztunk el, hogy
segítsünk rátalálni az igazira. Számtalan látványos
sporttal ismerkedhettek meg a szülők és a gyerekek:
az igazán férfias küzdősportok, labdajátékok mellett
jelen volt az atlétika és aerobik, de ping-pong és a
tollaslabda is színesítette a repertoárt.

zések azt mutatják, sokan kaptak kedvet a sportoláshoz, és hogy együtt mindig könnyebb! Az újdonsült
sportolók ki is próbálhatták magukat, a fiatalokat
és az idősebbeket is közös mozgásra hívtuk. Voltak
apa-fia meccsek, testvérek közötti összecsapások, és
olyan baráti társaságok, akik együtt találták meg a
mozgás örömét.

Kitartó munka, látványos eredmény
Mindegy, hogy milyen sportág mellett tesszük le
a voksunkat. A mozgás ugyanis egész lényünket

Minden kezdet nehéz

Luxus, ragyogás, stílusos részletek
Farmer, élénk színek, játékos formák, ezek a tavaszi
kollekció jelszavai. Ráadásul most minden a ragyogásról szólt, az összeállításokat ugyanis rengeteg
arany és ezüst kiegészítővel dobtuk fel. A táskák, ékszerek mellett a lányok sminkjében is visszaköszönt
a csillogás, amelyről a forGroup sminkmesterei
gondoskodtak. A fantasztikus ruhaválogatásokat
a forEvent stylist koordinátora, Szűcs- Tarcsa Anita válogatta össze, aki hosszú évek óta anyanyelvi
szinten beszéli a divat nyelvét. A fiatal stílusguru
munkáját országos elismerés kíséri, nemrégiben
ugyanis kinevezték Debrecen Stílusnagykövet aszszonyának.

... tartja a mondás, éppen ezért szerettük volna, ha
az első lépéseket közösen tesszük meg. A visszajel-

megújítja: ellenállóvá teszi szervezetünket, állóképességünk megnövekedésével könnyebben vesszük
a napi szintű akadályokat, emellett pedig kiegyensúlyozottabbá válunk, bőrünk szebb lesz, testünk teljesen átformálódik.
Hölgyeim és uraim, idősek és fiatalok, edzőfelszerelést elő, éljen a sport!
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BIBA by ESCADA „A TESTKÖZELI LUXUS ÉLMÉNYE”
A BIBA név, Európában egy mindenki által ismert, prémium minőséget képviselő
német márka, az ESCADA luxuscsoport tagja.
Az üzlet belső designja nemzetközi viszonylatban
jelentős elismerésnek örvend. A hetente megújuló kollekciók újra és újra vásárlásra csábítják a
modern nőket. A vásárlás folyamán olyan légkört
biztosítunk a hölgyek számára, ahol öltözékük kiválasztásában visszatükröződik saját személyiségük. A BIBA viselet sportosan elegáns, nőies,
magabiztosságot sugárzó, életvidám és egyben
egyedülálló. Több mint 50 éve kiváló minőségű
anyagokkal, tökéletes szabásvonallal dolgozik, így
nyújtja vevőinek a letagadhatatlan „BIBA életérzést”. Jöjjön el hozzánk Ön is és legyen részese „a
testközeli luxus élményének”!

Fügés füstös
kacsa saláta
Hozzávalók: (4 személyre):
• Lolo saláta:1 fej • Salanova saláta: 1 fej • Tölgy saláta: 1 fej • Rukkola:0,1 kg
• Kacsamell:0,4 kg • Aszalt füge:0,15 kg • Olíva olaj:0,1 l • Málna ecet:0,1 l
• Színes bors keverék:0,005 kg • Worcester: 0,05 l • Füst olaj:0,05 l • Só:0,005 kg

Elkészítés:
A bőr nélküli kacsamellet felcsíkozzuk, ízesítjük sóval. Megfelelő méretű serpenyőben olajat hevítünk, hozzáadjuk a kacsát és hirtelen megpirítjuk. Beleadagoljuk a feldarabolt fügét, a Worcestert és a füst olajat, félretesszük. A salátákat
megmossuk, lecsepegtetjük, feldaraboljuk, összekeverjük. Kellő méretű edénybe
helyezzük, meglocsoljuk málna ecettel, megszórjuk színes bors keverékkel és rátesszük a kacsás fügét. Tetejét rukkolával díszítjük.

Panko sertés gyömbér ananász
salsával, sajtos burgonya gerezddel:
Hozzávalók (4 személyre):
• Sertés karaj: 0,6 kg • Só:0,05 kg • Bors:0,005 kg • Tojás: 4 db • Liszt.0,25 kg
• Panko morzsa:0,2 kg • Vaj:0,1 kg • Burgonya:0,5 kg • Trappista sajt.0,3 kg
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A burgonyát
megmossuk,
főzzük,
felcikkezzük,
fűszerezzük őrölt borssal. Sütő tepsire helyezzük a felcikkezett főtt burgonyát
megszórjuk resztelt sajttal és a forró sütőben (kb: 200°-on) 10 perc alatt készre
sütjük. Az ananászt meghámozzuk, apró kockára vágjuk és egy megfelelő méretű
edényben odatesszük párolódni. Adunk hozzá egy kevés vizet, cukrot, illetve friss
reszelt gyömbért. Körülbelül 5-6 percig forraljuk .A karajt leszeleteljük, ízesítjük,
sóval , fűszerezzük borssal. Lisztbe felvert tojásba és panko morzsába forgatjuk.
Serpenyőben vajat olvasztunk és a húsok mindkét oldalát hirtelen megpirítjuk
(körülbelül 1-1- perc oldalanként), majd sütő tepsibe helyezzük. 200°-on 8 perc
alatt készre sütjük. Tálaló edényre helyezzük a sajtos burgonyát a megsült karajunkat és meglocsoljuk ananász salsával.

FÓRUM-KIRAKÓ
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 Bevásárlóközpont: 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. május 28.
A nyertest telefonon értesítjük, nevét
pedig a következő számban közöljük.

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

Előző kirakós
játékunk nyertese
Horváthné Oláh Mariann,
bal oldalán a Virginia üzlet
képviseletében Kovács Anikó,
a jobb oldalán pedig Barabás
Fruzsina center menedzser
asszisztens..
A nyertes egy 5000 Ft-os
ajándék-utalvánnyal lett gazdagabb.
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