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VII. évfolyam 69. szám

Fórum a
Facebookon

Iratkozz fel
vagy kövess

Ingyen
parkolás?

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

Ne maradj le a legújabb
akcióinkról, iratkozz
fel hírlevelünkre
vagy kövess minket
a Facebookon!

Csütörtökön, pénteken
és szombaton este 18 óra
után ingyenes parkolással várunk Mindenkit.

Kedves Olvasó!
Elérkezett a nyár első hónapja, mindenkit arra bíztatunk, hogy látogasson el a Fórumba és frissítse fel
ruhatárát, hiszen a FÓRUM Kuponnapok keretein belül, idén már másodjára várja Önöket számos üzlet
kedvezményekkel. Habár Minicity
kiállításunk véget ért, a kicsik ebben
a hónapban sem fognak unatkozni,
ugyanis június 4-től egy 5 állomásos
logikai és készségfejlesztő játék várja
őket, amely sikeres teljesítése után
jutalomban részesülnek. Fontos
megemlíteni, hogy június 19-én a
Vöröskereszt szervezésében véradást
tartunk, amelyre mindenkit várunk
szeretettel, aki segíteni szeretne egy
szép és nemes cél érdekében.
Jöjjön el családjával a Fórumba,
és töltsenek el egy kellemes napot
nálunk, kihasználva a csütörtöktől
szombatig tartó hosszított nyitva
tartásunkat!
A Fórum minden korosztály számára tartalmas
kikapcsolódást tartogat!

Átányi Ajtony center-menedzser
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ttöbb
öbb mint
50 üzlet

kedvezmény!
Végre itt a nyár, amire mindenki várt már! Készen állsz a szünidőre vagy a szabadságra? Beszereztél már mindent a nyaralásra? Mielőtt
elutaznál, érdemes ellátogatnod a
régió legszebb bevásárlóközpontjába, hiszen a Fórumban júniusban is
szuper programokkal várunk! Ebben
a hónapban garantáljuk, hogy nem
feledkezünk meg sem a gyerekekről,
sem a felnőttekről!
„Hajadon füzek, búzabóbiták – csupa
illat és virág a világ, csupa mosoly és
csupa kedv, csupa libegés: lányokon selyemruha – emitt a pipacsok: piros kis
pamacsok, amott, az ég alatt pisze szellő
szalad, a felhő szétszakad, s látszik egy
kék falat égbolt...” Szilágyi Domokos

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.

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

Június. Az év egyik leggyönyörűbb
hava. Színek, illatok és vidámság mindenhol. Ez a jókedv a Fórum Bevásár-

lóközpontból sem hiányozhat! Ha valaki azt gondolná, hogy a nagyszabású
Fórum Minicity-kiállítás, a Joy- és
Glamour-napok után már nem tudunk
mivel kedveskedni a látogatóinknak,
az nagyon téved! A nyarat ugyanis
szórakoztató gyermekprogramokkal
kezdhetik nálunk a kicsik, a nagyobbak pedig rengeteg akciós termékhez
hozzájuthatnak a Fórum nyári kuponnapjain.
A lurkókat szeretnénk egy kicsit felkészíteni a nyárra. Június 4-től 13-ig ötállomásos gyerekpályával várjuk a gyerekeket. A fiatalok a különböző logikai és
ügyességi feladatokban is bizonyíthatják rátermettségüket. Természetesen
a megérdemelt jutalom sem marad el,
hiszen azt, aki teljesíti a próbatételeket, egy gömb fagyival ajándékozzuk
meg. Indulhatna ettől jobban a nyári
szünet? Ne felejtsd el tehát: június 4- és
13-a között hétköznaponként 15:00-tól

19:00-ig, hétvégente pedig 10:00-től
19:00-ig várunk Benneteket a Fórum
Bevásárlóközpontban!
Miután csemetéid kijátszották magukat, érdemes szétnézni az üzletekben is! Nem jutottál el a Joy-vagy a
Glamour-napokra? Ne aggódj, mi saját kuponnapjainkkal kedveskedünk
Neked, hogy mindent, amire vágysz,
sokkal olcsóbban kaphass meg! Júniusban több mint 20 üzletben várunk
hatalmas árengedményekkel! Egyes
boltjainkban akár 50%-kal kedvezőbben is hozzájuthatsz kedvencedhez! És
hogy milyen termékekre vonatkoznak
a hatalmas leárazások? Bátran kijelenthetjük, hogy szinte mindenre! Kozmetikumok, elegáns órák, csinos ruhadarabok, csodás fehérneműk, kényelmes
lábbelik, könyvek, szemüvegkeretek,
mobiltelefon-tartozékok és ízletes teák
várnak kedvező árakon az üzletekben!
Érdemes lesz például benézni a C&A-
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www.forumdebrecen.hu

800
parkolóhely
Az Ön
kényelméért!

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

Egy szó mint száz: napsütéses, mosolyokban és élményekben gazdag,
csinos ruhákban eltöltött nyarat kívánunk mindenkinek!

Június 19.
14:00-18:00-ig

Június 4-13-ig

120
üzlet

ba, a Libribe, a Renoba, a Tchiboba
és a Women’Secretbe is! Három dolgod van csupán: látogass el a Fórum
honlapjára (www.forumdebrecen.hu),
nyomtasd ki a kuponokat, és indulhat
is a shopping-körút!
A mostani Fórum Magazinban természetesen nem feledkezünk meg a divatról sem! Divatszerkesztőnk júniusban
is szuper jó rucikat mutat be Nektek,
segít felkészülni a nyári szezonra! Ha
nincsenek még konkrét terveid a nyárra, akkor sem kell elkeseredned, programötleteinkkel igyekszünk segíteni!
Természetesen mi sem hagyjuk figyelmen kívül a régió első számú fesztiválját, hiszen júniusi számunkban Campus Fesztivál-előzetessel várunk!

Véradás

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

D

20-40%

09:00-20:00
09:00-21:00
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Fekete-piros - lelépni tilos
Habár a gyermeknap véget ért, a
Fórum Bevásárlóközpontban ebben a hónapban sem szeretnénk megfeledkezni a
gyermekekről! Június 4-e és 13-a között
ugyanis ötállomásos gyerekpályával
várjuk a lurkókat! Hogy mi is ez a próbatétel? Ha tovább olvasol, kiderül!
Ha csak az elmúlt egy évre gondolunk vissza, rengeteg gyermeki kacaj
és pirospozsgás arcocska jut
eszünkbe. Szinte minden hónapban igyekeztünk olyan programokat vagy kiállításokat kitalálni a Fórumban, amelyekben örömüket
lelik a kis tündérek. Ha visszaemlékeztek, a gyerekek készíthettek már nálunk
különböző maketteket, ismerkedhettek
a közlekedéssel, a dinoszauruszok világával, bemutathatták a nagyközönségnek kedvenc jelmezeiket és még nyuszit
is simogathattak. Pár nappal ezelőtt pedig még arra is volt lehetőségük, hogy
a szüleik bőrébe bújjanak az interaktív
Fórum Minicity kiállításon. Egymás
után több munkaruhát magukra ölthettek, és kipróbálhatták, hogy milyen is

a felnőttek világa. Tudjuk, hogy a gyermeknap
már elmúlt, viszont mi júniusban is szeretnénk
mosolyt csalni a kicsik arcára. Fontos időszak
előtt állnak, amelyet szinte kivétel nélkül mindegyikőjük egész évben vár. Közeleg ugyanis a

nyári szünet! Az ötállomásos gyerekpróbával
szeretnénk felkészíteni őket a szünidőre. Olyan
feladatokat találtunk ki a számukra, amelyekben
hasznosíthatják az óvodában vagy az iskolában
megszerzett tudásukat, és mindeközben igazán
jól érezhetik magukat. Természetesen előre nem
árulunk el minden meglepetést. Annyit viszont
már most jelzünk: aki teljesíti az öt próbatételt,
nem távozik üres kézzel a Fórumból, hiszen
minden kis ügyes gyerkőcöt egy gömb fagyival
ajándékozunk meg. És hogy milyen feladványokra kell számítani? Lesz itt kirakós, logikai
és ügyességi feladat is!
Tehát ne feledjétek: június 4-e és 13-a között
várunk Benneteket a régió legszebb bevásárlóközpontjában, a Fórumban! A további információkról és a gyerekpróbák pontos
időpontjairól tájékozódj a Fórum honlapján
(www.forumdebrecen.hu) vagy Facebookoldalán! Készüljünk együtt a nyárra!

Újra Kuponnapok a Fórum Debrecenben
Mondhatjuk, hogy mára hagyománnyá vált az ismét megrendezésre kerülő
nyár eleji kuponnapok. Sokan vannak közöttünk, akik már gyakorlott kuponozók, de sokan még a kezdők közé tartoznak, így megéri
egy kis felvilágosítást adni, milyen szuper
rendezvény is ez a kuponozás.
Itt az újabb lehetőség, hogy kedvezőbb áron szerezzétek be a legdivatosabb ruhákat, szemüvegeket,
sminkfelszereléseket, játékokat a gyerkőcöknek, és
még sok-sok más szuper holmit, ami nélkül a nyár
elképzelhetetlen! De először is tisztáznunk kell, mikor is lesz ez a remek rendezvény a Fórum Debrecen
Bevásárlóközpontban, és a kezdőknek azt is eláruljuk, hogyan működik!
Június 3-4-5-6! Vésd a naptáradba, hiszen ez egy
újabb „pirosbetűs ünnep” azoknak, akik imádnak
vásárolni. Akciókra fel! Négy napon keresztül több
ezret spórolhatunk a nyári leárazás előtt, ha használjuk az akciós kuponokat, amelyeket bármikor ingyenesen ki lehet nyomtatni a Fórum
Debrecen honlapjáról. Amennyiben nincs
lehetőségetek otthon vagy a munkahelyeteken kinyomtatni a kuponokat,
akkor sem kell megijedni, hiszen a
bevásárlóközpontban lesznek
kuponnyomtató
standok,
ahol hostessek segítenek
Nektek, hogy hozzájuthassatok kedvenc üzleteitek
kuponjaihoz. Az üzletek
listáját, amelyek részt
vesznek a rendezvényen, megtaláljátok a
www.forumdebrecen.hu
weboldalon! De jöjjön
egy kis ízelítő néhány
üzletről és a kedvezményeikről:
576 Kbyte - 20% kedvezményt
ad a használt játékszoftverekre.
Az akció más akcióval nem vonható
össze.

Benu - 20% kedvezmény kozmetikumokra.
BL Óraszalon - 20-50% kedvezmény a megjelölt
termékekre. (Lacoste órák-30%, Gyerek fali órák
-50%, Tamaris órák -20%.)
Borgo - 20% kedvezmény a megjelölt termékekre.
Más akcióval nem vonható össze. Készpénzre nem
váltható.
Budmil - 20% kedvezményt ad a megjelölt termékekre.
C&A - 20% kedvezmény a vásárlás végösszegéből.
Darlington Teabolt - Minden termékükre, illetve egyféle teafűből vásárolt legalább 100 gramm
mennyiségre 20% kedvezmény.
DM - 10% kedvezmény 2000 Ft feletti vásárlás
esetén. A kupon más vásárlás-végösszegi akcióval
nem vonható össze és ajándékkártya-vásárlásra
nem vonatkozik.
Hervis - 20% egy kiválasztott termékre.
Humanic - 20% kedvezmény minden termékre.
Játéksziget - 20% kedvezményt ad minden termékre, kivéve az akciós termékeket és a Legót.

Libri - 20% kedvezményt biztosít minden könyvre
és hangoskönyvre.
Office Shoes - 10%: Converse, Vans, Ugg, New
Balance, Flossy, Ipanema, Rider, Grendha, Zaxy
illetve 20%: Cat, Polo Ralph Lauren, Lauren Ralph
Lauren, Lacoste, Skechers, Timberland, Le Coq,
Kitten, Hunter márkájú lábbelikre.
Papp Optika - Egyes keretek 30-40%-os akcióban (Bvlgari, Gucci, Roberto Cavalli, Ferre, Dior,
Moschino). Egyes gyerekszemüveg-keretek 50%
akcióban. Egyes napszemüvegek 20-40% akcióban.
Six - 2 db termek vásárlása eseten 20% kedvezményt ad.
Spar - 7.500 Ft felett 500 Ft azonnali kedvezmény
a végösszegből.
Tchibo - 20% kedvezmény legalább 3 használati
cikk vásárlása esetén.
Vodafone - Minden (az üzletünkben megtalálható) tartozékból és mobiltelefon-kiegészítőből 30%
kedvezményt biztosítunk.

Women’Secret- -20%. A kedvezmény egyéb akcióval/promócióval nem vonható össze.
Egy dolog biztos, én kihasználom a kedvezményeket és beszerzek egy jó kalapot! Hölgyek,
figyelem, a nagy hőség közeledtével érdemes
mindenkinek szert tennie egy kisebb vagy nagyobb kalapra vagy esetleg baseballsapkára.
Kinek mi illik jobban a stílusához, és miben
érzi jól magát. Ajánlom, mert egyrészt szuperül néz ki, másrészt pedig megvéd a leégéstől
és a napszúrástól. Nem kell arra gondolni,
hogy biztos nagyon drágák, és hogy nekem
úgysem áll jól. TÉVEDÉS! Mindenki megtalálhatja a fejformájának megfelelőt, egészen
baráti áron is. Nekem személyes kedvenceim
a nagykarimájú kalapok, amelyek, bár feltűnőek, hihetetlenül stílusosak!
Remélem, egy kicsit mindenkinek segítettem,
és, ami a legfontosabb, a dátumot jól véssétek
fel, és izzítsátok a kuponokat!
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1. GRÉTI

4. CINTIA

Ruha (Envy)
15.990 Ft;
Táska (Bijou Brigitte) 11.990 Ft;
Szandál (Reno)
14.990 Ft;
Fejpánt (Bijou Brigitte) 3.990 Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 990 Ft.

Felső (Mango)
6.995 Ft;
Nadrág (Laag&Hill)
21.990 Ft;
Táska (Promod)
10.995 Ft;
Cipő (C&A)
4.590 Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 3.490 Ft.

4.

5.

6.

2. REBEKA
Ruha (New Yorker)
Kimonó (Tally Weijl)
Táska (Bijou Brigitte)
Cipő (Tamaris)
Nyaklánc (Promod)

5. SZANDI
5.990 Ft;
3.995 Ft;
6.490 Ft;
17.990 Ft;
5.995 Ft.

Felső (Mango)
7.995Ft;
Rövidnadrág (New Yorker) 5.990 Ft;
Táska (C&A)
5.590 Ft;
Cipő (Reno)
14.990 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3.990 Ft.

3. KITTI

6. JUDIT

Felső (Tally Weijl)
3.995 Ft;
Nadrág (Magenta)
18.900 Ft;
Táska (Tamaris)
7.990 Ft;
Cipő (Reno)
12.990 Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 3.490 Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte) 3.990 Ft.

Felső (Magenta)
Szoknya (Promod)
Táska (C&A)
Szandál (Reno)
Karkötő (Bijou Brigitte)

3.990 Ft;
8.495 Ft;
5.590 Ft;
11.990 Ft;
2.990 Ft.

Nyári „must have” darabok
A nyakunkon a jó idő és meg nem szerezted be a nyárra az alapdarabokat? Összegyűjtöttük a mi kedvenceinket! Próbáld, mixeld és szerezd be a
must have részleteket és legyél tökéletes a meleg hónapokban!
A vizek nagy szerelmeseinek egy jó hírrel szolgálhatunk. A tervezőknek köszönhetően már egész kis tengerész outfitteket tudunk összeállítani.
Piros pulcsi, csíkos szoknya, horgolt mellény. Már csak a hajóskapitányt kell megtalálnod vagy éppen megcsípned és kifogni az aranyhalat a magyar tengerből vagy a környezőkből.
Bizonyított tény, hogy a sárga szín viselésével jobb kedvünk lesz egész nap. Márpedig ha ez bizonyított, akkor nincs mese, használnunk kell!
Dobd fel virágos nadrágodat, egyszerű fehér felsődet egy üde színnel és mosolyogni fogsz a nap minden órájában. A nyár nagy kedvence a
csipke minta, mindenhol megjelenik. Az üzletek polcain különböző fazonokban találod meg. Személyes kedvencünk a Mango csipkés-horgolt
kollekciója. Hidd el, olyan alappillére lesz a gardróbodnak, hogy azon kapod majd magad, hogy mindig ezt hordod. A púderszínek és a menta
már több éve a kedvenceink. Most variáltak egy picit vele, árnyalatokban és anyagokban is találunk több fazont. A farmert cseréld le ezekre a
könnyed anyagokra, hiszen kényelmesebbek és légiesek is. Sejtelmes eleganciával különlegessé teszi viselőjét. Az egyszerűnek tűnő outfitteknél
inkább a részletek a fontosak, használj virágos kiegészítőket és élénk színű táskákat!
Legyen élmény dús, szép nyaratok, öltözzetek divatosan, mosolyogjatok sokat!
xoxo, Anita

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.
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7. SZANDI

10. KITTI

Ruha (Laag&Hill)
12.490 Ft;
Táska (Promod)
7.495 Ft;
Cipő (Promod)
14.995 Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte) 3.490 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3.490 Ft.

Ruha (Envy)
16.990 Ft;
Táska (C&A)
5.590 Ft;
Cipő (Reno)
14.990 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3.990 Ft.

10.

11.

12.

11. REBEKA
8. CINTIA
Felső (New Yorker)
Szoknya (Tally Weijl)
Táska (Tamaris)
Cipő (Tamaris)
Karkötő (Bijou Brigitte)

4.590 Ft;
3.495 Ft;
7.990 Ft;
12.990 Ft;
2.990 Ft.

Felső (Mango)
Nadrág (New Yorker)
Táska (Mango)
Szandál (Mango)
Fülbevaló (Bijou Brigitte)
Karkötő (Bijou Brigitte)

5.995 Ft;
5.990 Ft;
9.995 Ft;
6.995 Ft;
2.990 Ft;
3.990 Ft.

9. JUDIT

12. GRÉTI

Ruha (Promod)
9.995Ft;
Mellény (Mango)
6.995 Ft;
Táska (Mayo Chix)
15.990 Ft;
Cipő (Tamaris)
11.990 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 2.490 Ft.

Ruha (Magenta)
15.900 Ft;
Farmerkabát (Mango) 9.995 Ft;
Táska (Bijou Brigitte)
6.490 Ft;
Cipő (Reno)
17.990 Ft;
Karkötő (Promod)
4.495 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 6.490 Ft.
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Sztárparádé a Campuson
Világsztárok és a legismertebb hazai
csapatok is ott lesznek a Campus Fesztiválon július 22-26. között a Nagyerdőn: a fesztivál idén is a
stadion környezetében várja a látogatókat.
Tavaly hetvenezren buliztak a Campus Fesztivál
négy napja alatt a Nagyerdei Stadionnál berendezett területen, ami a hazai fesztiválszíntéren
a legkorszerűbb körülményeket biztosítja egy
nyári többnapos zenei kikapcsolódáshoz. Az
egyedülálló helyszínen – ami a belvárosból akár
gyalog is, de villamossal tényleg néhány perc
alatt elérhető – idén is olyan programokat kínálnak a szervezők több színpadon a közönségnek,
amelyek mindenkinek izgalmas kikapcsolódást
ígérnek.
A Campuson idén júliusban olyan ismert előadók lépnek színpadra, mint Wilkinson, a brit
drum and bass zenei producer és DJ Londonból,
de két év után újra jön Ákos, sőt hazai pályán
tart nagyszabású lemezbemutató koncertet a
Tankcsapda. A nemzetközi sztárok között pedig
mindenképpen ki kell emelni a holland jazz dívát, Caro Emeraldot és a brit Enter Shikari zenekart is.

Caro Emerald első slágere a Back It Up volt,
mellyel számos európai ország slágerlistáján
rekordot állított fel, első lemezéből eddig több

mint egymillió példányt adtak el, hazájában még
Michael Jackson Thriller-jét is megelőzte. Az
énekesnő kedvenc stílusa a 40-es, 50-es évek jazz
zenéje, amit professzionálisan ötvöz mai modern popzenei hatásokkal. Az így kialakult egyedi stílusvilághoz párosul Caro különleges hangja
és előadásmódja, amit július 23-án, csütörtökön
este Debrecenben is megtapasztalhatunk.
A Campus másik kiemelt fellépője az elektronikával kísért metalcore vonal egyik sikercsapatának számító brit Enter Shikari, akiknek már
hazánkban is sikerült komoly rajongótábort
kialakítaniuk, koncertjeik mindig a legenergikusabb bulik közé tartoznak, hiszen a metal, a
trance, a hardcore és a dubstep egyaránt viszszaköszön a dalokból. A zenekar nyári fesztiválturnéja keretében hazánkban egyedül a Campus
Fesztiválon játszik, mégpedig július 25-én. Ha a
kiemelt fellépőkről van szó, nem hagyhatjuk ki
a sorból a nemzetközi dubstep színtér legkedveltebb zenekarát, a Modestep-et, akik szintén
élő koncertet adnak a Campus-on. Az egyedi

élményt garantáló koncerten július 24-én vehetnek részt a fesztiválozók.
Ha a rendezvény programjára rápillantunk, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a hazai zenei szcéna
aktuálisan legnépszerűbb énekesei, együttesei és
a legismertebb dj-k is fellépnek: a nagyszínpadon
ismét hatalmas bulira készül a Quimby, de idén
is zúznak például a 30Y, a Kiscsillag, a Brains, a
Kowalsky meg a Vega, az Intim Torna Illegál és
a Paddy and the Rats zenészei, de koncertezik
Rúzsa Magdi és Majka is. A Campus Fesztiválon
ebben az évben is nevettetnek a Dumaszínház
humoristái, de lesz a nagyerdei romantikába beillő éjszakai filmvetítés is.
Az év legintenzívebb találkozási pontjaként is
jellemezhető Campus Fesztiválra, a nyár kihagyhatatlan debreceni bulijára bérletek elővételben
a Lovardában, a Campus Pont Jegyirodában,
a Frei Caféban, a Napló-szákházban, a Roncsbárban, a Tourinformban, az IBUSZ irodában,
a Földkörüli Utazás debreceni irodájában, a
Kölcsey Központban, a Libri könyvesboltban, a
Líra Könyváruházban, az OTP Travel Silvernél
és az Interticket országos jegyirodáiban kaphatók. Kedvezményes áru bérletek és napijegyek
vásárlására július 14-ig van lehetőség a felsorolt
jegyirodákban.
Találkozzunk július 22-26. között a Campus
Fesztiválon!
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Nyári szabadtéri programok
Minél közelebb kerülünk a nyárhoz,
minél melegebb az idő, annál jobban izgat bennünket a kérdés, hogy mivel is töltsük hasznosan
és persze szórakoztatóan a forró hónapokat. Megmutatjuk nektek, hogy mire is számíthattok, ha
Debrecenben akartok maradni!
Megújult a Debreceni Szabadtéri Színpad, meseszép környezettel várja a kulturálódni vágyókat! A Debreceni Önkormányzatnak pályázati
pénzből sikerült újjávarázsolnia a korábban
bezárt színpadot. A terület jelenleg nemcsak
színházi eseményeknek ad otthont, de rengeteg
zenei programnak is helyszínt biztosít. Már június elejétől folyamatos programokkal várja az
érdeklődőket a Nagyerdő szíve. Idén - sok más
művész mellett - olyan nagy neveket láthatsz
a színpadon, mint Kulka János, Nagy Sándor,
Oroszlán Szonja, Pindroch Csaba, Schell Judit.
Ráadásul tényleg egész nyáron színvonalas darabok kerülnek terítékre.
Ha nyár, akkor természetesen nem maradhatunk fesztivál nélkül! Kelet-Magyarország legnagyobb könnyűzenei eseménye, a Campus
Fesztivál is ott sorakozik a kihagyhatatlannak
tűnő programok listáján! Ráadásul minden
korosztálynak kedveznek a szervezők, hiszen
idén nyáron itt lesz velünk a Wilkinson, a jazz
díva, Caro Emerald, de fellép Ákos, a Tank-

csapda és Rúzsa Magdi is. Neked is ott a helyed!
Persze, ha Debrecen és nyár, akkor elmaradhatatlan a Virágkarnevál is. Mint minden évben,
most is lázas készülődés előzi majd meg a fesztivált. A nagyközönség örömére kreatívabbnál
kreatívabb kocsik vonulnak fel Debrecen utcáin. Minden évben a Fórum is jelentkezik új
kocsival, idén sem lesz ez másképp. Ha szereted
az utcai karneválok hangulatát, és szeretnél virágokból készült műalkotásokat megcsodálni,
esetleg egy kis mazsorett-előadásra vágysz, akkor te sem hagyhatod ezt ki!
Augusztusban a sport szerelmeseinek is kedvezünk, hiszen augusztus 22-23-án az Erdőspusztai Arborétumban rendezik meg a kétnapos Debreceni Futókarnevált. Az első napon az
úgynevezett Őrült futásra, a második napon a
Terep-félmaratonra kerül sor. Rendkívül izgalmas körülmények között rendezik meg a ver-

senyt, hiszen a résztvevők tizenöt hektáros természetvédelmi területen, botanikai ritkaságok
között, gondozott parkban futhatnak. A családok számára kétnapos kirándulási lehetőség
nyílik: amíg apa vagy anya fut, a gyerekek gyönyörű környezetben, jó levegőn tudják eltölteni
az időt a tó partján található játszótéren, amelynek minden játékát fafaragók készítették. De
előtte júniusban is hódolhatunk a futás szenvedélyének, hiszen 20-án lesz a Cívisvárosban az
Éjszakai futás, amely az Egyetem térről indul
majd. Június második hétvégéjén Pulykanapok,
illetve augusztus 15-16-án Mézeskalács Fesztivál is várja a látogatókat. Ez utóbbi hagyományőrző rendezvény célja a Debrecen nevéhez szorosan kötődő mézeskalács-készítés bemutatása,
illetve a méz tradicionális felhasználási lehetőségeinek megismertetése. A programot a Déri
Múzeumban tekinthetik meg az érdeklődők.

Tehát, programokból idén nyáron sem lesz hiány! Mi jelen leszünk, tartsatok velünk Ti is!
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A súlyemelés titka
Kecskés Zoltánnal, a súlyemelés magyar, európa és világbajnokával saját fitness
termében, a Női Vezér Fitnessben találkoztunk.
Szó esett a gyermekkoráról, pályafutásáról,
sikereiről és doppingvádjáról, továbbá hogy
a visszatérése után miért is indul június 19-én
Skóciába, a Masters Európa-Bajnokságon.
- Egy időutazásra invitállak, ha nem bánod. Ugorjunk vissza néhány évtizedet az időben. Hogyan
emlékszel vissza, milyen volt gyermekként a kis
Kecskés Zolika?
Nagyon hiperaktív és örökmozgó gyerek voltam.
Minden jóban, minden rosszban benne voltam és nagyon szerettem sportolni, habár még nem tudtam mi
az, hogy sport. Érkörtvélyesen (Erdély) jártam iskolába, ahol belekóstoltam a futball világába, atletizáltam
(a rövidtávfutás az nagyon jól ment), de iskolák között
sosem jutottam ki megyei vagy országos versenyre.
Aztán jött egy küzdősportág: a karate, ami megtetszett
a nagyokat látva. Ez teljesen új volt számomra, ekkor
voltam 12éves. Nem bántam a kemény edzéseket. Ha
ütni kellett, ütöttem, ha rúgni, akkor rúgtam – ez nekem nagyon szimpatikus volt, de mindössze 1 évig
tartott a ‚karate kölyök’ lelkesedésem.
És hogyan ismerkedtél meg a súlyemeléssel, mint
sportággal?
A bátyám elkezdett súlyemeléssel foglalkozni, és az
ő hatására 13 évesen kóstoltam bele ebbe a világba.
Elvitt magához Nagyváradra /ugyanis ő ott járt iskolába/, ahol a nyári szünidőmet töltöttem. Hogy
ne üljek otthon egyedül, elvitt az edzőterembe magával. Volt ott konditerem, meg súlyemelő terem
is. Csodálkozva néztem, hogy egy hozzám hasonló
vékony testalkatú srác, hogyan tud egy nála jóval
nagyobb tömegű súlyt egy mozdulattal a feje fölé
dobni, amit én még csak meg sem tudtam mozdítani, nemhogy elemelni a földtől. Rejtély volt számomra.
Aztán az edző odajött hozzám, és megkérdezte
tőlem: “Na, akarsz Európabajnok lenni?” Azt sem
tudtam akkor miről is beszél pontosan..., de termé-

szetesen azt habogtam, hogy “Persze! Akarok!” - és
kezet ráztunk. Hát így kezdődött minden a nevelő
edzőmmel: Lorencz Mihállyal és a seprűnyéllel,
amin elkezdtem szorgosan gyakorolni.
Az első komolyabb előrelépés mi volt a
pályafutásod során?
A kisebb versenyeket sorra megnyertem Romániában. 14 évesen már országos ezüstérmes voltam.
Eredményeim révén beválogattak az utánpótlás
válogatottba és így sport iskolás lettem, Besztercebányán. És azt hiszem, hogy ekkor indult el a sport
karrierem.
Sikereidnek köszönhetően már évek óta Magyarországot népszerűsíted a nemzetközi versenyeken és
világbajnokságokon. Mesélj nekünk, hogyan és mi
okból kerültél kis hazánkba?
Ugye időközben történt egy rendszerváltás. 1989 decemberével kitört a forradalom, és sokan emigráltak
külföldre. A magyar anyanyelvű sportolókat ekkor picikét háttérbe szorították. Vekengtünk rajta, hogy mi
legyen, ugyanis a legjobb formámban voltam ekkor,
de mégsem utazunk ki az EB-re . Ekkor döntöttem
úgy, hogy ott hagyom a válogatottat és Magyarországra jövök. Felkerestem azonnal a debreceni DVSC
Sport Klubot, ahol rögtön le is igazoltak, sőt ebben az
évben váltam válogatott sportolóvá is. Ekkor mindössze 16 éves voltam.

1990-től 2004-ig az évtized könnyű súlyú versenyzője voltál. 1996-ban kijutottál Atlantába, az olimpiára- ahol a 8. helyet sikerült bezsebelned. 2002-ben
“Az év magyar súlyemelője” díjat nyerted el. Majd
a 2004-es olimpia egy sérelmet is hozott magával.
Doppingvádba keveredtél, amit jogi útra tereltél és
meg is nyertél! Ez hogyan hatott a pályafutásodra?
Csak azt tudom mondani, amit ugye a sajtóban is leközöltek, hogy megvádoltak doppingolással, de közben kiderült, hogy nem doppingoltam. Ezzel a dopping botránnyal másfél év telt el, így nem indulhattam
a 2004-es olimpián. Az ügy bíróságra is került, amit
természetesen megnyertem. Végül a sajtó is tisztára
mosta a nevem: “Kecskés Zoltán nem doppingolt!”
címlap sztorival. Viszont a sok herce-hurca után röpke
10 évre elment a kedvem az egésztől...
És akkor mivel foglalkoztál abban a 10 évben? Mert,
ha jól tudom nem is olyan rég visszatértél. Idén a
Magyar Bajnokság I. helyezettje lettél, Budapesten.
Eltereltem a figyelmemet az élsportról. Megcsináltam
az edzőit, aztán 2 edzőtermet nyitottunk itt, Debrecenben a feleségemmel (Női Vezér Fitness és Vezér
Fitness termek). Aztán aerobik, spinning, kangoo
és súlyemelő edzéseket adtam/adok a mai napig
a tanítványaimnak és az érdeklődőknek. Továbbá
életmódtanácsadó vagyok.
Aztán újra elkezdtem magamnak emelgetni, éreztem hogy ismét boldogsággal tölt el. 2013-ban újabb

Fogyasztó?

sikerekkel tértem vissza. 2014-ben Masters Európa
bajnok, majd ugyanez év szeptemberében, Koppenhágában Masters Világbajnok lettem.
Most is készülsz egy újabb Európa bajnokságra Masters kategóriában? Jelenleg Te tartod az
országos csúcsot mindkét fogásnemben. Mi lesz a
cél Skóciában?
Jelenleg az a célom, hogy egy új országos csúcsot állítsak fel. Lökésben szeretném beállítani az országos csúcsot, amit egyébként már megcsináltam – ez 130kg-ot
jelent, továbbá szakításban a 105 kilós országos csúcsot
szeretném felállítani. Ha ez teljesülne, összetettben egy
új csúcs születne. Úgy érzem elég jó formában vagyok
most, van is kedvem csinálni. Ez nagyon fontos!
Szigorú edzőnek tartod magad?
Felnevelni egy generációt és csapatot - munka kell
hozzá, bele kell tenni az időt. Napi szinten foglalkozni velük. Edzéstervet írni nekik, felügyelni őket
és biztatni – ezek mind, mind nagyon fontos tényezők. Aztán próbálom átadni nekik a tudást, amit
én tudok. Nagyon fontosnak tartom az utánpótlás
képzést! És, hogy szigorú vagyok-e? Azt kell csinálni,
amit mondok. Ha valaki nem csinálja, nem nagyon
szoktam még egyszer elmondani, legfeljebb kicsit
hangsúlyosabban, viszont ha egyáltalán nem csinálja
amit kell, akkor elzavarom. Az időmet nem pocsékolom olyan emberekre, akik nem dolgoznak, nem azt
csinálják amit kell. Csak olyan személyekkel vagyok
hajlandó együtt dolgozni, akik velem együtt küzdenek meg a sikerért! Akikre büszkék lehetünk: egyetemi bajnokságon Deilinger Andi ezüstérmet nyert 69
kg-mal. Aztán az iskolás országos bajnokságon, ami
régen diákolimpia volt, ott Kusai Kristóf 69 kg-mal
bronzérmes lett, a junior korosztályban pedig Nagy
Mihály 77 kg-ban ismét bronz érmet szerzett.
Kötelességemnek érzem azt, hogy megszólítsam a
fiatal generációt, hogy sportoljanak minél többen!
*Edzések: Vezér Fitness-ben (Árpád Vezér suli - Böszörményi út 150.) akár már 7 éves kortól, a 9 év alattiaknak van a legnagyobb esélyük, hogy kijussanak a
fiatalkorúak olimpiájára (17 éves korig).

Fogyasztók és
DMEW?QXRŁTĸBƆIȧ
találkozása a Vállalkozó?
Fórumban

Mi történik
örténik
ö
ör
rté
tén
éniik
ka
akkor
akkor, ha egy fogy
fogyasztó
és egy fogyasztóvédő találkozik?
Szakszerű problémamegoldás.
A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, a Gazdasági
Versenyhivatal támogatásával működtetett Gazdasági
Versenyügyi Tanácsadó Irodákban azt a célt tűzte ki, hogy
fogyasztóvédelmi másodpilótája legyen a fogyasztóknak
és vállalkozásoknak. A feladatuk, hogy segítsék a tudatos
fogyasztóvá és tisztességes vállalkozássá válást.
A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda csapatával,

2015. június 6. 16.00-kor
találkozhatnak a Fórum Bevásárlóközpontban.
Legközelebbi tanácsadó iroda:
4025 Debrecen, Piac utca 77., II. emelet 13.

Ügyfélfogadási idő:
H, Sz: 13:30 – 17:30, K, Cs, P: 8:30 – 12:30

www.versenyugyi-tanacsadoiroda.hu
www.fogyasztovedok.hu
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Minicity a Fórumban!
A bevásárlóközpont közepére mini
várost építettünk, ahol a gyerekek különböző
szakmákban próbálhatták ki magukat. A logikai és interaktív játékokkal felejthetetlen perceket töltöttek.

A fiúk kedvence

gukat a szakácsszerepbe. A képzeletbeli hagymavágás
és a fakanálpörgetés sem okozott gondot a legkisebb
kuktáknak, sőt, amíg rotyogott az étel, az újdonsült
háziasszonyok teázgattak. Nemcsak a kis hölgyek
imádták a konyha birodalmát, több kisfiúval is találkoztunk az ízek birodalmában! Noha lehet, hogy csak
a pocakjuk vezette őket a házikóba, végül igazán jól
mulattak azok a gyerekek is, akik egyébként nem szívesen húznak kötényt.

Az én kis kertész...
A tavaszi virágok között és a frissen zöldellő veteményesben repül az idő! A kicsik itt belekóstolhattak a
kerti munka rejtelmeibe, szépségeibe, és kitanulhatták

Az első házikóba belépve hirtelen egy autószerelő műhelybe csöppentünk, ahol a meghibásodott autót alaposan átnézhették a kicsik. A kisfiúk lelkesen öltötték
magukra a kantáros munkaruhát, hogy utánajárjanak
az akkor még ismeretlen meghibásodásnak. Egy kis
olajfolt és villáskulcs a kézbe, és a munka végeztével
tovább gurult az autó.

gással. A gyerekek most maguk is megtapasztalhatták,
mennyi munka van egy-egy műsor mögött, és hogy
milyen érzés vendégként szerepelni! A gyerekek nagyon élvezték, hogy betekinthettek a kulisszák mögé,
és részesei lehettek a televíziózásnak.

Süssünk-főzzünk valami finomat!

A kicsik kipróbálhatták magukat a művészetek világában is, egészen pontosan belebújhattak egy festőművész bőrébe. Itt aztán mindenki kibontakoztathatta a
kreativitását, és szabadjára engedhette a fantáziáját! A
fiúk és a lányok is nagy izgalommal vetették bele magukat a festésbe, mártották bele ecsetüket a festékekbe.
A fiatal alkotók a vászonra festett műveiket természetesen haza is vihették.

Leendő háziasszonyok özönlötték el a miniváros
konyháját. A kislányok élvezettel vetetették bele ma-

Ecsetet a kézbe!

a virágkötészet mesterségét! A gyengébbik nem képviselői igazán élvezték a munkát, a virágokból ötletes
csokrok készültek. A fiúk pedig a gyepgondozás titkait
és az erőt igénylő, igazán “nagyfiús” munkákat sajátították el.

Légy te a műsorvezető!
Egy valódi televíziós stúdiót hoztunk el, ahol a legfiatalabbak kipróbálhatták, milyen is a rivaldafényben
lenni! A média világa nem mindig egyenlő a csillo-

Építsünk valamit!
Ássuk az alapot, keverjük a habarcsot, épül a fal!
Egy építkezés kellős közepére csöppentünk! Nem

lányoknak való munka, így minden munka a fiúkra
maradt. Kellő figyelem és erő is kellett hozzá, hogy az
eredmény látványos és precíz legyen! Az ifjú mesterek kellő gondossággal vettek részt a munkálatokban.
Volt, aki az építkezés irányítójaként volt jelen, és volt,
aki a kötőanyagért felelt. Éppen úgy, ahogy a felnőttek
világában!
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Nyári utazási tippek
Romantikus, felfedező vagy inkább lustálkodó típus vagy? Ha nyár, akkor
utazás! Nyakunkon az igazi, forró nyár, a felhőtlen pihenés! Ideje alaposan megtervezni
a tökéletes nyaralást!
Mi segítünk Neked megtalálni az egyéniségedhez
leginkább megfelelő úti célt! Olvasd el cikkünket,
és megtudhatod, hova utazz idén nyáron!

A romantikus – Velence
Mi lehetne romantikusabb, mint Velencében gondolázni? Bámulatos bizánci stílusú kupolák, pati-

nás paloták, igazi építészeti csodák, fényűző gondolák, ez Velence, a romantika fővárosa.
Engedjétek, hogy Titeket is magával ragadjon ez a
mesebeli hely. Sétáljatok kézen fogva a Szent Márk
téren, gondolázzatok a több száz éves falak között.
A lenyűgöző fények, a szűk kis utcák könnyed,
romantikus hangulatot árasztanak! A romantika
garantált a szerelem városában!
Így, ha még nem jártál ebben a csodás turistaparadicsomban, látogass el minél hamarabb, mert
sajnos úgy néz ki, hogy hamarosan el fog tűnni
ez a különleges város, mert a tenger szintje évről
évre emelkedik, a házak pedig már nem bírják túl
sokáig. Jobb, ha tudod, egy nap alatt szinte lehetetlen bejárni Velencét, és aki nem
ismeri jól a várost,
könnyen el is tévedhet a sok-sok
egyforma,
szűk
kis utcában. Tehát
érdemes térképpel
nyakunkba venni
a város összes zugát! Felejthetetlen
élmény lesz!

báld ki és gyönyörködj! Pihenj sokat, és élvezd az
all inclusive szállodák örömeit!

Az igazi felfedező – Egyiptom
Igazi utazó vagy? Szereted a történelmet? Kutasd fel a fáraók rejtélyeit! Földünk egyik legpáratlanabb
p
országa megérdemelten
nevezetes
n
kulturális sokszínűségéről.
S
Számtalan
lélegzetelállító látnivalóval
k
kecsegtet!
Aki egyszer eljut ide, azt telj
jesen
rabul ejti. Szavakkal nagyon neh leírni ezt a pazar, rejtelmes világot.
héz
E kell menni, és át kell élni!
El
A piramisok elragadó látványa mellett
é a nagy forróságban lehűtheted maés
g a Vörös-tengerben. Ismerkedj meg
gad
a tenger hihetetlenül gazdag élővilágával! Ideális hely a búvárkodáshoz, pró-

Garnélarákos
tejszínes spagetti

A lustálkodó – Görögország
Megnyugtat a tenger ragyogó látványa? Szeretsz
hosszasan heverészni a parton?
Akkor tárt karokkal vár Rád a Görög-szigetek!
Azúrkék tenger és szívélyes görög vendégszeretet:
ez az, amiben részed lehet!
Napközben barnulj a tengerparton, este pedig látogass el egy görög estre, és szórakozz!
Próbáld ki a görög konyha ízeit, biztosan elvarázsolnak majd! Ha a sok pihenés után mégis kedvet kapsz a kiránduláshoz, a történelem ott hever
a lábaid előtt!
Fedezd fel az ókori kultúra káprázatos emlékeit!

Epres-mascarponés szelet
Hozzávalók:
500 ml mascarpone • 2 cs babapiskóta • 2 cs vaníliás puding • 1 l tej
• 50-60 dkg eper • 500 ml habtejszín • Cukor ízlés szerint

Hozzávalók:
tésztához: • spagetti tészta, • pici só, • olaj a vízbe
Feltéthez hozzávalók: • 200 gr garnélarák, • 1,5 dl tejszín, • só, • bors, • chili
paprika, • 2 fej
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Olajon
llaaj megpirítom fehéredésig. vigyázva, hogy a fokhagyma meg ne égjen. Ráteszem
a garnélarákot, amíg picire össze nem ugrik sütöm. Hozzáadok egy kis
sót, illetve chilit. Majd, kb. 10 perc után hozzáadom a tejszínt. 4-5 percig kell még főzni. A tejszínhez adok még
sót, illetve borsot ízlés szerint. Ha kész van, meg lehet
bolondítani egy kis citrommal a tetejét. A tésztát forró
sós, olajos vízbe teszem, 10-12 perc alatt készre főzöm.
Jó étvágyat!

Elkés
ítés:
Elkészítés:
A piskótákat egy tálba rakom,cukrozott tejjel meglocsolom. Az epret
apróra vágom és a piskótákra szórom. Közben a pudingport 8 dcl tejjel sűrűre főzöm, 3-4 kanál cukorral
ízesítem. Majd összekeverem a mascarponéval és ezt
a krémet az epres piskótára öntöm. A hozzávalókat ebben a sorrendben rétegezem,majd hűtőbe teszem. Ha
meghűlt a tetejére simítom a felvert tejszínt.

Görög Réka Dorottya, az Alföld Tv műsorvezetője

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. július 31.
A nyertest telefonon értesítjük, nevét
pedig a következő számban közöljük.

Szebényi Ágnes, a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont információs munkatársa

Előző kirakós
játékunk nyertese
Anik József László,
bal oldalán Barabás Fruzsina
center menedzser asszisztens,
a jobb oldalán pedig a
Budmil üzlet képviseletében
Molnárné Vezendi Éva.
A nyertes egy 5000 Ft-os
ajándékutalvánnyal lett gazdagabb.
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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: Russmedia Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
Tel.: +36-52-526-626 Felelős vezető: Dubóczki Tibor

