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Fórum a
Facebookon

Iratkozz fel
vagy kövess

Egészség
Kiállítás

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!

Tégy egy lépést az
egészséges élet felé,
Natural Expo
a Fórumban
április14-15-16-án.

Kedves Olvasó!
Lassan közeledik a tavasz, itt
az idő, hogy a ruhatárunkat is
felfrissítsük. Ehhez nyújt segítséget márciusban is a Fórum
Bevásárlóközpont, ahol a Fórum Online Kuponnapok keretein belül minden korosztály
kedvére vásárolhat üzleteinek
kollekciójából, méghozzá kedvezményes áron. Várjuk a segítőszándékú látogatóinkat is,
ugyanis március 18-án Véradást
szervezünk, amelyen reméljük
sokan részt vesznek. Szintén
e hónap 18-tól veszi kezdetét
Húsvéti kiállításunk, amely a
Répafalva Lakói fantázianevet
viseli. Kézműves foglalkozással
és nyuszisimogatóval idén is
készülünk kicsik és nagyok örömére egyaránt.

20-40%

kedvezmény!

Köszöntsük együtt a márciust 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.

Sokak kedvenc évszaka, a tavasz, lassan ismét megmutatkozik. Előkerülnek a szekrény mélyéről a dzsekik,
a sportcipők, a könnyedebb öltözékek,
a helyükre pedig bekerülnek a csizmák
és a télikabát. De nem csak a ruhatárunk cserélődik ki ilyenkor, mi is sokkal
felszabadultabbak, kiegyensúlyozottabbak leszünk.
Munkába menet az egyre több biciklis
jelenléte jelzi, hogy bizony beköszöntött
a várva várt TAVASZ! Ne rohanjunk
azonban ennyire előre, hiszen nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy túl
vagyunk egy nagyszabású Fórum Topmodell gálán, illetve egy színes, vidám
farsangon is, amellyel idén is szerettünk

volna a kedvetekben járni. Az ezeken a
rendezvényeken megjelenő tömegekből
ítélve, úgy gondolom, sikerült is. Természetesen tavasszal sem hagyunk benneteket programok és nagyszerű akciók
nélkül, mert mi is szeretjük a megújulást! Rögtön itt van kezdetnek a nőnap,
ami felett nem ildomos elsiklani. Hiszen
melyik nőnek ne esne jól ilyenkor egy
szál virág, vagy bármilyen apró gesztus,
amellyel az év e napján kifejezzük, kifejezitek, hogy a nők bizony fontos részei
a férfiak életének. Mi sem feledkeztünk
meg erről a remek alkalomról, azonban rendhagyó módon most egy másik ügyet is szeretnénk ezzel támogatni.
Nem egyszerű vidámságot csalni egy
olyan ember arcára, aki beteg, azonban

ezek az emberek, akikkel nőnap alkalmából együtt fogunk dolgozni, mulatni,
példaértékű tartással, életkedvvel, kitartással rendelkeznek. A mellrák egy alattomos, szörnyű betegség, amely sajnos
rengeteg nőt érint, küzdelmükre most
mi is szeretnénk felhívni az emberek
figyelmét! Ebben fodrászaink, kozmetikusaink és a Fórum bevásárlóközpont
stylistja lesz segítségünkre.
Még véget sem ért az egyik program,
máris kedveskedünk a következővel,
mindenki kiélheti a vásárlási kedvét.
Hosszú volt a tél, és, ahogy a lelkünkre
ráfér a megújulás, úgy a gardróbunk sem
maradhat ki ebből. Nincs más dolgod,
csak keresni egy nyomtatót, és kinyomtatni a kedvezményre jogosító kupono-

Répafalva lakói
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Hogy néhány titkot is eláruljunk: áprilisban divathéttel és egészség-kiállítással
várunk majd benneteket. Szép tavaszi
napokat kívánunk nektek!

Véradás

Március 18. és 28. között

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

D

kat, vagy az információs pultnál megkeresni a hostesseinket. Ismét nagyon sok
üzlet csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, szóval, nosza, hölgyek, húzzátok
fel a kényelmes cipőtöket, és irány a Fórum. Megvan a kiszemelt szett?! Szuper,
akkor induljon remekül a Húsvét! Mi is
készülünk ám, szóval szakítsatok időt
arra is, hogy megtekintitek, mivel is szeretnénk kedveskedni nektek. Idén Répafalva lakói költöznek be hozzánk, akik
megmutatják, hogy nem is olyan egyszerű időre befesteni azokat a tojásokat!

www.forumdebrecen.hu

800
parkolóhely
Az Ön
kényelméért!

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

09:00-20:00
09:00-21:00
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RÉPAFALVA LAKÓI – HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
Ismét beköszöntött a húsvét a bevásárlóközpontba. Tavaly Tojásfalva lakóival találkozhattatok, idén pedig egy történet keretében két
nyuszi sztorijával ismerkedhettek meg március
18-a és 28-a között.
A húsvét az egyik mozgó ünnepünk: minden évben más
és más időpontra esik. Volt olyan, hogy még hó fedte a
tájat, de akadt olyan is, amikor 20 fokos napsütésben
ünnepelhettünk. Mint minden évben, a gyerekek által
oly nagyon kedvelt időszakra most is egy különleges kiállítással készülünk. Tavaly Tojásfalva mozgó tojásainak
mindennapjaiba tekinthettek be a látogatók. Jártunk
óvodában, játszótéren, kertészetben, de a saját otthonukat is megismerhettük.
Idén egy kicsit tovább gondoltuk a kiállítást, és egy
aranyos történettel bővítettük, hogy még izgalmasabb
legyen az egész család számára a húsvéti előkészület,
program. Így a család minden tagja együtt készülhet a
tojásfestésre, és még jól is érzi magát.
Két nyuszi mesebeli világát keltjük életre ebben az évben: Brúnó, a csodapiktor és Berti nyuszi kalandjait
meséljük el. A tapsifülesek Répafalván élnek, ott várják egyik legkedvesebb ünnepünk közeledtét. Brúnó, a
csodapiktor és legkedvesebb barátja, Berti azonban elügyetlenkedik a tojásfestést. Nagyon kevés az idejük, s
azon töprengenek, miképp tudnak a kiborult festék helyett újat szerezni. Felkerekednek hát, s kalandos útra
indulnak. Maga az aranyló napocska siet a csodapiktor
segítségére. A szivárvány ragyogó színeivel ajándékozza meg a nyuszikat, amelyektől újra csordultig telnek
a festékes csöbrök. A két tapsifüleshez a Répafalva felé
visszavezető úton Csíkoska, Bojtos és Tüskés is csatlakozik. Összefognak, s a sürgő-forgó kis csapat immár
együttesen lát munkához. Mire beköszönt a húsvét, a
gyerekek legnagyobb örömére minden egyes kis fészekben ott pompáznak a szivárvány színeiben ragyogó tojások. A mesebeli utazást és a kisnyulak kalandjait öt
szigetecskén mutatjuk be.
Sőt, készülünk majd nyuszisimogatóval, de kézműves
foglalkozással is. Gyertek, töltsük együtt a húsvétot!

A szezon
legjobb darabjai
Minden évszaknak megvannak a
kedvencei, összeszedtem nektek, hogy idén
tavasszal mire érdemes beruházni, milyen
alapdarabokat érdemes beszerezni 2016-ban.

ideje, viseld bodyként, de akár egy csipkeruhával is
kezdheted az őrületet.

Újdonságok és visszatérők jellemzik a márciust. Sok
tervező visszanyúlt a ’70-es évekhez, de vannak, akik
újraértelmeztek bizonyos divatelemeket. Ha még
barátkozol valamelyik stílussal, és nincs ötleted hozzá, hogyan is hordd, kattints a világhálóra, hiszen
a divat nagyágyúi is felfedezték, hogy így jutnak el
hozzád a legkönnyebben! Kövess külföldi divatmagazinokat, de akár utcai divatot összefogó oldalakat
is! Keress rá a #ootd #fashioninspiration hastagekre, és válogass kedvedre a különböző stílusokban!

Most virágkorát éli a spanyol virtus színe! A tervezők újraértelmezték a színt, így megújulva s a
különleges részletekre figyelve kerülnek vissza a
polcokra! Egy piros darab kell, hogy legyen a gardróbunkban, most eljött az idő, hogy beszerezd!

Fatalpak
Emlékszel még a ’70-es évek nagy kedvencére, a
klumpára? Na, ez most virágkorát éli! Kötelező darab lesz, ráadásul a meglévő ruhatárat tökéletesen
kiegészíti.

Necc részletek

Szabad a piros

Fodrok
Most aztán mindenütt! Óriási ujjak, fodros kiegészítők! Sőt, valahol még masnit is használnak.
Lényeg, hogy legyen, hiszen a nőies és a gyermeki
vonal idén összemosódik.

Bomberdzseki
Nincs mese, az átmeneti kabát-díjat idén a bomber
nyerte. Feldob mindent, amivel hordod: próbáld ki
ruhával, de akár egy egyszerűbb felsővel is.

Farmer örökre

A tervezők imádják! Sejtelmesen emeli ki a részleteket, ezzel teszi izgalmassá a mindennapokat! Kényelmi szempontból praktikus darab, hiszen nyáron bőrünk könnyen szellőzik majd! A jeligénk:
kell és kész.

Skinny, boyfriend vagy egy különleges darab! Na,
most aztán bármelyiket hordhatod, sőt variálhatod
is. Minden árnyalat divat, csak vigyázz, nehogy
minden fazon ott lapuljon a szekrényedben.

Pizsamára fel

Rózsakvarc

Előszörre vicces lehet, esetleg furcsálkodva kapják
fel ezt hallva a fejüket a laikusok! Pedig az alsónemű most reflektorfénybe került! Eljött a babydollok

A rózsaszínt egy kis szürkével vegyítették, és máris
kész 2016 színe. Viseld fehérrel vagy pirossal, és tökéletes lesz a szetted!

AGAZIN

2016. március

2.
1.

3

1. GRÉTI
Zakó (Mango)
Felső (Mango)
Nadrág (Mango)
Táska (New Yorker)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

3.

4. FRUZSI
13.995Ft;
7.995Ft;
9.995Ft;
5.990Ft;
52.900Ft;
4.990Ft;

6.

5.

4.

2. PATRIK
Ing (Laag&Hill)
Nadrág (Laag&Hill)
Cipő (Salamander)
Csokornyakkendő
(Laag&Hill)

17.990Ft;
29.990Ft;
34.990Ft;

5. PANNI
Felső (Mayo Chix)
Szoknya (Magenta)
Táska (Mayo Chix)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Karkötő (Bijou Brigitte)
Bross (Bijou Brigitte)

4.990Ft;

3. BEA
Felső (Magenta)
Szoknya (Envy)
Táska (Bijou Brigitte)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Karóra (Bijou Brigitte)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

Kardigán (New Yorker)
4.690Ft
Felső (New Yorker)
1.990Ft;
Szoknya (Envy)
13.490Ft;
Táska (Art’z ModellCango&Rinaldi)
75.900Ft;
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
66.900Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte) 2.490Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 2.490Ft;

11.900Ft;
17.990Ft;
6.490Ft;

12.390Ft;
25.900Ft;
12.990Ft;
65.900Ft;
4.990Ft;
1.590Ft;

6. KINCSŐ
59.900Ft;
9.990Ft;
5.990Ft;

Ruha (Promod)
11.995Ft;
Táska (C&A)
5.590Ft;
Cipő (Salamander)
44.990Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte) 2.490Ft;
Fejpánt (Bijou Brigitte)
900Ft;

Divatban a tavasz
Még lehet reggelente zúzmarás a reggel, viszont vágyunk a tavasz kezdetére. Most négy stílust hoztam nektek, amit akár variálhattok is egymással.

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

Púder és árnyalatai: Aki nem rendelkezik a balerinák tüll szoknyájával, most gyorsan beszerezheti, persze, ha ezt az egyéniségéhez túlzásnak érzi, de szereti a finom púder árnyalatokat, egy halvány slip-on-t mindenképpen ajánlok beszerzésre, a virágzó tavaszi napokra. A bátrabbak egy pinkesebb árnyalattal is próbálkozhatnak, akár ing, akár blézer formájában.
És bizony, a férfiakon is nagyon jól mutat egy halványabb rózsaszín fazon.
Babakék-farmer: Nem vagy az a nagyon csajos típus, a rózsaszínt nem veszed fel, de tavaszra te is szeretnél valamivel beújítani? Akkor a babakék színt neked találták ki! A farmer
tudjuk, örök divat, tavaszra a halványabb szín az ami kell, hogy megtalálható legyen egy nő gardróbjában. Akár szoknyáról, vagy felsőről, vagy ruháról legyen szó, biztosan te lehetsz
benne a tavasz legtündöklőbb virága.
Optikai csalódások: Szeretnél karcsúbbnak tűnni? Most olyan geometriai anyagokat használnak a tervezők, ami optikailag karcsúsít, így tereli el a figyelmet a kínos részekről. Nagyon kell figyelni, hogy milyen testalkatra milyen geometriai mintát használsz, hiszen tudjuk, hogy az alsó testrészen lévő színes eklektikus, nagy minták felhívják a figyelmet, ezáltal
még nagyobbnak mutatva a combot, feneket, tehát, ha vékony testalkatú vagy, akkor ezt neked találták ki. Ha viszont karcsúbbnak szeretnél tűnni, akkor a hosszanti csíkozást vagy
az olyan ruhákat keresd, amelyek két oldalt tartalmaznak egy varrást, ezáltal optikailag kisebbnek mutatva a derekat.
Katonadolog: A sötétzöld most mindenhol megjelenik, ruhákat, ingeket majdnem mindenhol találsz. Viseld kedvenc farmeroddal, vagy fehér, vagy fekete darabokkal! Most rojtos
kiegészítőkkel tettem még vonzóbbá! A csodaszép méregzöld, amelybe már ősszel is beleszerettünk, most tavasszal is viselhető. Ilyenkor egy stílusos napszemüveggel vagy egy fekete
hajpánttal tudjuk kiegészíteni az öltözékünket. A táska, mint mindig itt is lemaradhatatlan, a hátizsák még mindig menő, legyen az fekete, krémszínű vagy rojtos, illetve ha nincs sok
pakolnivalód, a kis oldaltáska a nyerő választás. Ha tavasszal kevered a stílusokat, engedélyezett, hiszen az alapszabály idén mindent mindennel, csak jól érezd magad a bőrödben.
A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Fejes Márton készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

7.

8.

7. GRÉTI

9.

Ruha (Magenta)
Táska (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

17.900Ft;
75.900Ft;
55.900Ft;
3.490Ft;

10.

12.
11.

10. FRUZSI
Mellény (New Yorker) 12.490Ft;
Felső (Magenta)
12.900 Ft;
Szoknya (New Yorker)
5.290Ft;
Táska (Mango)
11.995Ft;
Cipő (Salamander)
34.990Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3.490Ft;
Napszemüveg (Promod) 5.995Ft;

8. PATRIK
Dzseki (New Yorker)
Felső (New Yorker)
Nadrág (Laag&Hill)
Cipő (New Yorker)
Öv (Laag&Hill)

15.490Ft;
3.990Ft;
23.990Ft;
5.990Ft;
9.980Ft;

9. BEA
Felső (Promod)
Nadrág (Promod)
Táska (C&A)
Cipő (Salamander)
Gyűrű (Bijou Brigitte)

4.495Ft;
9.995Ft;
7.990Ft;
34.990Ft;
3.490Ft;

11. PANNI
Kabát (Mango)
Pulóver (Tally Weijl)
Short (Mango)
Táska (Mango)
Cipő (Salamander)
Hajpánt (Bijou Brigitte)

25.995Ft;
2.995Ft;
5.995Ft;
9.995Ft;
42.990Ft;
1.490Ft;

12. KINCSŐ
Zakó (Tally Weijl)
8.995Ft;
Felső (Sugarbird)
19.990Ft;
Nadrág (Promod)
7.995Ft;
Táska (Mango)
13.995Ft;
Cipő (Salamander)
49.990Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 3.490Ft;
Napszemüveg (Mango) 5.595Ft;
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Tavaszi kuponnapok
Még alig ért véget a téli leárazás,
máris új árleszállítás következik a Fórum
Debrecen Bevásárlóközpontban. Természetesen mi más lenne ez, ha nem a nagy sikernek örvendő kuponnapok!
Március 9-12 között újra beválthatjátok a
kedvezményeiteket, hogy olcsóbban juthassatok hozzá a tavasz legtrendibb ruhadarabjaihoz, legsikeresebb könyveihez, legszebb
ékszereihez.
A korábbi évekhez hasonlóan fog idén tavaszszal is a Nagy Tavaszi Kuponakció zajlani.
Akik újak a kuponozásban, azoknak most eláruljuk, hogyan is működik, hogy lehet hozzájutni a kuponokhoz. Öt napon keresztül az
akciós kuponok felhasználásával több ezer
forintot spórolhatunk a tavaszi shoppingolás
során, mivel ezeket a kuponokat bármikor
ingyenesen ki lehet nyomtatni a Fórum Debrecen honlapjáról. Amennyiben nincs lehetőségetek otthon, vagy a munkahelyeteken
kinyomtatni a kuponokat, akkor sincs baj,
mert a Bevásárlóközpontban lesznek kuponnyomtató standok, ahol hostessek segítenek

Nektek, hogy hozzájuthassatok kedvenc üzleteitek kuponjaihoz.
Összegyűjtöttem néhány divatirányzatot, ami
az idei tavaszt a legjobban jellemezni fogja.
Lágy esésű anyagok, horgolt textúrák, minták,
pasztell és kék árnyalatok várnak a Hölgyekre
a soron következő tavaszi-nyári szezonban.
Minden jel arra mutat, hogy a 2016-os tavaszi divat minden eddiginél nőiesebb lesz,
ezért jobb, ha már most felkészülsz a fodrok,
virágminták és púderszínek özönére!
- Rengeteg csipke és magasított nyakmegoldások jellemezték a kollekciókat New Yorkban és Londonban is.
- Szintén a kiemelten feminin trendek közé
tartoznak azok a megoldások és szabások,
amelyek láttatni engedik a kecses női vállakat.
- A color blocking után megérkezett a legújabb őrület, a print blocking, vagyis az egymástól eltérő feltűnő minták egymás mellé
helyezése.
- Nem meglepő, hogy a masnik főként a Párizsi Divathetet uralták, de azért egy picit
diszkrétebb formában Londonban is feltűntek. Ha imádod a babás glamúrt, ez minden-

képpen a te éved lesz!
Néhány üzlet előre megosztotta velünk, hogy
milyen szabályok szerint engedélyezi a vásárlóknak a kuponok igénybevételét. Íme, néhány üzlet leírása:
- Budmil: Minden teljes árú Budmil termékre 20% kedvezményt adunk a kupon beváltójának! Ajánlatunk egyéb kedvezménnyel nem
vonható össze és az akciós termékekre nem
vonatkozik.
- Borgo: -20% a megjelölt termékekre, más
kedvezménnyel nem vonható össze, készpénzre nem váltható.
- Spar: -1 kupon: 1 db szabadon választható
termék kedvezményes megvásárlására jogosít. Más akcióval vagy kedvezménnyel nem
vonható össze. Egyszerre maximum 4 db kupon váltható be. További részletek az áruházban. Az ajánlat 2015.március 4-8-a között, kizárólag a FÓRUM Debrecen SPAR üzletében
érvényes.
- Libri: -20% kedvezmény minden könyvre
és hangoskönyvre. A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze.
Egy vásárlásnál egy kupon érvényesíthető. A

kupon nem érvényes online és antikvár üzletünkben, csak a Debrecen Fórum bevásárlóközpontban található Libri Könyváruházban.
- Reno: -20% kedvezmény minden termékre
a kupon ellenében. A kedvezmény más akcióval vagy engedménnyel nem vonható össze.
- Hervis: -20% egy kiválasztott termékre. A
kupon más akcióval, kedvezménnyel nem
vonható össze, és nem érvényes az első áras,
a leértékelt, illetve a szórólapos termékekre.
- Six: -2db termék vásárlása eseten 20% kedvezményt adunk.
- Skiny: a teljes áras termékekből 20% kedvezmény jár. Ez a kedvezmény viszont az akciós termékekre, illetve a csomagokra (2dbos, 3db-os termékekre) nem vonatkozik.
- Virginia: -20 % (a kedvezmény más akcióval nem vonható össze)
- J.Press: 20% kedvezmény. Más kedvezménnyel nem vonható össze. A feltüntetett
kedvezmény az akciós termékeinkre nem vonatkozik, kizárólag teljes árú termékek vásárlására érvényes.
Tartsatok velünk a Tavaszi Kuponnapokon
is! Irány a Fórum Debrecen!

VISSZATEKINTŐ

Fórum Topmodell 2016
Idén újra elérkezett az év legrangosabb eseménye, a Fórum Topmodell
verseny döntője. 2016-ban immár ötödik
alkalommal választotta meg a bevásárlóközpont a legszebb hölgyét, aki egy éven
keresztül képviseli az áruházat. A rendezvény lebonyolítója ezúttal is a Fórum Rendezvényszervező csapata volt.
Ebben az évben is óriási érdeklődés övezte
a Fórum Topmodell versenyre jelentkezőket.
A 10 döntős lányt 300 lány közül választottuk ki. Először 30 lányt hívott be a szakmai
zsűri személyes elbeszélgetésre, majd a 30
lány közül került ki a 10 legszebb. A lányok
különböző érdekes programokon vettek
részt. Minden napot együtt töltöttek a Fórumban, ahol mindenkire más-más feladat
várt. Kisfilmek készültek róluk, amelyek során a center különböző üzleteibe látogattak
el. Megismerkedtek az Art’z Modell üzlettel,
a Tchibo kínálatával és a Hervis üzletbe is
ellátogattak.

Az est háziasszonya Görög ZIta volt
A lányok a fogatás minden egyes percét rendkívül élvezték, hiszen a legújabb trendekkel
ismerkedhettek meg, elfogyaszthattak egy
napindító kávét, illetve felkészülhettek az
edzésre is az ahhoz megfelelő öltözetben.
A lányok sminkjéről a Douglas Parfüméria

gondoskodott: a Douglas dolgozóinak köszönhető a döntősök csodás megjelenése.
Természetesen a hajakat is a Fórum egyik
üzlete, a Frisör Klier valósította meg. Így a
lányoknak nem volt más teendőjük, mint a
legmegnyerőbb mosollyal és magabiztossággal végigvonulni a kifutón, ami, valljuk
be, egy ilyen helyzetben nem biztos, hogy
a legegyszerűbb feladat. Szerencsére a versenyzők ezt is profin megoldották. Minden nap járáspróbákon vettek részt, hogy
a döntőre a kifutón tökéletesen tudjanak
mozogni. A járáspróbákat, illetve a koreográfia órákat Görög Réka Dorottya modell,
kifutómozgás-oktató tartotta. A gyönyörű
ruhák kiválasztásában Szűcs-Tarcsa Anita
stylist-koordinátor volt a lányok segítségére. A fürdőruhák is az ő elképzelése alapján,
egyedi tervezéssel készültek, amelyet a versenyzők a döntőt követően meg is tarthattak.
A döntősök zsűrizésében Csemer Boglárka
is részt vett, aki már a puszta jelenlétével is
emelte az est fényét, és a Fórum Topmodell

megválasztása után egy koncertet is adott a
bevásárlóközpont közönségének.
A forgatások alkalmával mindenki részt vehetett személyes tanácsadáson is, melynek
keretében a sminkesek és fodrászok tippeket, ötleteket adtak, hogy mindig mindenki a
legszebb arcát tudja mutatni. A döntő napján
mindenki izgatottan várta a végeredményt,
hiszen rengeteg nyeremény várt gazdára. A
Fórum üzleteitől is rengeteg felajánlás érkezett, a versenyt a Smaragd Szalon,a Smaragd
Shop, a Bijou Brigitte, az Artz modell, a Burger King, a Beauty Hands, a Köröm sziget és a
Frisör Klier támogatta. A versenyen így senki
sem maradt ajándék nélkül. Ezen kívül külön felajánlást tett a TriLite Stúdió, a Campus
Kht., a Vezér Fitness, valamint a Shape Power
Plate Fitness és a Balmazújvárosi Kamilla
gyógyfürdő is.
A döntősök magabiztosan és határozottan
léptek a kifutóra. A műsorvezetésben immáron negyedik alkalommal Görög Zita modell
és színésznő segédkezett, aki rendkívül színvonalasnak találta a versenyt, és örömmel
vállalta a műsorvezető szerepét. Az estélyi
ruhás bemutatkozás előtt az est fényét a fiatal, ámde annál tehetségesebb Erdős Orsolya
emelte, valamint bemutatkozott a No Comment táncos csapata is.
A 3. helyezést a félvér Nmekini Agata Blessing
kapta, a 2. helyezést a debreceni Cselei Amanda szerezte meg. A korona az egyik legfiatalabb versenyző, Tóth Panni fejére került, aki
nemcsak a koronát, de a közönségdíjat és a
Hajdupress különdíját is elnyerte. Sok sikert
kívánunk neki a 2016-os évben, mosolyogjon
ránk minél többször az óriásplakátokról!
Mi már nagyon várjuk az első plakátot és a
divatbemutatós szereplést! Reméljük, Ti is ott
lesztek!
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Tégy egy lépést az egészséges élet felé!
Idén 11. alkalommal rendezzük meg a Fórum Bevásárlóközpontban
a Natural Expót az életmód, a szépség, az
egészség jegyében. Ha már a tudatos életmód híve vagy, akkor azért, ha pusztán
többet szeretnél tenni a testi és lelki egészségedért, akkor azért látogass el hozzánk
2016. április 14-15-16-án. Mi ott leszünk, s
várunk szeretettel!
Nem könnyű lépéseket tenni az egészséges
életmód felé, hiszen megfelelő önismeret illetve szakemberek tanácsa nélkül könnyen
a visszájára fordulhat az egész, és több kárt
teszünk magunkban, mint amennyi pozitív
hozadéka lesz az életmódváltásnak. Nem kell
azonban elkeseredni, hiszen mi most is a segítségetekre szeretnénk lenni ebben a fontos
kérdésben, úgyhogy idén is megrendezzük a
Fórum Bevásárlóközpontban a Natural Expót. Nagy izgalommal látunk neki a munkálatoknak, igyekszünk minél több szakterület specialistáját a helyszínre invitálni, hogy
mindenki megkapja a kérdéseire a szakszerű
válaszokat. Ha teljesen egészségesnek érzed
magad, akkor is érdemes részt venni a programon, hiszen nem lehet eléggé hangsúlyozni
a megelőzés fontosságát, főleg, hogy a helyszínen szépségtippekkel is szolgálunk majd.
Lesz vérnyomásérés, vércukorszint-mérés,
szemészeti szűrések, fejbőrállapot-felmérés,
orvosi előadások, thai masszázs, ortopédia,
táplálkozási tanácsadás. Ezek a szűrések más
esetekben súlyos összegekbe kerülnek, de ha
szánsz rá egy kis időt, akkor most ingyenesen veheted őket igénybe. Lehetőséged nyílik
bio ételek és italok kóstolására és vásárlására
is. Nemcsak a testedet, a lelkedet is szeretnénk ápolni, így fiatalító gyógykezelésekkel,
illetve a legújabb sminktrendekkel ismerkedhetsz meg, amelyek a természetes szépségedet
emelik ki. Minden korosztálynak igyekszünk
kedvezni, szeretnénk a tavalyi rendezvény sikerességét idén felülmúlni, és minél hasznosabb, informatívabb előadásokat szervezni.

Jelentkezz kiállítónak: Burai Beatrix • Mobil: 0670/63-43-196 • E-mail: info@naturalexpo.hu
Családi programnak sem utolsó a kiállítás,
hozd el a nagypapát, a nagymamát, a testvéredet, a szüleidet, a gyermekedet, tegyetek
együtt egy boldog, egészségesebb jövőért,
hogy minél tovább élvezhessétek egymás
társaságát. Kiállítók széles skálája várja az
érdeklődőket, ahol az ősi tapasztalatokon

nyugvó gyógyítás a legmodernebb tudományos felfedezéseken alapuló orvoslással találkozik, tehát érdemes a rendezvény mindhárom napján ellátogatni hozzánk. Ezen kívül
még a különböző fitness és sportbemutatókat
is a figyelmedbe ajánljuk, melyek keretében
a neked legmegfelelőbb mozgásformát is ki-

választhatod, legyen szó akár fogyásról, akár
egészségmegőrzésről. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez a rendezvény teljesen ingyenes, ezért várunk szeretettel minden kedves
érdeklődőt és gyógyulni vágyót. Hisszük,
hogy együtt könnyebb megtenni az első lépést egy minőségi élet felé.

Fórum modell a nemzetközi kifutókon
Management Agency Hungary vezetője:
Kovács Lili kereste fel az anyukát telefonon
a jó hírrel.

Még egyetlen egy magyar (felnőtt) modellnek
sem sikerült végig sétálnia a moszkvai Mercedes-Benz Fashion Week kifutóján. Idén két
debreceni kislány is meghívást kapott KeletEurópa legnagyobb divateseményére, ahol az
orosz és külföldi tervezők már a 2016/2017
trendnek megfelelő, legújabb őszi/téli darabjait mutatják be a közönségnek.
Kecskés Karina (10és fél éves, az Árpád Vezér Általános Iskola 4. osztályos tanulója),
Széll Sára (12éves) kislányok kaptak meghívást a neves divateseményre, ahol olyan híres
orosz modellek kapnak helyet, mint például
Alena Shishkova.
Kecskés Karina édesanyjával, Kecskés Melindával (fitnessedző és versenyző) a Női Vezér
Fitness-ben beszélgettünk:

Kecskés Melinda: Mondhatni némi sorszerűséget vélek ebben felfedezni. Karina például
még egy szépségversenyen se venne részt,
mert nem tartja magát szépnek. Ezt egy jelnek gondolta az egész család. Azt mondtam a
kislányomnak, hogy a puding próbája az evés
– nézzük meg, hátha jól fogja magát érezni.
Természetesen, ha nem tetszik akkor egy
életre szóló élménnyel távozunk Moszkvából
és kész. Igazából nem féltem, hisz mindig azt
csinálja, amit igazán élvez és szeret.
- Gondolom Te is utazol a kislányoddal
Moszkvába?

– Ha jól tudom Karinától nem áll távol a
modellkedés...
Kecskés Melinda: Igen, valóban már két éve a
Fórum Bevásárlóközpont gyermekmodelljeivel már részt vett néhány divatbemutatón,
így rendelkezik némi tapasztalattal. De az ő
szerelme a fitness, amit 3éves kora óta versenyszerűen űz is.

Kecskés Melinda: Természetesen igen, elkísérjük!! Sőt, még az apukája (Kecskés Zoltán
kétszeres olimpikon, sportoló – a szerk.) is
velünk jön, így teljes biztonságban és nyugalomban érezheti magát Karina. A Korston
hotelben fogunk megszállni.

– Tehát mondhatjuk azt, hogy a színpad és
a szereplés nem áll távol Karinától. Ebből
kiindulva jelentkeztetek egy pesti modellügynökséghez?
Kecskés Melinda: Igazából mi nem jelentkeztünk egy modellügynökséghez sem! Egy
internetes játéknak indult az egész, ahol a
nyeremény egy gyönyörű kislány ruha volt.
Megbeszéltük Karinával, hogy küldünk be
egy aranyos képet róla és hátha Ő nyeri meg
a díjat. Egy fotóval kellett regisztrálni, ami
alapján mondhatni felfedezték a kislányomat.
Karinát a bulgár JUNONA divatcég szemelte ki magának és a budapesti Kids Model

Mint megtudtuk, a kislányokra egy kifutói
mozgáspróba vár kint mielőtt bemutatnák
a különleges ruhakölteményeket, -ráadásul
erről még egy elismerő oklevelet is kapnak
majd. A jelenlegi orosz divatdiktátor: Slava
Zaitsev nevéhez köthető divatház által szervezett modelltanfolyamról van szó.
Széll Sára tavaly ősszel már részt vett ugyanezen a divathéten, így ő zöldkártyával is rendelkezik. Akkora sikert aratott, hogy visszahívták a debreceni Svetits Általános Iskola 5.
osztályos tanulóját.
A két kislányon kívül Kovács Tamás Péter
(akit már igazi kis sztárként kezelnek kint)
és Wappel Milán is képviselni fogják Magyarországot. A négy magyar modellt közel
ötvenezren látják majd, valamint fontos megemlítenünk, hogy minden alkalommal ko-

moly médiaérdeklődés övezi a divatshow-t. A
négy fiatal már izgatottan várják a JUNONA
Designer által készült ruhaköltemény bemutatását. Készen állnak a március 10-13. között
zajló Mercedes-Benz Fashion Week Moscow
Russia show-ra!
Megyeri Csilla
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A boldogság nyomában
„Egyensúly, szeretet, harmónia,
egészség.” Egy gyors közvéleménykutatás
szerint ezek a szavak hangzottak el leggyakrabban, amikor az életük céljáról kérdeztem
az embereket. Ha kicsit közelebbről megvizsgáljuk őket, kiderül hogy valójában ezek
mindig eszközök csupán. Ahhoz a bizonyos
nagybetűs Boldogsághoz.
A kérdés, ami titkon mindannyiunkat érdekel:
Vajon hogy lehetnénk boldogabbak?Ha azt
mondjuk, a világot akarjuk jobban megismerni, vagy másoknak önzetlenül segíteni, akkor is
az elégedettséget, belső békét, azaz Boldogságot
keresünk.

Ha ennyire akarjuk, miért nem érjük el?
Sokan a körülményeket hibáztatják. Kevés a
pénz, rossz az időzítés stb. De furcsa módon
bármekkora összeget keresünk is, mindig a
fölöttünk állókhoz hasonlítgatjuk magunkat.
Ebből a szempontból pedig nincs különbség a
hajléktalan, a középosztálybeli, de akár a milliárdos között sem. Épp csak egy kevéssel kellene
több, az már pont elég lenne. Így akár az egész
életünket leélhetjük elégedetlenkedve. A kulcs a
saját hozzáálásunkban van.

Boldogság-történelem

lat) fogalmát. Szerinte a boldogság nem csupán
megtörténik velünk. Nincs köze a szerencséhez
vagy a véletlenhez. Nem külső eseményektől
függ, hanem attól, hogy mi hogyan értelmezzük azokat.
A „flow-elmélet” szerint életünk legszebb élményei azok, melyekért keményen megdolgoztunk. Akkor érhetjük el őket, amikor testilelki teljesítményünket a végletekig fokoztuk.
Csíkszentmihályi azt vallja, hogy az élet minősége nem függ attól, hogy mink van, vagy mit
gondolnak rólunk mások. Sokkal inkább az határozza meg, hogy hogyan érezzük magunkat
és mit gondolunk a velünk történt dolgokról.

Napi négy érintés
Nem véletlenül lett rögzített jog a boldogságra
való törekvés az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatában. De a japán és a dél-koreai
embereknek is alkotmányos joguk van boldognak lenni. A kérdéskör pedig természetesen
már az ókori filozófusokat is foglalkoztatta:
Szókratész szerint az erényben rejlik, Platón pedig egyenesen az értelmes élet céljának tekinti.
Napjaink ismert boldogság-tudorai a pszichológusok. Csíkszentmihályi Mihály, a pozitív
pszichológia egyik legnépszerűbb művelője. Ő
vezette be a tökéletes élmény, a “flow” (áram-

Ehhez kapcsolódik némileg az ország egyik
legnépszerűbb pszichológusának, Bagdy Emőkének öt fő pontból álló boldogság- receptje.
Ennek lényege, hogy: nevessünk, lazítsunk, mozogjunk, érintsünk, segítsünk önzetlenül, találjunk célokat, és tanuljunk meg dönteni.
A pszichológus az érintés fontosságára egy kísérlettel hívta fel a figyelmet. Könyvtárból kilépő
embereket kérdeztek, mennyire voltak elégedettek a könyvtári szolgáltatással. Sokkal elégedettebbek voltak, akiket az előzőleg erre betanított

könyvtáros egy pillanatra megérintett, miközben
átadta a könyvet. Persze magára az érintésre nem
emlékeztek, ami azt mutatja, tudtunkon kívül is
hat kapcsolatainkban az érintés. Olyannyira,
hogy e nélkül gyakorlatilag élni sem tudunk:
Virginia Satir családterapeuta szerint naponta
négy ölelés kell a túléléshez, nyolc a szinten tartáshoz, tizenkettő a fejlődéshez.

Segíts és boldog leszel!
Ki gondolná, de az önzetlen segítségnek bizonyítottan jótékony hatása van az immunrendszerre is. Ha egy munkáért fizetséget kapunk,
mérlegeljük, hogy megéri-e nekünk. Ha kis
fizetséggel honorálják a sok fáradázást, akkor
frusztráltakká válunk. Míg szívesség vagy önkéntes munka esetén nincs elvárás, csupán az
érzés, hogy jó emberek vagyunk.

A döntés képessége
Míg nem dönt az ember, azt hiszi, hogy a határidő miatt érzi magát nyomasztva. Ez tévedés!
Ha felhívja barátját, és lemondja a találkozót,
megszűnik a feszültség. De ha dönt a közös
program mellett, és készülődni kezd, ugyanúgy
elmúlik az érzés. Minél tovább húzza a döntést,

Sorozatok toplistája
A kemény munka után mindenkinek jár egy kis kikapcsolódás.
Folyton nem járhatunk el ide- oda, hiszen olykor arra vágyunk, hogy egyedül vagy a párunkkal összebújva megnézzünk egy jó filmet vagy
éppen a kedvenc sorozatunkat.

Trónok harca- Game of Thrones
Kezdjük rögtön egy inkább férfiaknak ajánlott
sorozattal, bár nőtársaim is odáig vannak érte.
Ez nem más, mint a Trónok harca, az amerikai
televíziós fantasy-sorozat, amelyet az HBO készített George R. R. Martin nagy sikerű regényciklusa, A tűz és jég dala alapján. A Trónok harca című kötetből készült első évad 2011. április
17-én debütált Amerikában, majd egy nappal
később kis hazánkban is. Azóta már a 6. évadon
is túl vagyunk. Izgalmas, fordulatos és látványos
sorozat, rövid, 10-12 epizódból álló évadokkal,
melyeknek a végén mindig maradnak nyitva
kérdések. Minden idők legmonumentálisabb
sorozata a televíziók és az alkotók számára a
szériákat illetően is újabb távlatokat nyitott.

Maﬃózók – The Sopranos
A tévésorozatok történetében az ezredforduló
környékén valami nagyon megváltozott: a ko-

rábban szinte csak olcsó szórakoztatást
kínáló szériák között egyre több lett a
történetmesélés és kivitel szempontjából is mozifilmeket megszégyenítő
prémiumsorozat — ezzel párhuzamosan pedig egyre kevésbé lett ciki a sztárszínészek és sztárrendezők számára is
a televíziós munka. A jelenség egyik
első példája a Maffiózók volt: a pánikbeteg keresztapa és családja sorsát elmesélő sorozat tényleg olyan,
mint a legjobb mozis maffiafilmek,
csak épp nem másfél órában, hanem nyolcvanhatszor egy órában
— a jóból pedig nem árt meg a
sok.

Sherlock
Vannak örök történetek,
amiket időről időre minden
korban elmesélnek, és emiatt
sokféle színvonalú változat
létezik belőlük. A Sherlock Holmes nyomozásai
ilyen történeteket tartalmaz,
az örökzöld karaktert (és hű
társát) 21. századi környezetbe

helyező sorozat pedig a valaha volt
legmenőbb és legszellemesebb dolgok egyike, ami tévéképernyőre került.
A végére pedig tartogatok egy inkább
csajos sorozatot, de rengeteg férfi
ismerősöm is körmét rágva izgulta
végig Amanda történetét és kalandjait.

Revenge
Magyarországon ez a
Bosszú néven ismert
sorozat,
amelynek
Amerikában a 4.
évadát vetítik. Életemben nem láttam még ennyire
jó sorozatot, amely
epizódról epizódra
fenntartja bennem az
izgalmat és az érdeklődést. Nem csak csajoknak ajánlom, hiszen
nem igazán a szerelmi
szál fontos benne, hanem a bosszú kifür-

annál jobban kifárasztja magát. Ahogy Popper Péter, pszichoterapeuta mondja: „Maga a
döntés, a választás aktusa, az ehhez szükséges
elszántság és bátorság lelkileg összetart, mint
abroncs a hordók dongáit.”

Amit a boldog emberek másképp csinálnak
Többet szeretnek és kevésbé félnek. Tudják,
hogy a harag megbetegít, ezért megbocsátanak. Megbíznak önmagukban és a körülöttük
élő emberekben. Nem a pénz motiválja őket,
hanem a vágy, hogy külön életet éljenek másoknál. Inkább dícsérik mások meglévő tulajdonságait, mintsem kiritzálnák a hiányzót. A
kihívásokban új utakat, esélyeket látnak. Tetteik
nem öncélúak, hanem mások javát szolgálják.
Szeretnek és mernek is nagyot álmodni. Észreveszik a bőséget ott is, ahol más a hiányt látja.
Átérzik a a felelősség fogalmát, sosem hibáztatnak mást.
A fenti gondolatok között szerepel néhány a
boldogságot egyetemes jognak valló buddhizmusból, de a világhírű pszichiátertől, Carl
Jung-tól is. Ha nem is oldják meg azonnal minden problémánkat, gyakorlásukkal boldogabb,
hosszú távon pedig elégedettebb emberekké
válhatunk.

készhetetlen útja. Íme egy kis összefoglaló a sorozatról: Emily Thorne - aki valójában Amanda
Clarke - álnéven költözik vissza Long Islandre,
hogy bosszút álljon azokon a személyeken,
akik tönkretették családját és apja, David Clarke (James Tupper) halálát okozták. Amikor
Amanda még kislány volt, az apját koholt vádak
alapján terrorizmusért és hazaárulásért ítélték
el. Később a börtönben halt meg, soha többé
nem találkozhatott lányával. Amanda körül felfordult a világ, és javítóintézetben kötött ki.
Amikor betöltötte a 18. születésnapját, Amanda
megkapta az apja után járó örökségét, és - apja
sikeres befektetéseinek köszönhetően - egyszeriben milliomossá vált. A lány ezek után felvette az Emily Thorne nevet, és elhatározta, hogy
bosszút áll minden sérelemért, amit a családjának okoztak.
Remélem idén is tudtam segíteni néhány kevésbé ismert sorozat bemutatásával, és új rajongókat toboroztam! Jó szórakozást!
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VISSZATEKINTŐ

Izgalmas februáli hónapunk
Túl vagyunk az év második haván,
a télutó és tavaszköszöntő februáron.
A Fórum Bevásárlóközpont látogatóinak ebben
a hónapban rengeteg szépségben, cukiságban,
meghitt pillanatban és mesés nyereményekben
lehetett része.

Valentin-hét
A szívecskéktől, rózsáktól és cukormáztól hemzsegő ünnepen szerettük volna egy igazán szórakoztató és tanulságos élménnyel meglepni a
szerelmes látogatóinkat. A vállalkozó kedvű
párokat február 8-a és 13-a között egy Cupidotúrára invitálta csapatunk, melynek keretében a
szerelmesek ügyességi és kvíz feladatok segítségével tehették próbára talpraesettségüket, és azt
is tesztelhették, hogy vajon mennyire ismerik
egymást. Bízunk benne, hogy a Szívből szívbe
vagy A szerelem ereje játék, illetve a Szerelem
kvíz is sokak arcára csalt mosolyt. A visszajelzések alapján a játékos kedvű fiataloknak abszolút
elnyerte tetszését a túra, hiszen mesés nyereményekkel gazdagodhattak. A legügyesebb szerelmesek között ugyanis nemcsak egy hatalmas
mackót, hanem a Leroy felajánlására egy 5000

Óriási mosollyal adta át a koronát
Faragó Ágnes az új győztesnek Tóth Panninak
forint értékű vacsorát is kisorsoltunk. Két szerencsés a balmazújvárosi Kamilla Gyógyfürdőben tölthetett el egy kellemes napot, míg mások
Bereczki Zoltán felejthetetlen koncertjén vehettek részt a Kölcsey Központban.

Fórum Topmodell 2016
A hagyományokhoz híven 2016 elején is megrendeztük a bevásárlóközpont legsikeresebb
rendezvényét, a Fórum Topmodell versenyt.
Az idén ötödik alkalommal meghirdetett megmérettetésre rengeteg csinos hölgy jelentkezett.
A zsűri január végén találkozott a legszebbnek
ítélt 30 lánnyal, akik közül tíz jutott be a döntőbe. Ahhoz, hogy a gálaműsoron minden topmodell-jelölt ragyoghasson, több hetes felkészítésen estek át a hölgyek. A nagyszabású, február
19-ei döntő remek hangulatban telt, az est házigazdáinak, Görög Zitának és Burai Árpinak,
a sztárfellépő Csemer Boglárka Boggie-nak és
természetesen a tíz döntős lánynak köszönhe-

tően. A szépségeket utcai és estélyi ruhában, valamint bikiniben is megcsodálhatta a nagyérdemű. A fináléban végül Tóth Panni fejére került
a korona, aki ezzel a „Fórum topmodellje” lett.
Az ifjú hölgy egy évig mosolyoghat ránk városszerte minden plakátról, és képviselheti kedvenc bevásárlóközpontját, a Fórum Debrecent.
A center minden rendezvényén részt vehet, és
a legtrendibb ruhakollekciókat magára öltve
bűvölhet el mindenkit a divatbemutatókon. A
2016-os Debreceni Virágkarnevál forgatagában pedig hercegnőként ragyoghat a Fórum
virágkocsiján. Panni az este folyamán kétszer
is megdicsőült, hiszen nemcsak a zsűrinek, hanem a hajdupress.hu olvasóinak a szimpátiáját
is elnyerte, így a hírportál különdíját is megkapta.

Farsangi mulatság
Ahogyan az előző évben, úgy idén is igyekeztünk kedvezni a gyerekeknek, így egész napos

programokkal készültünk a farsangra. Gyuri
bohóc aranyos lufiállatkáival bűvölte el a csemetéket, akik a kézműveskuckónkban amellett,
hogy saját kezükkel készíthettek farsangi maszkokat, kiváló arcfestőink segítségével akár egy
mesebeli tündérré is átalakulhattak. A gyerkőcök izgatottan várták a farsang legnagyobb
durranását, a jelmezversenyt, amelyet nem
más, mint Hófehérke vezényelt le. Csaknem
harminc kisfiú és kislány vonult fel a színpadra,
hogy megmutassa a zsűrinek és a közönségnek
a különleges maskaráját. Az ítészeknek nem
volt könnyű dolguk, hiszen szebbnél szebb és
ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket láthattak.
A bájos hercegnőkön túl találkozhattunk Darth
Vaderrel, egy ínycsiklandozó mignonnal, a félelmetes kalózzal, sőt, még a Szabadság-szoborral is. A megmérettetés után senki nem maradt
jutalom nélkül, hiszen az értékes fődíjakon túl
apró meglepetésekkel igyekeztünk mindenki arcára mosolyt csalni. A farsang szellemiségéhez híven a színpadi programok sorát az
Apócák zenekar zárta, akiket azon túl, hogy
meghallgathatott az apró közönség, együtt is
zenélhetett velük a színpadon.
Bízunk benne, hogy februári programjainkban
mindenki megtalálta a kedvére valót, és márciusban is velünk tart majd!
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Egészséges ételek

Jön a tavasz, itt az ideje egy kis méregtelenítésnek!

Mindenki szervezete hálás lesz, ha végre a téli nehéz ételek után hagyjuk levegőhöz jutni a testünket!
Összegyűjtöttem néhány egyszerűen elkészíthető,
könnyű finomságot, amellyel kiegészíthetitek vagy
kiválthatjátok a naponta elfogyasztott ételeiteket!

Zabkása
A zabkását egyszerűen imádom, pillanatok alatt el
lehet készíteni és tökéletes reggeli! A zab keménysége miatt alapvetően nehezen fogyasztható étel,
ezért valamivel puhítani kell. A hagyományos receptekben tejjel és cukorral főzik fel. Mi természetesen egyiket sem használjuk, ezért alternatív tejjel
(mandula-, rizs-, kókusz-, vagy akár zabtej), vagy
vízzel kell főznünk, folyamatosan, lassú tűzön kevergetve.
Íme néhány recept:

Banános zabkása recept
60g zabot lassú tűzön főzz fel 2 dl mandulatejjel. Adj
hozzá fél teáskanál őrölt szerecsendiót és ugyaneny-

nyi fahéjat. Tehetsz bele egy kevés vaníliát is, ha van
otthon. Amikor a zab megfőtt, villával pürésíts meg
egy érett banánt, és egy kanál nyers mézzel együtt
keverd bele a masszába.

Overnight zabkása recept
Ez egy nyers változat, aminél az a jó, hogy a hevítés
során a tápanyagokat nem veszíti el. Elkészítése a
következő: keverj össze jó alaposan 60g zabot, 1dl
tejet és 150g zsírszegény joghurtot, 1 evőkanál chia
magot, ízlés szerint steviát, vagy mézet, és fahéjat.
Tedd egy befőttesüvegbe, a tetejére tegyél szeletelt
gyümölcsöket, pl. kiwit vagy narancsot. Egy éjszakán át hagyd állni a hűtőben, és másnap reggel már
fogyaszthatod is, akkorra ugyanis összeérnek az
ízek, és a zab is megpuhul.

2016. március

a magnézium-, és a káliumtartalma. Tökéletes fehérjeforrás: 17 féle aminosav található meg benne,
és az összes esszenciális aminosavat a megfelelő
arányban tartalmazza. A búzafűlé az egyik leggazdagabb A és C-vitamin-forrás. Egyenlő arányban
gazdag E, F, K, és B vitaminokban. Jelentős a B17
tartalma. A búzafű számunkra létfontosságú enzimekben is bővelkedik, többek között az egyik
leggazdagabb SOD (szuperoxid-diszmutáz) enzimforrás.
1-2 teáskanállal rázz fel naponta belőle
zöldséglében vagy vízben. Javaslom, hogy a por
egyenletes felrázása érdekében használj shakert.
Lehetőség szerint a még teljesebb hatás érdekében éhgyomorra fogyaszd, majd hagyj fél óra
„előnyt”, amíg semmi mást nem eszel, hogy a benne levő értékes hatóanyagok sértetlenül felszívódhassanak, és eljuthassanak
a tested építőköveihez,
a sejtekhez. A

Búzafű italpor

búzafűlé fogyasztásának nincsenek időbeli korlátai,
nincsenek ellenjavallatai, mint ahogyan a legegészségesebb élelmiszerek fogyasztásának sincsenek
korlátai.
Hajrá! Egészséges étkezésre fel!

Egy általam kedvelt koktél receptje:
Hozzávalók 4 személyre:
2 teáskanál búzafű italpor
0,5 dl tiszta víz
0,25 dl sárgarépalé (kb. egy fél répa)
1,5 dl uborkalé (egy nagy uborka fele)

A másik nagy kedvencem a búzafű italpor, amely szintén könnyedén elkészíthető és igazán laktató!
Tartalmazza az összes ismert ásványi
anyagot, amelyre a szervezetünknek
szüksége van. Kimagasló a kalcium,-

Túrós-répás sajtfelfújt
Hozzávalók:
• 2 db sárgarépa • 25 dkg ricotta vagy túró
• 2 dl főzőtejszín • 2 db tojás (sárgája) • 15 dkg félkemény sajt
• 8 dkg liszt • 1 ek sütőpor • vaj (a formához) • só

Somlói galuska
Hozzávalók:
• 2 ek. liszt
• 2 tojás
• 4 ek.kristálycukor
• vaniliáscukor
• 3 ek kakaó (holland)
• 1 liter tej
• 1 cs.babapiskóta,rum vagy rumaroma,baracklekvár

Elkészítés:
Tisztítsuk meg a répát, főzzük puhára, majd vágjuk apró darabokra.
A ricottát keverjük simára a tejszínnel és a tojássárgájákkal. A sajtot reszeljük le, és adjuk a masszához. Szitáljuk bele a sütőporral
elkevert lisztet, végül a répát is dolgozzuk bele.
Töltsünk meg a masszával kivajazott felfújtformákat a
3/4-ükig. Tegyük 180 fokra előmelegített sütőbe 15-20
percre, és tálaljuk melegen.
Jó étvágyat!
Molnár Renáta marketing-asszisztens

FÓRUM-KIRAKÓ
Vágja ki és rakja össze a képet, majd
küldje el vagy vigye be személyesen az
üzletközpont címére, és nyerjen egy

5.000 Ft értékű fogyasztás.
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: 2016. március 17.
A nyertest telefonon értesítjük, nevét
pedig a következő számban közöljük.

Elkészítés:
A hozzávalókat beleborítjuk egy lábasba,és lassú tűzön
jó sűrűre főzzük. Egy számunkra szimpatikus tálba beletördeljük a babapiskótát, meglocsoljuk a rummal, baracklekvárt kenünk rá és ráöntjük a főzött krémet.
Tejsziíhabbal tálaljuk!
Jó étvágyat kívánok hozzá! :)
Porkolábné Bujdosó Andrea center-menedzsment

Előző kirakós
játékunk nyertese
Szentmiklósi Gyöngyi,
jobb oldalán pedig az
Aqua Fórum Autómosó
tulajdonosa
Buzai Mihály.
A nyertes nyereménye egy külső-belső
tisztítást 5.500 Ft értékben.
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