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Iszak Eszti a
főszerepben

Fórum a
Facebookon

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

Április 1-én a divat napok
háziasszonya Eszti lesz,
less el praktikákat, szépség tippeket a Viva Tv
műsorvezetőjétől.

VIII. évfolyam 77. szám

Freddie koncert
Gyere és hallgasd
meg április 1-én
18 órától A Dal győztesét, aki képviseli
hazánkat Koppenhágában majd.

Kedves Olvasó!
Az április hónap a vidámság és a színek jegyében
fog telni a Fórumban. A
Tavaszi divathét rendezvényünkön megismerkedhetnek üzleteink legújabb
kollekcióival, illetve az április 2-án megrendezésre
kerülő szépségnapra is várunk minden érdeklődőt
szeretettel, ahol divat- és
szépségtanácsokat kaphatnak a szakemberektől. Természetesen idén is
lesznek Glamour napok,
amelynek keretén belül
pedig óriási kedvezményekkel tudják majd beszerezni kedvenc ruhadarabjaikat!

SZERETJÜK A TAVASZI PEZSGÉST!

Köszöntsük együtt
a tavaszt a Fórumban!

www.forumdebrecen.hu
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Kellemes hőmérséklettel,
hatalmas záporokkal és lágy napsütéssel köszöntött be a tavasz. Áprilisban nemcsak a fák és a virágok
tündökölnek száz színben, hanem a
régió legszebb bevásárlóközpontja
is kivirul. Ebben a hónapban ugyanis a divat, az óriási kedvezmények és
az egészség lesznek az elsődleges
szereplők a Fórumban.
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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.

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

Ahogyan azt hűséges látogatóink már
megszokhatták, minden tavasszal a divaté a főszerep a centerben.
Ez idén sem lesz másként, hiszen most
is megrendezzük divathetünket, amelyet
az Pin-up koncepció alapján építettünk
fel. Hogy ez mit is jelent, megtudhatjátok, ha március 30-a és április 2-a között

Natural
Expo
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ellátogattok a Fórumba! Annyit azonban
már most elárulunk, hogy mindenki
megcsodálhatja a 2016-os tavaszi-nyári
kollekció legtrendibb darabjait, legyen szó
akár kényelmes viseletről, elegáns ruhadarabokról vagy gyönyörű lábbelikről, és
arról is beszámolunk, mit érdemes viselni
a melegebb hónapokban. A divathéten
nem akárkik lesznek a vendégeink, hiszen
elbűvölő modelljeink mellett hazánk legismertebb műsorvezetői és sztárfellépői
veszik birtokba a színpadot.
Április 1-én Iszak Eszti szépségtrükkjeit
leshetjük meg, aki 15:00-18:00-ig a Fórum
divatnapok háziasszonya lesz.
Reméljük, hogy a márciusi Fórum Kuponnapokon fejest ugrottatok a vásárlásba, és beszereztétek a tavasz nélkülözhetetlen darabjait! Azt mondod, lemaradtál

800
parkolóhely
Az Ön
kényelméért!

az őrületről vagy vannak még olyan rucik,
amiket úgy érzed, muszáj beszerezned?
Eddig nem tudtad, mi az, ami jól áll neked,
de ihletet kaptál a divathéten és rátaláltál
stílusodra? Akkor április 7-e és 9-e között
látogass el a Fórumba, hiszen újra érkezik
hozzánk a shopping szerelmeseinek piros
betűs ünnepe, a Glamour-napok! Az a három nap, amikor több tucat üzletben vásárolhatsz 20-30-50%-os kedvezménnyel.
Jó hírünk van: a hatalmas akciók nemcsak
ruhákra, hanem cipőkre, sminkcuccokra
és háztartási termékekre is érvényesek!
Ha szeretnél tehát tízezreket spórolni, szerezd be mielőbb a kuponfüzetet, hogy le
ne maradj az óriási kedvezményekről! Ha
már csillog-villog a ruhatárad és külsőleg
felkészültél a melegebb évszakokra, tegyél
róla, hogy az egészséged is tündököljön!

Ne feledjétek tehát: a Fórumban a divat
és az egészség lesz a középpontban áprilisban, vár titeket a régió legszebb bevásárlóközpontja!

Glamour
napok

április. 7-8-9.

www.forumdebrecen.hu

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

14:52
Mi természetesen ebben22/03/16
is segítünk,
hiszen az életmód, a szépség és az egészség
jegyében idén is elhozzuk a Natural Expo
elnevezésű egészség-kiállítást. Olyan
szakemberek látogatnak el hozzánk, akik
hasznos előadásokat tartanak majd a
sport, az alternatív gyógyászat és megannyi érdekes témát körüljárva. A sokak
által keresett szűrések sem maradnak el,
hiszen vérnyomásméréssel, vércukorszint-méréssel, szemészeti szűrésekkel és
fejbőrállapot-felméréssel várunk mindenkit, akik számára az egészség a legdrágább
kincs!

09:00-20:00
09:00-21:00
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Jön Jön Jön! Tavaszi divathét

A jó idő beköszöntével a ruhatáAGAZIN
runkra is ráfér egy kis újítás, amihez ezúttal
is szeretnénk egy kis segítséget nyújtani neked. Ha érdekel a divat, szereted a Fórumot,
akkor itt a helyed! 2016. március 30-án és 31én, április 1-jén és 2-án fergeteges divatbemutatókkal várunk Téged!
Évente kétszer eljön az idő a megújulásra, erre
nemcsak az időjárás hívja fel a figyelmünket, de a boltok kínálata is. Ahogy elmúlik
a zord, hideg tél, a virágok is kirügyeznek,
és a mi ruhatárunk is színesebbé válik.
Ahogy egyre nagyobb kedvvel hívjuk el a
barátnőinket egy-egy pohár limonádéra
vagy egy biciklizésre vagy épp egy túrára,
úgy lesz egyre több kedvünk színesebbnél színesebb ruhákba bújni. A nagy téli
leárazás elmúltával érkezik az új kollekció, amely a tavaszi és nyári ruhákat
kínálja nekünk. Ezt most be is mutatjuk nektek, hogy megkönnyítsük a
bevásárlást és el tudjátok dönteni,
nektek melyik a kedvenc darabotok. Ráadásul divat tippeket
kaphatunk és leshetünk el Iszak
Eszter-től is, aki április 1-én a divat
napok háziasszony lesz.

Mi az amire még számíthattok?
Az Art’z Modell ruhái Cango&Rinaldi kiegészítőkkel is megjelennek a színpadon,
az elegancia jegyében. Illetve azokra is gondoltunk, akik munkájuknál vagy személyiségüknél fogva szeretik a visszafogottabb
stílust, az elegáns öltözékeket, hiszen érkezik
hozzánk a Virginia és a Biba üzlet kínálata is,
gyönyörű modelleken. Majd a vagányabb stílust
kedvelők is válogathatnak a My77 kínálatából. A
magyar divattervezők ruhái a Magenta legújabb
darabjain keresztül lesznek fenn a színpadon,
valamint elhozzuk nektek a Sugarbird madárkák

tavaszi legszebb virágait is. A divatosan elegáns stílust pedig a Mango és a Promod fogja biztosítani.
Mindez a pasztell színek és a pin-up jegyében valósul meg. Minden tavasszal újra és újra palettára
kerülnek a pasztell színek, a halvány rózsaszín vagy
a barackvirág szín, a babakék, a menta árnyalatai,
valamint a virágminták, a púderszínek: ezek mindmind megjelennek a repertoárban, ezáltal az idei
divatbemutató is bővelkedni fog bennük.
Mindezt a pin-up stílussal ötvözzük.
Honnan ered a pin-up? A kifejezést
először 1941-ben használták az angolban, jóllehet a gyakorlat legalább 1890ig megy vissza. A pin-up girl vagy pinup modell (címlaplány) kifejezés azokra
a vonzó modellekre értendő, akiknek
a tömeggyártásban megjelenő képeivel szinte mindenütt találkozhatunk, és akik valóságos
szexszimbólumokká lettek.
A pin-up kifejezés rajzokra,
festményekre, egyéb illusztrációkra is vonatkozik, amelyek a fent említett fotókat foglalják
magukba. A képeket
magazinokból, napilapokból, képeslapokról, ezer
egyéb helyről a lelkes rajongók
kivágták, és felrajzszögezték a
falra. Kész naptárakat is találni róluk. Így izgalomból nem
lesz hiány!
Mint ahogy azt már megszokhattátok, a Divathét kivitelezésében a Fórum Rendezvényszervező csapata működik közre. A
ruhákat ezúttal is Szűcs-Tarcsa Anita
stylist-koordinátor válogatja nekünk.
A divatbemutató koreográfiáját Görög
Réka Dorottya koreográfus tanítja be a
modelleknek. A helyszíne kicsit változott, most a szökőkűt előtti színpadon

lesz látható. Minden nap 17:00 órától várjuk az
érdeklődőket, de pénteken és szombaton többször
is bemutatjuk a ruhákat, hiszen április 1-jén 15:00
órától és 17:00 órától is kezdődik divatbemutató,
szombaton, április 2-án pedig 13:00 órától, 15:00
órától és 17:00 órától is várjuk a kedves érdeklődőket. És, ahogy már korábban megszokhattuk, egy
Divathét sem múlhat el sztárfellépő nélkül. Idén
Iszak Eszter tisztel meg bennünket a jelenlétével,
hiszen ő fogja vezetni április 1-jén a divatbemutatót. Gyertek ti is, Mi ott leszünk!

Glamour-napok, 2016!
Ha április eleje, akkor biztos, hogy
AGAZIN
újra árleszállítás az üzletekben! 2016. április 7- és 9-e között a közkedvelt női magazin
újra az újságosokhoz küldte kuponjait.
Ez már önmagában szuper hír, hiszen 150 márka
több mint 1000 üzletében vásárolhattok 20-50%os kedvezménnyel. Nálunk, a Fórum Debrecen
Bevásárlóközpont üzleteiben is tárt ajtókkal várják a lelkes vásárlókat az üzletek dolgozói.
A hozzám hasonló emberek előre elkészítik a
bevásárlólistát, mások pedig szeretnek nézelődni,
kószálni a különböző boltokban, hogy ráakadjanak egy-egy trendi kincsre. Természetesen az
olyan „boltkórosok”, mint amilyen én vagyok,
már tudják, melyek azok a darabok, kiegészítők,
szépségápolási kenceficék, amiket szükséges beszerezni…
Hogy mikhez lehet hozzájutni olcsóbban? Elsősorban az üzletek legújabb kollekcióinak darabjaihoz, de olyan szépségápolási termékekhez is,
amelyek ebben a gyönyörű napsütéses időben
elengedhetetlenek. Egy–egy színes rúzs, szájfény,
szemhéjpúder mindenképp szükséges, de ne felejtkezzünk meg a különböző védőfaktorú hidratálókrémekről, hajápolási
termékekről sem. Ezek
mellett könyveket, háztartási gépeket és lakásdekorációs kellékeket is beszerezhet
minden lelkes
vásárló. Figyeljen oda
mindenki,
hogy ne
legyen
csalódás!
Sokszor márkára pontosan
meg van adva, hogy melyik adott modellre vagy
termékcsaládra váltható be

egy kupon, vagy egy adott üzletben csak a megjelölt termékeket vehetjük meg kedvezménnyel, és
nem a teljes kínálatból válogathatunk. Olvassuk el
alaposan a tájékoztatókat!
Természetesen arra is gondoltak a jótevők, ha a
nagy vásárlásban megéheznének a kedves látogatók. Ezért a kedvenc finomságainkat is akciós
áron lehet megvásárolni az Ételudvarban.
A divat 2016 tavaszán és nyarán leginkább világos és könnyű, és csak úgy, mint eddig, sportos.
Nagy mennyiségű leomló anyag jellemzi a könynyed sikkes stílust, virágos és trópusi lenyomatok
folytatják az ősz ethno-, és fesztivál-look vonalát.
A ’70-es évek stílusában megálmodott női overálok és maxiruhák hódítanak a parketten. A finom
pasztell tónusok, a nude és a bézs mellett a sugárzó fehér a meghatározó, de épp ilyen népszerű az
erőteljes narancs, mustársárga, pink és cognac is.
A szezon sztárja a világító royalkék.
Cipők terén slágerek maradnak a finom
sneakerek és dandytípusok, amelyek könnyű
anyagokkal és más színmixekkel hódítanak. Virágminta, lyukacsozás, canvas anyagok hangsúlyozzák a friss nyáriasságot. A vadonatúj, világos
lightweight talpak mindig nagyon
nőiesek. A vastag „brikett-talp”
purisztikus variációja sima és
tiszta fehér – az új, bő nadrágtípusok tökéletes stylingpartnere.
Szofisztikáltabbak a vastag
talpak cápafog-profillal, fekete-fehér kombinációkkal,
kolorcsíkokkal és anyagkombinációs rétegekkel,
parafával és gyékénynyel. A vastag talp
- számtalan variációjával - a tavaszinyári cipők teljes palettájára jellemző lesz: jelen
lesz a szandáloknál, papucsoknál, bakancsoknál,
fűzős és belebújós modelleknél.

Április 1-én találkozz Iszak
Esztivel, aki a divat napok
háziasszonya lesz. Less el
titkokat, trükköket, amit
használhatsz a
mindennapokban.

Ne feledjétek, óriási akciókkal vár Benneteket a
Fórum Debrecen Bevásárlóközpont a Glamour- napok keretében, április 7-e
és 9-e között!
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1. GRÉTI

1.

2.

3.

Kabát (C&A)
Pulóver (Amnesia)
Szoknya (Mayo Chix)
Táska (Promod)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)
Napszemüveg (Promod)

2. CSABI

Kabát (C&A)
Póló (C&A)
Nadrág (C&A)
Cipő (Salamander)

3. KINGA

Felső (Tally Weijl
Kardigán (Promod)
Nadrág (Magenta)
Táska (Mayo Chix)
Cipő (Salamander)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)
Fülbevaló (Mango)

4.

9.990Ft;
6.990Ft;
8.590Ft;
5.995Ft;
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5.

4. BEA

Felső (C&A)
Nadrág (Magenta)
Táska (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Kalap (C&A)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)
Napszemüveg (C&A)

6.

64.900Ft;
6.490Ft;
5.495Ft;

5. LILI

11.990Ft;
1.790 Ft;
7.990Ft;
24.990Ft;

Felső (Amnesia)
Szoknya (Envy)
Táska (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Nyaklánc (Mango)
Cipő (Salamander)

) 2.595Ft;
11.995Ft;
17.900Ft;
12.990Ft;
34.990Ft;
4.990Ft;
2.795Ft;

6. FRUZSI

Ruha (C&A)
Pulóver (Mayo Chix)
Táska (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

1.290 Ft;
17.900Ft;
85.900Ft;
59.900Ft;
2.990Ft;
6.490Ft;
1.790Ft;

6.990Ft;
17.990Ft;
69.900Ft;
5.595Ft;
18.990Ft;

7.990Ft;
7.990Ft;
71.900Ft;
79.900Ft;
5.990Ft;

Divatfórum
Az idő egyre
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melegebb, a nap sugaraival pedig a kedvünk is egyre jobb, többet mosolygunk. Lassan a szekrény mélyére kerülnek a téli cuccaink, a

nagykabátok, és helyüket a tavaszi kollekció darabjai veszik át. Nézzük, mik a 2016-os év alapdarabjai!
B, mint barack: Ha tavasz, akkor a barack szín, illetve a rózsaszín árnyalatai elengedhetetlenek a szekrényünkből. A rózsaszín a szeretet, szerelem jele. Melegséget visz az életbe. Mivel
élénk színről van szó, a vidámság mindenképpen eszébe jut az embernek, ha pedig viseli, azzal vidámságot sugároz. A különböző méretű táskák ideális kiegészítőid lehetnek tavasszal,
legyen szó akár hátizsákról, akár egy kisebb méretű szütyőről is. Egy pink rúzzsal kiegészítve teljes lesz a harmónia a megjelenéseden.
K, mint kék: Mivel a leglágyabb évszakról van szó, így a kéknek is inkább a lágyabb árnyalatai dominálnak. A kék szín jelentése: tudás, bölcsesség, igazság kimondásának képessége.
A barna hajúakon rendkívül jól mutat a babakék, amelyet egy erős királykék cipővel jól lehet kombinálni. Ez a szín a férfiaknak is nagyon jól áll, ha szeretnének kitörni a fekete, szürke
árnyalatainak ködéből, de mégis elegánsan megjelenni. Természetesen a virágminták most is elengedhetetlenek a szekrényedből, legyen szó ruháról, cipőről, vagy táskáról, egy-egy

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

darab mindenképpen kell, hogy szerepeljen a repertoárodban.
S, mint sárga: A sárga színt sokan az irigység színének gondolják, pedig a világossárga a hit, a jóság, az intuíció és az intellektus színe. Gyönyörű szép kombinációk születhetnek, ha a
fehér színnel viseled, ahogy a képünkön is látható. Egy szalmakalappal együtt pedig már a közelgő nyári fesztiválokon is meg fogod állni a helyed.
A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

7.

8.

7. GRÉTI

9.

Farmerkabát (Mango)
Ruha (Mango)
Táska (Salamander)
Cipő (Salamander)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)
Karkötő (Bijou Brigitte)

9.995Ft;
6.995Ft;
54.990Ft;
44.990Ft;
4.990Ft;
3.490Ft;

10. FRUZSI

10.

11.

12.

Ruha (My77)
Kabát (Mayo Chix)
Táska (C&A)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)

14.990Ft;
23.990Ft;
7.990Ft;
59.900Ft;

11. LILI
8. CSABI

Zakó (C&A)
Ing (Laag&Hill)
Nadrág (Laag&Hill)
Cipő (Salamander)

9. KINGA

Felső (Envy)
Szoknya (Magenta)
Táska (Salamander)
Cipő (Mango)
Nyaklánc (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Karkötő (Art’z ModellCango&Rinaldi)

11.990Ft;
17.990Ft;
24.980Ft;
34.990Ft;

Felső (Magenta)
12.900Ft;
Nadrág (Magenta)
8.990Ft;
Táska (Promod)
10.995Ft;
Cipő (Salamander)
17.990Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 3.490Ft;

12. BEA
12.990Ft;
25.900Ft;
47.990Ft;
9.995Ft;
24.900Ft;
21.900Ft;

Felső (Amnesia)
Szoknya (Mayo Chix)
Táska (Amnesia)
Cipő (Salamander)
Nyaklánc (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Karkötő (Art’z ModellCango&Rinaldi)

12.990Ft;
8.790Ft;
15.990Ft;
44.990Ft;
24.900Ft;
31.900Ft;

AGAZIN
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Egészségben első - Natural Expo
A Nagy Szépség

Az Egészségügyi Világszervezet
AGAZIN
(WHO) Alkotmányának előszavában az egészség alábbi definíciója szerepel: „Az egészség a
teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota,
nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság
hiánya.”

Egy Michaela Noroc nevű román fotós korábbi irodai munkáját feladva járja a világot
azzal a céllal, hogy megörökítse a női szépséget. Képeiből kiderül, hogy bizony ez nem
országfüggő. A kozmetikai cégek is egyre
gyakrabban választanak az eddigitől eltérő
kommunikációs formát, melyben a hibátlan
kifutómodellek helyett hús-vér nők szerepelnek. Kutatások szerint a nők önbecsülése
alacsony, különösen a magyar nőké, például
az arcunk szépségével is kevésbé vagyunk
kibékülve, mint a nemzetközi átlag.
A valódi, belülről fakadó szépség származhat a pozitív kisugárzásból, az önmagunkkal
való kibékülésből. A jade kő a keleti filozófia szerint a tisztaság, a nyugalom, a lelki
béke jelképe. A rendezvényen a jádeköves
masszázson bárki megtapasztalhatja majd a
módszer energetizáló, nyugtató, pozitív kisugárzást erősítő hatását.

Ez a szellem vezérli minden évben a Fórum Bevásárlóközpontban megrendezett egészség kiállítást is. Aki április 14-15-16-án ellátogat a rendezvényre, az a táplálkozási és bőrápolási tanácsoktól
kezdve a fitnesz bemutatókon keresztül egészen a
frissítő masszázsig számos feltöltődést, kikapcsolódást ígérő program közül válogathat majd.

A megelőzés fontossága
Kellemetlen, időnként fájdalmas, megnehezíti a
mozgást és cseppet sem vonzó látvány. A lábdagadás, vagyis a láb ödémásodása azért jelentkezhet,
mert a folyadék felgyülemlik a láb szöveteiben.
Számos betegség vagy probléma állhat a hátterében, emiatt gyakran nehéz megállapítani, mi
okozza. A Lukács Ortopéd Cipészet egy speciális
hőtérképes lábvizsgálattal végez majd állapotfelmérést a kiállításon. A kimondottan cukorbeteg
láb ápolására, speciális cipők gyártására szakosodott cég üzletvezetője, Lukács Kata szerint fontos,
hogy a betegség felismerése után a megfelelő kezelést kapja a páciens. Ma Magyarországon 5-6000
emlődaganatot fedeznek fel évente. Ebből nagyjából 2000 betegen már nem tudnak segíteni. Ez a
tendencia jelentősen csökkenhető lenne egy napi
alig tízperces önvizsgálattal. Erre szeretné felhívni
a figyelmet a rendezvényen jelen lévő Holnapom
Egyesület vezetője, Bánfi Ildikó, aki maga is mellrák-túlélő. Ő ma már tizenkét éve tünetmentes,
részben a bevásárlóközpontban is elérhető egészségmegőrző módszereknek köszönhetően.

Mozdulj!
Ilyen módszer például a mozgás. Nem lehet
eleget hangsúlyozni ennek fontosságát. A The

„Nem fog fájni!”

Telegraph című brit napilap több mint 200 fizikai aktivitás egészségügyi hatásairól szóló
adatait összegezve arra jutott, hogy a rendszeres fizikai aktivitás jótékonyabb hatású, mint
a gyógyszerek! A mellrák kialakulásának a
kockázatát például 25%-kal csökkenti, a béldaganatok esetében pedig az arány 45%. A
demencia és az agyvérzés kialakulását 30%-kal
csökkenti a rendszeres aktivitás, míg a szívbetegségek előfordulását mintegy 40%-kal.
Az Idelmed Orvos-Eszétikai Centrum és Fit-

nesz Klub bemutatói abban is segítségünkre
lesznek, hogy megtalálhassuk a számunkra
ideális mozgásformát. Legyen az spinning, aerobik vagy erőnléti fitnesz. A vállalkozó kedvűek pedig akár az amerikai haditengerészet
elit csapatának edzés-módszerét, a TRX-et is
kipróbálhatják. Ez gyakorlatilag egy hordozható edzőterem, hiszen a katonák tengeralattjárókon, kikötőben, de még raktárakban is így
tartották fitten magukat. Miért ne tehetnék
meg Önök is ezt a Fórum színpadán?

3. Meztelenség

üzeneteivel, tehát az álmok megfejtesével. Folytassuk tehát utunkat Ian Wallace pszichológus
segítségével:

Ez a mondat leggyakrabban a fogorvosnál
hangzik el. Többnyire valójában fájdalom követi, mégis mindig ezzel próbálnak nyugtatni.
Amikor azonban ezt egy csontkovács mondja
némi mosollyal, azt tényleg elhihetjük neki. Lovas Bálint, csontkovács évtizedes tapasztalatát
hozza majd el a kiállításra. A test szimmetriájának helyreállításában a thai masszázs, a jóga
és a természetgyógyászat területén szerzett tapasztalatai is segítik.
A fenti programok mellett lehetőség lesz táplálkozási tanácsokat kérni, vagy épp organikus
élelmiszereket kipróbálni. A házi készítésű mézek és lekvárok között még az érzékeny gyomrúak is megtalálhatják kedvencüket. Ha eddig
halogatta, hogy egészséges életmódra váltson,
akkor április 14-15-16. lesz az az időpont, amikor érdemes lesz ezt elkezdeni, a Fórum egészség-kiállításán!

Mit jelentenek az álmok?
Kontrollálhatatlanul zuhanunk szédítő magasságból, súlytalanul repkedünk,
vagy épp újra érettségizünk, esetleg meztelenül állunk a tömegben. Mindezt álmunkban. Első hallásra csupán kusza fantáziaszüleménynek tűnhetnek, azonban Ian Wallace
pszichológus szerint ezek az álmok bizony
komoly jelentéssel bírnak.
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Wallace több mint 150 000 álmot értelmezett közel 30 évnyi kutatás során. Összefoglalta azt a nyolc
leggyakoribb képzetet, ami gyötörhet bennnünket,
amikor alszunk. Sőt mi több, tanácsokkal is szolgált arra nézve, hogy éber állapotunkban mi a teendőnk.

1. Üldöznek
Kétségbeesetten, levegő után kapkodva rohanunk.
Folyton hátratekintgetve kémleljük az üldöző arcát, de elmosódik. Ez az élmény általában arra utal,
hogy szembe akarunk nézni egy problémával, de
nem tudjuk a módját. Ilyenkor kínálkozik alkalom
arra, hogy valamely megvalósítatlan vágyunkat beteljesítsük, személyes ambicióinkat felkutassuk.

2. Fogvesztés
A fogak az önbizalmat szimbolizálják. Ha nem
érezzük erősnek magunkat, vagy valamiért meginog az önmagunkba vetett hitünk, nem ritkán
kihulló fogakkal álmodunk. Ezt az élethelyzetet
is könnyen a javunkra fordíthatjuk, ha a gyengítő
szituáció helyett az abban rejlő lehetőségekre fókuszálunk.

Andersennek A császár új ruhája című meséjében a császár anyaszült meztelenül vonul végig a
népe előtt, a csalók által „szőtt” láthatatlan öltözékben. Ezt az „élményt” általában azok élik át, akik
valamilyen oknál fogva kiszolgáltatottnak vagy
sebezhetőenk érzik magukat. A ruháinkat azért
választjuk, hogy valamilyen képet közvetítsünk
magunkról mások felé. Tehát, ha nem vállaljuk fel
önmagukat, akkor gyakorlatilag meztelenek, sebezhetőek vagyunk.

Mi történik, ha álmodunk?
Életünknek közel egyharmadát átalusszuk. Sokakat foglalkoztat, hogy mi is történik velünk,
bennünk ez alatt az idő alatt. Az alváskutatás bebizonyította, hogy álmodni az úgynevezett gyors
szemmozgás időszakában (rapid eye movement,
REM-fázis) szoktunk. Ekkor az agy működése az
ébrenléti állapothoz hasonló. Egy éjszaka alatt az
alvási ciklus általában öt-hat alkalommal jut el az
álmodási fázisba, így nyolc óra alvás során kb. hat
órát töltünk álmodás nélkül, két órát az álomlátásos alvás állapotában.

Mire jók az álmok?
Az álomlátásos alvás szerepe a kognitív szféra
visszarendeződésében keresendő. Valószínűleg
ilyenkor dolgozzuk fel a bennünket ért érzelmi
hatások és értelemmel bíró információk jelentős
részét. A regenerálódás után agyunk kognitív
szférája ismét felvevőképes lesz. Prof. Dr. Bagdy
Emőke pszichológus szerint érzelmi agyunk
híradást közvetít: az álmainkban gyakran olyan
üzeneteket kapunk, amelyek a testnek igencsak
reális üzenetei azon a nyelven, amelyen képes
üzenni a jobb agyfélteke. Így gyakorlatilag képek
formájában vezeti le az agyunk a felgyülemlett
stresszt, dolgozza fel a feszültségeket. Éppen
ezért érdemes foglalkoznunk az érzelmi agyunk

4. Vizsgázunk
Ülünk a jól ismert iskolapadban. Előttünk egy üresen tátongó fehér lap. Az óra mutatójának minden
egyes mozdulatára összerezzenünk. Telik az idő, és
nem tudunk semmit. Érettségizünk, államvizsgázunk vagy nyelvvizsgázunk. Ismét: álmunkban.
A vizsgák kritikus mérőeszközei saját teljesítményünknek. Ilyenkor valójában azt vizsgáljuk, mire
vagyunk képesek. A folyamatos önvizsgálat helyett
talán inkább a már elért eredményeinket kellene
jobban értékelnünk, és a meglévő adottságainkat
elfogadnunk.

5. Repülünk
Leonardo DiCaprio és álmodozó kollégái leginkább akkor repültek súlytalanul a klasszikus Eredet című filmben, amikor valamelyik álomszinten
(mert hogy a film szerint az álomban is álmodhatunk!) ütközés vagy robbanás történt. Nos, az
álomkutató szerint valójában ez az érzet a megkönnyebbülés jele: végre megszabadultunk egy
nyomasztó tehertől, meghoztunk egy nehéz döntést és felszabadultunk.

6. Zuhanás
Az előbbi érzés ellentéte. Ha túl görcsösen ragaszkodunk valamihez, akkor az agyunk zuhanásérzettel figyelmeztet arra, hogy jobban kell bíznunk
önmagukban vagy másokban, és csak hagyni, hogy
történjenek a dolgok körülöttünk.

7. Elszabadult jármű
Ha nem tudjuk kellően irányításunk alatt tartani
az életünket, az olykor álmunkban egy elszabadult
jármű formájában jelenik meg. Wallace szerint

ilyenkor érdemes az öszönteinkre hagyatkozva
döntéseket hoznunk.

8. Használaton kívüli szoba felfedezése
Minél több időt töltünk önmagunk megismerésével, rejtett tehetségeink felfedezésével, annál több
ilyen élményben lehet részünk. Az ilyen „titkos”
szobákat rejtő ajtókat érdemes éber állapotunkban
is keresni és tágra nyitni.

A jövő álma
Japán kutatók megtalálták a módját annak, hogy
hogyan lehet számítógépes tanulási algoritmusok
segítségével jó hatásfokkal kikövetkeztetni az alvás
közbeni agyi aktivitásból, vajon mit láthat épp az
álmodó. A technika tökéletesítése révén egyszer
talán az is lehetségessé válik, hogy valakinek ténylegesen beleláthassunk az álmaiba.
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„Hű maradok az értékrendemhez”
gyobb alázattal szeretnék ott állni. Tele hálával
és szeretettel.

Magas, jóképű és alázatos, hangAGAZIN
ját pedig egy egész ország imádja. A sikerei
ellenére megtartotta civil foglalkozását, és
a közönség az, ami igazán motiválni tudja.
Stockholmban ő áll majd színpadra, hogy
képviselje hazánkat az Eurovisio-n, ám előtte
még Fórum Debrecen színpadán is megmutatja tehetségét. Fehérvári Gábor Alfréddel
beszélgettünk.

1. Hogyan és mikor kerültél komolyabb kapcsolatba a zenével?
Mindig is rajongtam a zenéért, de sosem gondoltam volna, hogy ez lesz belőle, sokáig csak
hallgattam és a dalszövegeket figyeltem aztán
elkezdtem egyszer csak énekelni...
2. Mikor kezdtél el énekelni? Azt nyilatkoztad, hogy eleinte csak a zuhanyrózsa volt
a hűséges társad és közönséged is egyben aztán jött a Rising Star.
19 éves voltam amikor közelebb kerültem az
énekléshez, de abszolút hobbinak indult. A későbbiekben aztán éreztem, hogy számomra ez
sokkal több ennél.
3. Idén Te képviseled hazánkat a Stockholmi
Eurovíziós Dalfesztiválon. Gondoltad volna
valaha, hogy egyszer majd nemzetközi sikerekre törsz és kinyílik előtted a világ?
Szerintem baj van azzal, ha valaki erre gondol
előzetesen. Nagyon örülök, sokat jelent nekem
ez a lehetőség, nincs ennél megtisztelőbb küldetés, mint hazánk képviselése. Szeretném a
lehető legmagasabb színvonalon megtenni.
4. Jóképű vagy, fiatal és tehetséges. Viszont
egy rendkívül visszafogott és szerény embernek ismerhettünk meg. Szerinted mennyire
fontos az alázat és az otthonról hozott szülői
minta?
Nekem az a fontos, hogy önmagam maradhassak, hogy ember lehessek. Én ezt hozom otthonról.

8. Ha jól tudom a szinglik táborát erősíted (a
lányok nagy örömére). Mennyire környékeznek meg a csajok és hogyan kezeled ezt?
Hála az égnek a zenénk az, ami a középpontban van. Ennek nagyon örülök, hiszen énekes
vagyok. A legjobb, mély érzésű közönséget
tudhatom magunkénak.

5. Megtartottad a polgári állásodat, miközben nem feltétlen lenne már rá szükséged.
Sokan elfelejtik a siker után, hogy honnan
indultak. Te miért ragaszkodsz ennyire a
civil munkádhoz?
Sokat köszönhetek a cégnek ahol igazi barátokra is leltem, és különösen jól esik mással
is foglalkozni. Ez most már nagyon nehezen
összeegyeztethető, az azonban egészen biztos,
hogy bármikor szívesen térek vissza köreikbe.
6. Hogyan tudsz 110%-ot nyújtani? Gondolok itt arra, hogy hogyan tudsz például
kikapcsolódni? Mi az, ami feltölt és egyben
energiát ad?
A műsort követő mókuskerékben egyetlen
perc pihenő sem volt, ilyenkor a koncertek
adtak nekem energiát, a közönség szeretete az
ami életben tart, azonban ez több is mint elég.
7. Nem félsz attól, hogy lelkileg megvisel
majd a nemzetközi hírnév – legyen szó akár
a sikerről vagy a kudarcról. Hiszen az éremnek két oldala van.
Nem foglalkozom egyikkel sem, ha hű maradok az értékrendemhez és ahhoz a mentalitáshoz, hozzáálláshoz, melyet az egész stábunk
képvisel, akkor a nemzetközi siker nem garantált, de a kudarcot kizártnak tartom. A legna-

9. Ha lehetne egy kívánságod, ami biztosan
valóra válna - mi lenne az?
Úgy képviselni hazánkat a fesztiválon, hogy
minden magyar néző aki követi büszkén
mondja ki: Na igen! Ez volt a „mi dalunk”!
10. Idén áprilisban leszel 26 éves. Közhelyes
kérdés, de mit szeretnél elérni az életben, mi
az életcélod?
Zenélni szeretnék, azt az utat járni végig,
amelynek az elején vagyok. Arra vágyom,
hogy minőségi magyar előadó legyek.

Kedvenc étel:
Steak
Kedvenc parfüm:
Chanel Allure Sport
Mozifilm:
Halálsoron
Ország: Magyarország
Dr. Csernus vagy Havas Henrik?
Csernus
Nőideál:
Nincs ideál
Első randi helyszín:
Duna-part
Életed eddigi legemlékezetesebb
pillanata:
egynél sokkal több van
Életed eddigi legrosszabb pillanata:
Nagypapám elvesztése

2016-os tavaszi sminktrend

bőr, így biztos vagyok benne, hogy idén tavasszal is
nagy hangsúlyt kell fektetnünk az alapos bőrápolásra!

Általában a nők, ahogyan egyre
AGAZIN
többet süt a nap, úgy egyre kevésbé sminkelik magukat. Azonban az idei évben lejár a „no
make up”, azaz a nincs smink hatású sminkek
ideje. Idén tavasszal dübörögnek az erős színek és erős kontúrok, amelyek feketével a
legtrendibbek.

A kontúrozott szemek és a sötét, darkos ajkak továbbra is divatban maradnak. Szó mi szó, ez a
smink extrém külsőt kölcsönöz, ugyanakkor szexi,
hívogató, nekem kicsit spanyolos is. Viselni tudni
kell. Szerintem mindenki megtalálhatja magában
ezt a kissé hűvös, démoni részt, s hogy elő akarja-e
hívni magából, idén tavasszal eldöntheti. Én ajánlom mindenkinek, egy-egy alkalommal belefér, ha
nem is minden napra.
A sötét ajkak mellett a piros rúzs is örök darab marad, leginkább almapiros árnyalatban. Az ajkakat
kissé nagyítjuk, túlhúzzuk a természetes vonalán,
legfeljebb 1-2 milliméterrel, hogy még esztétikus
legyen. Ezt a trükköt inkább azoknak ajánlom, akik
magabiztosan bánnak a színes rúzsokkal és tényleg
indokolt, hogy egy picit optikailag nagyítsák ajkaikat. Ha nem vigyázunk, igen vicces eredményre
juthatunk.

A figyelemfelkeltő ajkak mellett a szemeket is
hangsúlyozhatjuk idén. Hatalmas sikernek örvend
a sminkmesterek körében a sellősmink, azaz a kék
minden árnyalata tusvonalként vagy szemhéjpúderrel kivitelezve. Emellett a bronzos naplementét
idéző szemhéjpúderek is szintén az élvonalban végeztek. Vigyázat, öregítheti viselőjét, szóval jól gondoljuk meg, pontosan milyen naplementét szeretnénk viszontlátni a szemeinken! És ami a legjobb,
hogy az igazi retro csillámporok is visszatérnek.
Nekem a kiskori, otthoni, „játékból” sminkelős
alkotásaimat idézik fel. Hétköznapra én biztosan
nem viselném, de egy buliba simán!
Az orcákkal is játszhatunk, fényekkel és kedves
pinkekkel üdítjük arcunkat, ezúttal az arccsont felső részén. Az erős kontúrozós időszak is leáldozóban van!
Amit idén szerintem feltétlenül be kell szerezni, az
egy feltűnő rúzs és egy fekete szemceruza!
Akik semmiképp sem szeretnének ennyire feltű-

nőek lenni, azok is kapnak egy kis egérutat abban
az esetben, ha mégis a sminktrendeket akarják valamilyen szinten követni. A cél, hogy üde és friss
hatást érjünk el a bőrünkön, amiket gyöngyházfénnyel és finom highlighterekkel kivitelezhetünk.
Ehhez azonban elengedhetetlen a gyönyörű baba-
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Kiskedvencek otthon

Sokkal nagyobb valószínűséggel
élünk hosszabb és boldogabb életet, ha kisállatot tartunk, mint ha magányosan vagy
csak a családtagok társaságában töltenénk
mindennapjainkat. A kisállattartás hasonló
hatást vált ki az emberi szervezetben, mint
a jógázás vagy a meditációs gyakorlatok,
amelyek egészségmegőrző mivolta már bizonyított.
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De milyen cukiságot fogadjunk be magunkhoz,
ha csak lakásban lakunk, és nincs lehetőségünk
az udvarra kiengedni a házi kedvencünket?
Örök dilemma, hiszen a kisgyerekek folytonfolyvást más-más állatba lesznek szerelmesek,
és természetesen az összeset nem vehetjük meg
nekik.
Összegyűjtöttünk néhány viszonylag egyszerűen tartható állatot, amivel
nem gyűlik meg napról
napra a baja a családnak.

Papagáj
A papagájok nagyon szépek:
mutatós ékei lehetnek lakásunknak. Lehet róluk gondoskodni, etetni, itatni őket, ami
a gyerkőcöket ráadásul felelősségre is neveli. Kifejezetten élénkek, különösen ha párban vannak, így unatkozni soha nem
fogunk mellettük. Viszont ezzel párhuzamosan
nagyon hangosak és cserfesek is, ami szörnyen
idegtépő lehet az arra nem alkalmas időpontokban. Zajosságuk, valamint nagy figyelem- és
szeretetigényük miatt nálunk a kevésbé előkelő
helyet érdemelték ki.

kel ellentétben nem közömbösek a gazdájuk
és a környezetük iránt. Tapasztalatból tudjuk,
hogy megismerik a gazdájukat és figyelnek rá,
odajönnek a terrárium üvegéhez és nem hú-

a csincsillákat, jól lehet őket simogatni, dédelgetni. Fontos, hogy a csincsilla 10-15 évig él, így
nem javasoljuk pillanatnyi szeszélyből megvásárolni. Törődést és szeretet igényel, mint minden élőlény, ugyanakkor picit körülményes a
gondozása. Magas ketrecben kell tartani, mivel
szeret ugrálni, és a tisztán tartása is folyamatos
kötelezettségünk, mivel ha elhanyagoljuk, akkor nem csak elégedetlen és zajos, de büdös is
lesz.

Törpenyuszi
zódnak vissza riadtan a páncéljukba! Kellemes
társaságot nyújtanak meglehetősen nyugodt,
de komótosan érdeklődő természetük miatt.
Túl sokat játszani vagy foglalkozni nem igazán
lehet velük, de ha gyermeknek szánjuk őket,
arra tökéletesek, hiszen ők is élőlények, akiknek
szintén vannak igényeik, törődést és szeretetet
igényelnek. Nálunk az utolsó előtti helyet szerezték meg.

Azok, akik nem kertes házban laknak, vagy
akik egész nap dolgoznak, nem tarthatnak sok-
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tízezer éve tart. Az idők során ez a kapcsolat a
különböző fajok között létező egyik legszorosabb kapcsolattá tökéletesedett. Kutyákat a világ
minden pontján tartanak más és más okokból.
A kutyatartás nagy felelősséget ró a gazdájára,
egyedül tőle függ, hogy kutyájára milyen sors
vár. Ezért a kutyatartással kapcsolatban nem
szabad elhamarkodni a döntést. A kutyák társaságkedvelők, kiegyensúlyozott étrendre, sok
mozgásra és rendszeres orvosi ellenőrzésre van
szükségük ahhoz, hogy egészségesek és barátságosak maradjanak. Nagyságuktól, színüktől és
fajtájuktól függetlenül mindannyian hűséges,
odaadó és szerető barátaik embertársaiknak,
akikkel együtt élnek ezen a Földön.
Mindegy, milyen állatot választ a család, egy
biztos: hamar teljes értékű családtaggá válik a
kiskedvenc, és fénypontja lesz a szürke hétköznapoknak!

Csincsilla
A csincsilla igazi egyéniség!
Eleinte zárkózott
és félénk, de
tapasztalatból tudjuk, hogy
ha elég kitartóan szelídítjük, akkor kifejezetten
érdeklődő és barátságos kis kedvencünkké válhat. Híresen puha bundája miatt sokan szeretik

féle állatot, de egy nyuszi praktikus megoldás
lehet az ő számukra is. Kicsike, selymes bundájú és nagyon aranyos! Még a lakásban is el
lehet engedni egy kicsit, ha játszani szeretnénk
vele. Gyermekek számára ideális választás, hiszen gondozása nem nehéz (csak az almot kell
rendszeresen cserélni és büdös sem lesz!), de
mégis felelősségre neveli a gyerkőcöt. Csöndes
és kedves játszótárs lehet, így nálunk a második helyet érdemelte ki.

Kutya

Szárazföldi teknős

Nálunk, mint a legtöbb kisgyermeknél, a kutyus az abszolút befutó. Az ember és a kutya
barátsága már több mint

A szárazföldi teknős előnyei között mindenképpen meg kell említenünk, hogy a tévhitek-

Nőnek lenni, megújulni!

felejteni a későbbiekben sem, hogy min mentünk
keresztül, hogy fontos a befelé figyelés - mondta
mosolyogva Betti
- Négy gyermekes anyukaként alapvetően nem
magammal foglalkozom. A betegség sok mindent
megváltoztatott. Megtanultam nemet mondani és
befelé figyelni. És mára azt is megtanultam, hogy
anyaként is SZABAD magamra figyelni, vagy
mondjuk sminkelni - mesélte Póka Zsuzsa, aki
azon szerencsés nyolc hölgy egyike volt, akit átváltoztattak.
Kamerák és új külső

Újrakezdeni, megújulni, Nőnek lenAGAZIN
ni - A Fórum Debrecen és az Alföld televízió
jóvoltából, Nőnap alkalmából nyolc nőnek
segítünk megújulni és teljesen átalakulni.

Két nap és egy proﬁ gárda
Családanya, vállalkozó, biológus, értékesítő, nyugdíjas, orvos. Mindenki más-más területen éli az
életét, legyen szó a hivatásáról vagy épp a szabadidejéről. Egyvalamiben hasonlítanak: mindanynyian leküzdötték a rákot és egyben önmagukat.
Megmutatták, hogy van kiért élni, van miért felkelni, újrakezdeni és nőnek lenni. Szerettek volna
megújulni, és megtalálni azt az oldalukat, amelyet
elfelejtettek, vagy eddig nem is ismertek. A Fórum
Debrecen és az Alföld televízió jóvoltából egy profi
gárda – sminkesek, fodrászok és egy stylist - segített nekik a teljes megújulásban. A hölgyeknek
először Szűcs-Tarcsa Anita stylist-koordinátor
mutatta meg, hogyan is dobhatják fel ruhatárukat
néhány egyszerű darabbal.
- Arra törekedtem, hogy mindenkinek személyre
szabott tanácsokat tudjak adni és olyan szetteket

állítsak össze, amelyek tükrözik az egyéniségüket,
de van bennük egy kis játékosság, újdonság is. Sokat beszélgettünk, mire kialakult a végleges kollekció. Fontos ugyanakkor, hogy mindenki jól érezze
magát ezekben a ruhákban, hiszen az a cél, hogy
visszaadjuk az önbizalmukat. Szeretném, ha ezek a
nők rácsodálkoznának a saját szépségükre -fogalmazott Debrecen stílusnagykövete, aki már rutinosan mozog a divat világában.

Újrakezdés
A betegség miatt teljesen megváltozott az életük.
Erősebbek lettek, szembenéztek a betegséggel, átértékelték a múltat, a jelent és a jövőt is. Ebben a
helyzetben és az útkeresésben segít hosszú évek óta
a Holnapom Egyesület. A civil szervezet a mentális
felépülésre helyezi a hangsúlyt, hogy ezek az emberek a gyógykezelések alatt és után is teljes életet
tudjanak élni, és újra felfedezzék önmagukat. Bánfi
Ildikó, az egyesület vezetője is szembenézett a halállal, és az életet választotta.
- Haragudtam, hogy ilyen helyzetbe kerültem. Meg
kellett tanulnom, hogyan tudom magam elfogadni az összes erényemmel és az összes hibámmal

együtt. Ez sokszor egy egészséges embernek sem
könnyű, nemhogy egy olyan valakinek, akinek éppen problémája van. Nagyon örülök, mert nagyon
sokan nem is néznénk „tükörbe”, ha az élet nem állítana ilyen feladat elé bennünket. Ez egyfajta leltár,
meg kell fogalmaznunk, hogy mi a fontos az életünkben, hogy eddig mi volt a fontos, merre haladt
az életünk, és innentől kezdve hogyan tovább. Ez a
két nap kiváló volt arra, hogy ne csak a belsőnkkel
foglalkozzunk, hanem a külsőnket is megújítsuk.
- mondta Bánfi Ildikó, a Holnapom Egyesület vezetője.

Szeretem magamat? Szeretem magamat!
Önbizalom. Ez a kifejezés mindenkinek mást jelent. Magában foglalhatja, hogy emelt fővel járunk,
kézszorításunk határozott és egyben finom, vagy
azt, hogy önfeledten tudunk nevetni. De a magunkba vetett hitünk, vagy az is ide tartozik, hogy
egyszerűen tetszünk magunknak.
- Szeretem a lábamat, a számat, a vállamat és a hajamat is… -sorolta hosszas gondolkodás után Kálvin
Betti, aki orvosként dolgozik. - Ez a betegség és a
vele járó tapasztalat egy életre szól. Nem szabad el-

A két napos átalakulás fotózással zárult, melynek
során a hölgyek már teljesen feloldódtak és élvezték, hogy a kamera előtt is megmutathatják, milyen
nők is valójában. A fotózás után pedig a Fórum
Debrecen centermenedzsere köszöntötte egy szál
virággal, nőnap alkalmából a gyönyörű hölgyeket.
A bónusz meglepetést pedig - egy sorsolás keretében - Czinege Emőke vihette haza. Ez nem volt
mást, mint az a kollekció, amit a stylisttal közösen
álmodtak meg.
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Márciusi zsongás a Fórumban

Nagyon vártuk már a tavasz beköAGAZIN
szöntét, hiszen ilyenkor nemcsak a természet
újul meg, de a Fórum Bevásárlóközpont is. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, minthogy egész
hónapban különleges kiállításokkal és programokkal vártuk kedves látogatóinkat.

Rögtön március elején a hölgyeknek szerettünk volna kedveskedni nőnap alkalmából.
A Fórum, az Alföld Televízió és a Holnapom
Egyesület közreműködésével a mellrák ellen
harcoló, illetve a borzalmas kórt már legyőzött
nőknek igyekeztünk segíteni a teljes megújulásban. Nyolc hölgyet egy stylistból, sminkesekből
és fodrászokból álló gárda alakított át, majd egy
profi fotós portfóliót készített róluk, hogy magabiztosnak és erősnek érezhessék magukat az
egészségért vívott harcban. Célunk az volt, hogy
mosolyt csaljunk a hölgyek arcára, és érezzék,
mindannyian értékesek és gyönyörűek! Továbbá, mindenki figyelmét fel szerettük volna hívni
a megelőzésre és a rákszűrés fontosságára, hiszen az egészség a legdrágább kincsünk!
Még szinte véget sem ért az egyik program,
máris jött a következő a Fórumban. Hatalmas

tömegek, fiatal lányokból és srácokból álló csapatok, anyukák és apukák árasztották el az üzleteket március 9-e és 12-e között. Ismét elhoztuk
ugyanis a Fórum Kuponnapokat, amikor 20,

30, de akár 50%-os kedvezményekkel kínálta
több tucat üzlet számos világmárka kollekcióját. Látogatóink a C&A, a Humanic, a Vision
az Express, a Saxoo London, a Calzedonia, a
Douglas, a Tchibo, a Dm, a Libri és még sok
más üzlet kínálatából válogathattak. Ahogyan
vásárlóink már megszokhatták, most sem csupán ruhadarabokhoz lehetett hozzájutni potom
pénzért, hiszen kiegészítőket, sminkcuccokat,
parfümöket, játékokat és különböző szolgáltatásokat is hihetetlen akciókkal vásárolhattunk
meg. Bízunk benne, hogy mindenkinek sikerült
felfrissítenie a gardróbját és a háztartását! Ha
azonban valaki mégis kimaradt volna az őrületből, április 7-e és 9-e között látogasson el a
Glamour-napokra, amelyre számtalan kiváló
leárazással készülnek az üzletek!
A Fórum megnyitása óta eltelt nyolc évben
számtalan nagyszabású, érdekes és látványos
kiállítással igyekeztünk kedveskedni látogatóinknak. Személyes kedvenceink mindig is azok
a programok voltak, amelyeket speciálisan a

gyermekek számára rendeztünk. Hiszen nincs
is jobb annál, mint amikor a centerben sétálgatva mosolygós arcocskákat látunk, akik lelkesen szaladgálnak egyik standtól a másikig és
alig várják, hogy visszatérhessenek a Fórumba.
Ilyenkor esténként elégedetten hajtjuk nyugovóra fejünket, mert érezzük, hogy az apróságok életébe sikerült felejthetetlen élményeket
csempésznünk. Így volt ez az idei húsvétkor is,
amikor Répafalva lakói fedték fel magukat a pici
látogatóink előtt. Ha emlékeztek még rá, tavaly
Tojásfalva izgő-mozgó népe érkezett hozzánk,
most márciusban pedig kicsit továbbgondoltuk az akkori kiállítást, hogy még izgalmasabb
legyen az egész család számára a húsvéti készülődés. Két nyuszi, Brúnó, a csodapiktor és
legkedvesebb barátja, Berti költözött be a bevásárlóközpontba március 18-a és 28-a között, az
ő mesebeli világukkal ismerkedhettek meg az
apróságok. Természetesen kézműves foglalkozásaink most is sokakat vonzottak, de a legnépszerűbb – mint mindig – a nyuszisimogató volt.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok márciusban! Találkozzunk áprilisban is!

szemészet • lézeres látásjavítás
optika • fogászat
Debrecen, Nagy Lajos Király tér 5.
Bethlen u. 10-12 • Nagyerdei krt. 98. (Szemklinika)

06 52 480-500
www.lezereslatasjavitas.hu • www.orbident.hu

.N.

B.N

TRICHOCENTER

HAJGYÓGYÁSZAT

HAJHULLÁS • KORPÁSODÁS • KOPASZODÁS
ZSÍROSODÁS • MÁS FEJBÕR-RENDELLENESSÉGEK
HATÉKONY KEZELÉSE

Laboncz Anna

trichológus
Tel.: +36 30 488 2266

www.hajgyogyasz-debrecen.hu
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Amerika kedvenc desszertje a Fórumban!!

10%

A tavaszi hideg ellenére a Yogo Like
AGAZIN
Frozen Yogurt csapata új irányzatot hozott el a
debreceni Fórum Bevásárlóközpontba.

A külföldön évek óta dübörgő fagylalt trend a joghurt alapú fagylalt érkezett meg a városba,hogy
az igényeket lassan kitapasztalva,egy jól bejáratott
és egészségesebb és rendkívül trendi alternatívát
kínáljanak a fagyi szerelmeseinek. A joghurt alapú hideg édesség legalább annyira hűsítő mint a
társai,s mellesleg nagyon finom! Újdonság erejével
hat az Önkiszolgáló jelleg is, a vásárló saját szájíze
alapján választhatja össze a pohár méretét és tartalmát. A falba süllyesztett gépekből hat íz csapolható
,(de közel 60 féle íz változik a gépekben hétről hétre
) amelyek speciális összetevőkön túl tejet és joghurtot is tartalmaznak.

A feltétek bázisát a különböző idénygyümölcs,
grillázs, ropogós finomság, gumicukor, csoki forgács, öntet adja. A 32 féle variálható feltét
nem csak önmagában tartogat rengeteg izgalmas
kombinációt,de a szezonnak megfelelően változnak , így folyamatosan új íz világot fedezhetünk fel.
A fizetés súly alapján történik.10 dkg 320,- ft ami
bő 2 gombócnak felel meg. A mennyiségnek csak
a vágyaink szabnak határt, a feltéttel megpakolt
pohár akár többszöröse is lehet ennek,amit komótosan akár a vásárlás, nézelődés alkalmával is nyugodtan fogyaszthatunk.
Termékünk kipróbálásához és vásárlásához 10%
kedvezménykuponnal szeretnénk kedveskedni!
Várunk szeretettel mindenkit csatlakozzon a joghurtfagyi rajongók táborába!
„Mosolyogj és élvezd az ízeket”

KEDVEZMÉNY

FÓRUM DEBRECEN
Érvényes: 2016.04.30-ig
A Kupon ellenében 10% kedvezmény a vásárlás végösszegéből.
Készpénzre nem váltható.
Egy vásárlás alkalmával egy kupon váltható be.

Brokkolis tepsis csirke

Babgulyás

Hozzávalók:
• 60 dkg csirkemell • 30 dkg brokkoli • egy gerezd fokhagyma
• 3 dl tejföl • 10-15 dkg reszelt sajt (most parmezán és edami keveréke)
• 3 dkg vaj • pár levélke rozmaring • só, bors • szerecsendió

Hozzávalók:
• 60 -70 dkg comb • 50 dkg füstölt csülök vagy tarja
• füstölt szalonna • hagyma,répa, petrezselyem ,zeller,
• száraz bab • pirospaprika,bors, só

Elkészítés:
A csirkemellet lapjában szeletekre vágom, sózom, borsozom, majd
kevés, rozmaringgal ízesített olajban elősütöm. Amíg a csirke sül,
sós vízben megfőzöm a brokkolit, pár perc elég neki. Ha a csirke és
a brokkoli is megvan, kivajazok egy jénait vagy más sütőtálat, belefektetem a csirkeszeleteket, és elrendezem rajtuk a brokkolirózsákat.
A tejfölt kikeverem kevés sóval, frissen reszelt szerecsendióval, meg
egy gerezd eszelt fokhagymával és a zöldséges húsra öntöm. Az étel tetejét megszórom a reszelt sajttal.
Előmelegített sütőben 20-30 perc alatt megsütöm
úgy, hogy a teteje aranybarna legyen. Rizzsel tálalom, amit meglocsolok a sütés közben keletkező tejfölös szafttal. Jó étvágyat!
Jó étvágyat kívánok hozzá! :)

Elkészítése:
A szalonnát felkockázzuk,és zsírjára sütjük.Beletesszük az apróra vágott
hagymát ,és megpirítjuk.A combot és a füstölt húst feldaraboljuk,és belerakjuk a lábasba,megszórjuk a pirosparikával és felengedjük vízzel.Amíg
felfő ,megtisztítjuk a zöldségeket.Feldaraboljuk,és belerakjuk a levesbe.Ezután beletesszük az előző este beáztatott babot,és sózzuk borsozzuk ízlés szerint.Lassú tűznél főzzük.Amikor minden megfőtt nokedlit szaggatunk
bele.Ha van rá módunk bográcsban főzzük ,így nagyobb
lesz az ízélmény!
Jó étvágyat kívánok hozzá! :)

Balogh Zsuzsanna - 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

5.000 Ft értékű utalványt.

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. április 17.
A nyertest telefonon értesítjük, nevét
pedig a következő számban közöljük.

Porkolábné Bujdosó Andrea center-menedzsment

Előző kirakós
játékunk nyertese
Berecz Károly,

bal oldalán Barabás Fruzsina
center menedzser asszisztens,
a jobb oldalán pedig a Tutti Gelati
üzletvezetője Czifra Viktória.
A nyertes nyereménye
5.000 Ft értékű fogyasztás.
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