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EB lounge

Kutyabarát

Mozgó címlap

G
Gyere
és nézd nálunk
aaz EB meccseit, a szökőkútnál 3x3 méteres
k
vvideófallal várunk
benneteket.
b

Június elsejétől
kis kedvenced is
veled jöhet.
Mert nekünk ők is
fontosak.

Töltsd le a LaraAugmented Reality
applikációt, és a címlap
szuperhősök megelevenednek. Részletek a
magazin 4 oldalán.

SZERETJÜK A SZUPERHŐSÖKET!

Kedves Olvasó!

INTERAKTÍV BOSSZÚÁLLÓK KALAND: MÁJUS 25. – JÚNIUS 14.

Lassan véget ér a tavasz, befejeződik az
iskola. Már javában tart ötletes tablókiállításunk melyhez kapcsolódóan nyereményjátékkal kedveskedünk a végzős
diákoknak, tanáraiknak és nem utolsó
sorban kedves látogatóinknak. Ahogy
már megszokhattuk, ismét látványos
rendezvény kap helyet bevásárlóközpontunkban az elkövetkező, közel 3
hétben. A Pókemberrel és a Bosszúállók
hőseivel találkozhat, és egy interaktív
kiállítás részese lehet, aki május 25-e és
június 13-a között ellátogat a Fórumba. Mint ahogy évek óta már, ebben
az évben is megrendezésre kerülnek a
nyári kuponnapok, ami egyre nagyobb
népszerűségnek örvend mind a vásárlók, mind pedig az üzletek körében.
Júniustól igazi különlegességként, vidéken egyedülálló módon, kutyabarát
centerré válunk. Persze a gazdiknak
figyelniük kell a szabályokra, de ezen
túl nem lesz akadálya annak, hogy kedvencünk is velünk tartson egy kellemes
vásárlás alkalmával.
Köszöntsük együtt
a nyarat 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.

Végre beköszöntött a tavasz utolsó hava, a május. Imádjuk
az év ezen időszakát, hiszen amikor
kilépünk az ajtón, megcsap bennünket a zöldellő fák és az ezer színben
tündöklő virágok látványa, nem beszélve arról a bizonyos tavaszillatról.
Májusban örülünk, ha minden szabad percünket a természet lágy ölén
tölthetjük, de nem szabad megfeledkeznünk a Fórum Bevásárlóközpontról sem, amely ebben a hónapban is
változatos programokkal várja kedves látogatóit.
A tavasz utolsó havának minden kétséget kizáróan az érettségiző diákok a legnagyobb hősei. Azok a fiatalok, akiknek
már hónapok óta a könyvek a legjobb
barátai, és szorgalmasan készülnek életük

első nagy megpróbáltatására. A Fórum
Bevásárlóközpont – az előző évekhez hasonlóan – most is szeretné megjutalmazni
ezeket a lelkes ifjakat, hiszen idén is meghirdettük a tablókiállításunkat. Látogatóink a center Vár utcai bejáratánál tekinthetik meg a különleges tablókat, és május
11-e és 31-e között a földszinti információs pultnál szavazhatnak kedvenceikre.
Segítsék hozzá a legkreatívabb osztályt a
győzelemhez, hiszen a tét nem kicsi! A
nyertes osztály ugyanis a Fórum Bevásárlóközpontban található Leroy étteremben
tarthatja meg érettségi bankettjét, melynek költségét a bevásárlóközpont és az étterem állja! A jó hangulatról pedig egy remek zenekar fog gondoskodni! Érdemes
szavazni, hiszen a voksolók között 5.000
Ft értékű Fórum vásárlási utalványt sorsolunk ki! Ebben az évben nemcsak a legöt-

letesebb osztályt, de a legjobb osztályfőnököt is keressük! A legszuperebb tanárokra
a Media Markt üzletben szavazhatnak!
A cím elnyerője egy kártyafüggetlen
okostelefonnal lesz gazdagabb a Media
Markt jóvoltából. És ez még nem minden!
Idén is lesz ugyanis Facebook-különdíj! A
Facebook szavazáson a legtöbb like-ot begyűjtő osztály szintén értékes jutalomban
részesül. Ha már a hónap hőseinél tartunk, mindenképpen említést érdemelnek a szuperhősök is. Ugye te is láttad már
a Bosszúállók című filmet? Az alkotást,
amelyben egy minden eddiginél komolyabb ellenfél veszélyezteti a Földet, és egy
sohasem látott szupercsapat verbuválódik,
hogy farkasszemet nézzen az ellenséggel.
Május 25-e és június 13-a között a Fórum
Bevásárlóközpont vásárlói garantáltan
biztonságban érezhetik magukat, hiszen a

kedvezmény!
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Vasember, Amerika kapitány, Thor és barátaik Debrecen felé veszik az irányt, hogy
vigyázzanak a régió legszebb bevásárlóközpontjára. Mivel egy karnyújtásnyira
vagyunk az év legforróbb időszakától, itt
az ideje, hogy beszerezzük a nyár legfontosabb kellékeit. Ebben segítenek a Fórum
kuponnapok, amikor óriási kedvezményekkel vásárolhatod meg nemcsak a
hőn áhított fürdőruhádat, de a különböző
kozmetikumokhoz, könyvekhez, sőt még
a hajformázó habokhoz és naptejekhez is
bomba áron juthatsz hozzá! Ha te is imádod a kedvezményeket, május 8-a és 12-e
között a Fórumban a helyed!
A májusi kirándulások és szabadidős
programok után mindenképpen térj be
a régió legszebb bevásárlóközpontjába!
Most sem fogunk csalódást okozni, ezt
garantáljuk!
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A Parkolóház
Hétfőtől szombatig:
06:00-20:00
Vasárnap 9:00-20:00
várja Önöket!
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VIII. évfolyam 78. szám

www.forumdebrecen.hu
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parkolóhely
Az Ön
kényelméért!

Nyitva tartás
Hétfő- Szombat:
Vasárnap:

09:00-20:00
10:00-18:00
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Induljon a nyár ellenállhatatlan kedvezményekkel!
Június 8-a és 12-e között ismét
tombol a Nyári Kupon Napok a Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban!
Spórolj az ingyenesen nyomtatható kuponokkal,
válogass számos világmárka nyári kollekciójából,
mint pl.: 4You Skandinavia, 576 Kbyte, Borgo,
Budmil, C&A, Camel Active, Dockyard, Envy, Gas,
Heavy Tools, Hervis, Humanic, J.Press, Klier Fodrászat, Monarchy bőrdíszmű, Neckermann utazási iroda, Office Shoes, Pirex Papír-írószer, Reno,
Retro, Saxoo London, Six Ékszerüzlet, Spar, Tally
Weijl, Tchibo, Tom Tailor, UPC, Vision Express!
Vásárold meg kedvenc darabjaid 20, 30 vagy akár
50% kedvezménnyel!
Erősítsd akár a kicsik, akár a nagyok, a férfiak vagy
a nők táborát, legyél utazásfüggő vagy otthonülő
könyvmoly, bulizós partiarc, elvont művész vagy
romantikus szerelmes, biztos, hogy megtalálod a
kedvedre valót itt a Fórum Debrecenben!
Öt napon keresztül több ezer forintot takaríthatsz
meg a különböző akciós kuponokkal, amelyeket
bármikor ingyenesen kinyomtathatsz a Bevásárlóközpont honlapjáról: a www.forumdebrecen.hu
weboldalról.
Ha nincs lehetőséged otthon vagy a munkahelyeden kinyomtatni a kuponokat, akkor se csüggedj,
hiszen hostesseink boltnyitástól zárásig rendelkezésedre állnak a kuponstandnál, ahol ingyenesen
kinyomtatják bármelyik kedvezményre jogosító
cédulát.
Néhány üzlet előre megosztotta, hogy a vásárlók
milyen szabályok mellett vehetik igénybe az akciós
szelvényeket. Íme egy kis ízelítő:
4You Skandinávia: 20% kedvezmény minden teljes
árú termékre a kupon ellenében. Más kedvezménynyel és akcióval nem vonható össze.
Borgo cipőbolt: 20% kedvezmény a megjelölt termékekre a kupon ellenében. Más kedvezménnyel
és akcióval nem vonható össze.
C&A: 20% kedvezmény a vásárlás végösszegéből a
kupon ellenében. A kedvezmény más akcióval nem
vonható össze, ajándékkártya vásárlására nem vonatkozik.

Envy: 20% kedvezmény a teljes árukészletre a kupon ellenében, kivéve a kiegészítőket. Más kedvezménnyel és akcióval nem vonható össze.
GAS: 20% kedvezmény a megjelölt termékekre a
kupon ellenében. A kedvezményt az eredeti árból
vonják le, és egyéb kedvezménnyel nem vonható
össze.
Hervis: két akcióban is részt vesz: egyik egy 20%-os
kedvezmény a kiválasztott termékre, másik pedig
egy 30%-os kedvezmény KTM kerékpárra a kupon ellenében. A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, nem érvényes az
első áras, leértékelt és szórólapos termékekre,
illetve online vásárlás esetén.
Humanic: 20% kedvezmény minden termékre a kupon ellenében. Más kedvezménnyel
és akcióval nem vonható össze.
J.Press fehérnemű üzlet: 20% kedvezmény
a teljes árú termékekre a kupon ellenében.
A kedvezményt más kedvezménnyel nem
lehet összevonni. A feltüntetett kedvezmény
az akciós termékeinkre nem vonatkozik.
Office Shoes: 20% kedvezmény
a megjelölt termékekre a kupon ellenében. Más kedvezménnyel és akcióval nem
vonható össze.
Six ékszerüzlet: 20% kedvezmény legalább két
darab tel-

jes árú termék vásárlása esetén a kupon ellenében.
Más kedvezménnyel és akcióval nem vonható öszsze.
Spar: Az Interspar is 2 db kuponnal rukkolt elő. Az
egyik kupon 20% kedvezményre jogosít 1 db szabadon választható nem akciós termék árából. Más

akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze.
Egy vásárló egy napon maximum 4 db kupont
válthat be. A másik kupon pedig 7.500 Ft feletti vásárlás esetén 700 Ft azonnali kedvezményre jogosít
a vásárlás végösszegéből. Más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. Egy vásárlás alkalmával csak 1 db blokk végösszeg kedvezményt
biztosító kupon használható fel, a kupon más
blokk végösszeg kedvezménnyel együtt nem
használható fel.
Tarts velünk, mi biztos, hogy ott leszünk!

20%

30%

50%

40%

50%

KUTYABARÁT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT!
Változik a Fórum házirendje, június 1-től kis kedvenceink, vagyis
kutyusaink is velünk vásárolhatnak. Persze a gazdiknak figyelniük kell
a szabályokra, de ezen túl nincs akadálya a négylábú shoppingnak.
Immár nemcsak külföldön, de Debrecenben is engedtünk annak a kezdeményezésnek,
hogy kutyusaink is a bevásárlóközpont területén legyenek. Természetesen nem zavarva
a kutya nélkül érkező vásárlókat. Persze mint minden szabálymódosítást új feltételek
tesznek lehetővé, így ha indulsz hozzánk kedvenceddel, tájékozódj házirendünkről.

Házirend kutyatulajdonosoknak:
1. A FORUM - ba csak beoltott, féregtelenített, chipelt kutyát lehet behozni, és kérjük,
hogy tartsák magukkal a kutya oltási könyvét.
2. Csak olyan kutya hozható be a FORUM - ba, amelyen póráz van, 10 kg felett
a szájkosár kötelező.
3. A kutyával csak a kutyabarát matricával ellátott üzletek látogathatók.
4. A kutyát az ételudvarba, az élelmiszerüzletbe és a gyógyszertárba bevinni tilos!
5. A mozgólépcső használata kutyák számára fokozottan veszélyes!
A kistestű kutyát - 10 kg alatt – kézbe kell vinni, a nagyobb testű kutyával
kérjük, használják a lifteket.
6. Kérjük, kutyáikkal különösen vigyázzanak kisgyerekek és másik kutya közelében.
7. Kérjük, csak a jól szocializált kutyát hozza el a FORUM - ba,
amely megszokta a tömeget és a lármát.
8. A kutyának a szökőkútból inni, abban pancsolni tilos!
9. Kutyapiszok zacskóról minden esetben a gazdiknak kell gondoskodniuk.
Amennyiben a kutya véletlenül a földre piszkít, kérjük, takarítsa fel és utána haladéktalanul
jelezze a kollégáknak az információs pultnál, akik intézkednek a fertőtlenítő takarításról.
10. Amennyiben a kutya és a gazdája nem tudja betartatni a rájuk vonatkozó
szabályokat, a kutya a center területéről kitiltásra kerülhet a látogatók
és a többi kutya érdekében.
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1. GRÉTI

1.

2.

3.

Felső (Magenta)
Szoknya (Amnesia)
Táska (Mango)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)

4.

13.900Ft;
13.990Ft;
6.995Ft;
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5.

4. BEA

6.

69.900Ft;

2. NATASA
Ruha (Mango)
Sál (Mango)
Táska (Mango)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

Felső (Mango)
Nadrág (Mango)
Táska (Mango)
Cipő (Mango)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

5.990Ft;
11.995Ft;
11.995Ft;
6.995Ft;
4.990Ft;

5. PANNI
9.995Ft;
5.595Ft;
6.995Ft;

Ruha (Envy)
21.990Ft;
Táska (Promod)
10.995Ft;
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
79.900Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 3.990Ft;

65.900Ft;
4.990Ft;

6. KINCSŐ
3. KITTI
Ruha (C&A)
Táska (C&A)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)

Ruha (Envy)
Táska (Promod)
Cipő (Tamaris)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

4.990Ft;
5.590Ft;

17.990Ft;
7.995Ft;
22.990Ft;
2.500Ft;

45.900Ft;

Divatfórum
Lassan közeleg a nyár, a jó idő, a fesztiválok. A meleg idő nemcsak a kedvünkön, de a ruhatárunkon is nyomot hagy. Egyre merészebb színekbe és
rövidebb rucikba bújunk. Lássuk, mi az, amit viselj idén!
Királykék, a decens: Ha királynői megjelenést szeretnél kölcsönözni magadnak, akkor ezt a színt semmiképpen ne hagyd ki az outfit-edből! Csodás kiegészítője lehet a fehér színnek,
amellyel az üdeséget, a frissességet, a letisztultságot sugárzod. Bármilyen virágos kiegészítővel feldobhatod a szetted, ügyelj a harmóniára, a táskád, illetve a cipőd is illeszkedjen a
megjelenésedhez. Szőkéknek kifejezetten ajánlott ez a szín.
Szuperhősök, ha nem akarsz felnőni: Imádod a meséket, a szuperhősöket? Esetleg te is azt képzeled magadról, hogy egy vagy közülük? Akkor ezt az összeállítást neked találták ki!
Fesztiválokra tökéletes választás. A sárga, az almazöld szín jó megjelenést kölcsönöz, már csak a megfelelő táska kiválasztása szükséges ehhez. Praktikusabbaknak a hátizsák ajánlott,
amibe szükség esetén belefér egy pulcsi, az esti hidegebb órákra, de ha ezt nem érzed magadénak, akkor egy nagyobb pakolós táska lehet a befutó nálad. Ha nyári programra mész,
a fonott hajjal igazán trendi lehetsz.
Menta, az örök romantikusoknak: Mindig a hercegről ábrándozol fehér lovon? Bármilyen rossz dolog is történik veled, te akkor is vakon hiszel az igaz szerelemben? Akkor a menta
szín, a te színed. Viseld bátran púder kiegészítőkkel, virágmintákkal, igazi csajos megjelenést varázsol majd. Csipkével kiegészítve még inkább hangsúlyozhatod romantikus énedet.
És a legjobb az egészben, hogy akár magassarkúval, akár slip-onnal, akár egy saruval is viselheted. Ha még az igazira vársz, akkor ebben a szettben, biztosan megakad rajtad a szeme.
Sárga, a feltűnő: Ha szeretsz a középpontban lenni és imádod, ha a férfiak megnéznek, szereted az elismerést, akkor a sárga szín a nyerő nálad. Ha nyaralás előtt vagy, azért, hogy
felfigyeljenek rád, ha nyaralás után, akkor pedig azért, mert a csodás napbarnított bőrön nem is mutat semmilyen más szín jobban, mint a sárga. Így válaszd ezt a színt! Nagyon jó
kiegészítője lehet a fehérnek, legyen szó felsőről, szoknyáról vagy táskáról akár. Szőkéknek, fehérebb bőrűeknek inkább a halványabb árnyalat ajánlott, barnáknak kreolabb bőrűek,
pedig nyugodtan viseljék az élénkebb árnyalatot belőle.

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

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

7.

8.

9.

7. NATASA

10. KINCSŐ

Ruha (Amnesia)
19.990Ft;
Táska (Mayo Chix)
16.690Ft;
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
59.900Ft;
Öv (Amnesia)
1.990Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 2.990Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte) 3.990Ft;

Felső (Magenta)
9.990Ft;
Nadrág (Promod)
7.995Ft;
Táska (Magenta)
38.900Ft;
Cipő (Tamaris)
23.990Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte) 3.490Ft;

8. GRÉTI
Ruha (Mango)
Kardigán (Tally Weijl)
Táska (Amnesia)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

9.995Ft;
6.995Ft;
15.990Ft;
52.900Ft;
4.990Ft;

10.

11.

12.

11. PANNI
Ruha (Amnesia)
Szoknya (Magenta)
Táska (Magenta)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Fejpánt (C&A)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

14.990Ft;
4.990Ft;
11.990Ft;
62.900Ft;
990Ft;
4.990Ft;

12. BEA
9. KITTI
Felső (Tally Weijl)
7.995Ft;
Nadrág (Mayo Chix)
11.590Ft;
Táska (C&A)
6.990Ft;
Cipő (C&A)
5.590Ft;
Fejpánt (Bijou Brigitte) 3.490Ft;

Overál (Envy)
21.990Ft;
Cipő (Tamaris)
22.990Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 4.990Ft;
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Avengers - Bosszúállók
Újabb interaktív kiállítás érkezik a
Fórum Bevásárlóközpontba. Az elmúlt években megismertük a repülők felépítését, felfedezhettük az őslények világát is, de Jack
Sparrow kapitány kalandjaiba is betekintést
nyerhettünk. Idén szuperhősök bőrébe
bújhatunk. Érkeznek a Bosszúállók.
Szuperhősök, akiknek az ereje
ember feletti? Ismerősök
lehetnek a mozivászonról, hiszen már több
kasszasikeres mozifilmben is találkozhattunk velük.
Van egy jó
hírünk, most
megmentik
a debreceni
centrumot is.
Május 25. és
június 13. között a Marvel
szuperhősök
avagy a Bosszú Angyalai képregény
hősei elevenednek meg nálunk.
A film
A film a harmadik legnagyobb költségvetésből készült mozi a filmtörténelemben. A forgatás Marvel és
a Walt Disney közös produkciójaként jött létre. A filmben
több hős is szerepet
kap, akik küzdenek
a rosszak ellen, miközben egy csapatot
alkotnak. Az első film
aktuális rossz fiúja
Thor testvére, Loki, aki
le akarja igázni a Földet.
Főszereplők: Amerika Kapitány, Thor,

Iron Man, Hulk, Sólyomszem és Romanov ügynök.
A film cselekménye a főhősök korábbi önálló filmjein
alapul, azok közvetlen folytatása.
A Marvel-moziuniverzum keretében először megjelent film a A Vasember (2008) volt, amelyet A hihetetlen Hulk (2008), a Vasember 2. (2010), a Thor (2011),
az Amerika Kapitány: Az első bosszúálló (2011), a
Bosszúállók (2012), a Vasember 3. (2013), a
Thor: Sötét világ (2013), az Amerika
Kapitány: A tél katonája (2014),
a Bosszúállók: Ultron kora
(2015). követett. És további
filmek állnak a fejlesztés
és a gyártás valamilyen
szakaszában: az Amerika Kapitány: Polgárháború (a mozik most
kezdték el vetíteni), a
Thor: Ragnarök és a
Bosszúállók: Végtelen háború 1. és 2. része.
Interaktívan, szuperhősösen
A kiállítás mind a kicsiknek mind pedig
nagyoknak rengeteg élményt, interaktív
feladatokat biztosít majd. A szuperhősök a
Bosszúállók széria filmjeiből, és a Disney
Infinity interaktív játék alapján készült szigeteken elevenednek majd meg előttünk.
A szigeteken 1:1 arányban művészi elrendezésben bemutatott valósághű karakterek
lehetővé teszik a megtekintők számára a
közvetlen kapcsolatot, és személyes
fényképkészítési lehetőség is lesz a
kultikus fantáziavilág hőseivel.
Az installáció célja a hősök profiljának szélesebb
körű bemutatása,
illetve néhány karakter történetének

Életre keltett szuperhősök
Szeretnél fotót készíteni Szuperhőseinkkel?
Töltsd le a LARA applikációt és már élvezheted is az életre kelt
valóságot a kiállítás ideje alatt a bevásárlóközpontban.
Sőt fotózzkodhatsz is velük.
Próbáld ki címlapunkkal különleges élményt!:)

Próbáld ki magad interaktív szigeteinken:
· Teszteld az erődet a szuperhős teszt segítségével!
· Mutáld DNS tesztedet Hulk laboratóriumában
és nézd meg milyen lennél Hulk bőrében!
· Próbáld ki a Play Station játékot az Infinity állomáson!
· Repítsd magasba Thort a fényerő segítségével!

Kóstold meg a

Szuperhős koktélunkat

350 Ft-ért!

Váltsd be a Coffeeshop kupont
a FÓRUM Debrecen
Bevásárlóközpont legalsó
szintjén, a szökőkút melletti
Coffeeshop kávézóban!
A kupon 2016. június 13-ig használható fel és az első 100 vásárlóra vonatkozik.
Egy ember egy kupont használhat fel egy koktélra. Más akcióval nem összevonható.

( kép tájékoztató je
(a
jellegű)
llegű)
legű)

790 Ft helyett

ismertetése. Információkat kapunk majd a szigetek
melletti táblákon az aktuális hős ellenfeleiről és szövetségeseiről, valamint a kiállítás arra is lehetőséget

nyújt, hogy megtekinthessük és elolvashassuk az eredeti képregényeket, amelyekben ezek a szuperhősök
legelőször megjelentek.
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Szuperhősök a középpontban
Azt hiszem, senkinek sem kell bemutatnom azt az amerikai sci-fi akció filmet,
amelyet 2012-ben forgattak, és a harmadik
legnagyobb költségvetésből készült alkotás a
filmtörténelemben: a Bosszúállókat!
A történet alapja a Marvel Comics Képregénykiadó
által kitalált Bosszú Angyalai nevű szuperhőscsapat.
A film cselekménye a főszereplők korábbi önálló
filmjein alapul, azokat folytatja. A főszereplők pedig
a következők: Vasember, Amerika kapitánya, Hulk,
Thor, Fekete özvegy, Sólyomszem. A főszereplőket
megformázó színészek: Vasember —Tony Stark,
Amerika kapitánya—Steve Rogers, Hulk—Dr.
Bruce Banner, Thor—Chris Hemsworth,
Fekete özvegy—Scarlett Johansson, Sólyomszem—Jeremy Renner.

Amerika Kapitány kiadója legsikeresebb szuperhőse
volt a második világháború évei alatt.
A háború után a szereplő népszerűsége, akárcsak más szuperhősöké is,
halványulni kezdett, és
csak az 1960-as években tért ismét vissza
a képregények oldalaira, mint
kiadója új

kísérletezés közben nagy mennyiségű gammasugárzás éri, melynek következtében megszületik a hatalmas erejű és igencsak indulatos Hulk. A film gyönyörűen ábrázolja, hogy a számtalan lehetőség közül
miért ez a személyiség kapott dominanciát. Gyermekként főhősünk apja erőszakosan bánt édesanyjával, így a fiú rengeteg dühöt nyomott el magában, amely most a felszínre tör. Bruce
igyekszik ezt a képességét titkolni,
hiszen ez egy zabolázhatatlan,
fékezhetetlen, nyers erő,
amelyet nem tud irá-

Fekete özvegy

Iron man alias Vasember
Különleges képességei: feltaláló, milliárdos, playboy
Először 1963-ban szerepel képregényben, megformálója Robert Downey Jr.
Magyar hangja: Fekete Ernő.
Tony Stark, Howard Stark fia
nem vetette meg a bohém,
playboy életet és az ezzel
járó élvezeteket. Nők, alkohol, nagyszabású partik. Tonyra várt a Stark
művek öröksége, amikor
szülei tragikus balesetben
elhunytak. Eleinte nehezen tudott belehelyezkedni
a rámaradt vezetői szerepbe.
Mivel tehetséges gépész vénával
volt megáldva, gyakran vett részt háborús technikák
bemutatóin. Az egyik ilyen bemutatón megtámadta
egy terrorista szervezet. Egy akna robbanásakor repesz fúródott
a mellkasába, melynek következtében eszméletét
vesztette és elrabolták. Adott egy megoldhatatlannak
látszó helyzet: hiszen, ha a repesz eléri a szívét, meghal, miközben az elrablói arra akarják kényszeríteni,
hogy rakétát építsen. Szerencsére, amíg eszméletlen,
Dr Jinsen (a fogolytársa) készít egy elektromágnest,
amely helyén tartja a repeszt és nem engedi a szíve
felé közeledni. Az elektromágnest azonban egy táskányi méretű akkumulátor táplálja, amit mindig magánál kell hordania. Tony rabsága ideje alatt páncélt épít,
amelyben az akkumulátort egy miniatür reaktor váltja fel, ennek segítségével megszökik. Később bejelenti,
hogy a vállalata tovább nem foglalkozik fegyvergyártással, és visszavonul. Önkéntes száműzetése ideje
alatt a páncél tökéletesítésén dolgozik, újabb funkciókkal látja el, mint például a repülés. Azonban a múlt
kísértetei ismét előkerülnek, így kénytelen velük felvenni a harcot. Megszületik az új, immár tökéletesített Vasember, Tony, illetve az őt megformáló Robert
Downey Jr. Rendkívüli személyiségváltozáson megy
keresztül, a playboyból egyszeriben világmegmentő
hős válik, aki fanyar humorával, pimasz stílusával észrevétlenül lopja be magát a nézők szívébe.
Amerika kapitánya
Különleges képességei: elképesztő erőfeszítések
Először 1941-ben szerepel képregényben, magyar
hangja: Zámbori Soma.

meg is történt, hiszen hataloméhes bátyja, Loki világuralmi hatalomra tör. Loki és Thor összecsapása elkerülhetetlen, hiszen a történetből az is kiderül, hogy
Loki féltékeny öccsére, mert Thor volt Odin kedvence
és így az égi trón várományosa. Itt azonban nem ér
véget kettejük küzdelme, hisz Loki még egyszer viszszatér a Földre, újabb próbát téve a hatalomátvételre,
amikor öccse ismét szembeszáll vele. Az ő képességei
a Loki elleni harcban egybevágnak
a Bosszúállók nézeteivel, így ő is a csapat
tagja lett.

szuperhős csapatának, a Bosszú Angyalainak állandó
tagja és vezetője.
Egy teljesen szokványos fiatalember Steve Rogers. A
második világháború kirobbanása után, lelkes honfiként csatlakozni szeretne az amerikai hadseregbe.
Azonban, ahogy azt mondani szokták, vaságyastul
sincs 50 kg, de a viccet félretéve, gyenge testalkata,
fizikuma miatt többször is elutasítják. Azonban ez őt
egyetlen pillanatra sem tántorítja el, hogy megvédje
földjét az egyre inkább teret nyerő fasiszta ideológiával szemben. Az egyik ilyen sikertelen próbálkozás
után találkozik doktor Eriksonnal, aki felajánlja neki
az újjászületés projektben való részvételt. Elszántsága
elnyeri méltó jutalmát, hiszen a vérébe fecskendezett
szérum hatására ereje megsokszorozódik, és megszületik az Amerika Kapitánya. A világháború vége felé
egy küldetés során az Atlanti-óceánba zuhan. Rogers
hosszú időt tölt hibernációs állapotban, de a szérum
segítségével megmenekül. Ezt követően Rogers tovább harcol az egész világot fenyegető veszedelmek
ellen a Bosszú Angyalaival.
Hulk
Különleges képességei: halhatatlanság, pusztító erő
Először 1962-ben szerepelt képregényben, magyar
hangja: Rajkai Zoltán.
A kitalált szereplőt Stan Lee és Jack Kirby alakította.
Érezted már életedben, hogy majd’ szétvet az ideg,
vagy fel tudnál robbanni? Nos Bruce Banner, vagy
közismertebb nevén Hulk tudna erről mesélni neked.
Bruce Banner kiváló atomfizikus, aki egy gammabomba kifejlesztésén dolgozik. Az egyik félresikerült

nyítani. Stressz hatására egyszerűen átváltozik, és jaj
annak, aki a közelében tartózkodik. Hulk jelentése
egyébként mokány, aki egyszerre testesíti meg a hőst
és az antihőst Marvel képregényeiben. Bruce és Hulk
egy testben két személyiségként létezik. Bruce és Hulk
tudnak egymás létezéséről, azonban Hulk tagadja,
hogy bármiféle köze lenne az általa puhánynak tartott Bruce-hoz. A zöld lény rendelkezik Bruce intelligenciájának egy részével, azonban nem az a beszédes fajta. Később összebarátkozik Tony Starkkal, és
megpróbálja kordában tartani alteregóját, hogy minél
hasznosabb tagja legyen a csapatának. A Bosszúállók
csapat tagjaként csak a legelkerülhetetlenebb harcokban vetik be.
Thor
Különleges képességei: isteni erő, a Mjöllnir kalapács
uralkodója, a mennydörgés uralkodója.
Először 1962-ben szerepel képregényben, magyar
hangja: Nagy Ervin.
A szereplőt Stan Lee, Larry Lieber és Jack Kirby alakította.
Thor azgardi isten és szuperhős!
Odin, Thor édesapja megelégeli fia önhittségét, és
móresre akarja tanítani. Ennek érdekében a Földre száműzi egy amerikai orvostanhallgató, Donald
Blake testébe zárva. Főhősünk, elveszítve isteni mivoltáról az emlékeit, a boldog amerikai fiatalok életét
éli. Egy norvégiai kiruccanás alkalmával ráakad egy
barlangban isteni fegyverére, a Mjöllnir kalapácsra.
Isteni erejét vissza is kapja, de emlékeit még nagyon
sokáig nem. Még fel sem ocsúdott szegény, a baj már

Képességei: pszichológia, ügyesség, fegyverek
Először 1964-ben szerepelt képregényben, magyar hangja: Csondor Kata.
Natalia Romanova, egy
orosz nemesi família leszármazottja. A családja
tagjairól keveset tudunk,
valószínűleg
Natalia
gyermekkorában meghaltak. Nataliát egy Ivan Petrovitcs
nevű orosz katona nevelte fel, aki napjainkban a Fekete Özvegy személyi titkáraként (sofőr, tanácsadó,
mindenes) dolgozik. Romanova nagyszerű atléta, iskolai tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte, majd
balett-táncosként kezdett dolgozni a Szovjetunióban,
később feleségül ment egy szovjet tesztpilótához,
Alekszej Sosztakovhoz, és felvette férje vezetéknevét.
A Sosztakov-családra a KGB is felfigyelt, és beszervezték őket az orosz titkosrendőrséghez különleges
feladatok ellátására. Sosztakovot a hazának tett szolgálatai elismeréseként beválasztották a Vörös Őr-projectbe, amely az Amerika Kapitányt létrehozó eljárás
orosz megfelelője volt. Azonban Sosztakov egy rakétakísérlet során életét vesztette, Natalia pedig önként
jelentkezett a KGB szuperkém kiképző programjába,
amely révén Fekete Özvegy vált belőle. Később csatlakozott ő is a Bosszúállókhoz.
Sólyomszem
Első megjelenése képregényben: 1964, magyar hangja: Stohl András.
A szereplőt Stan Lee és Don Heck alakította.
Clint Barton a Bosszú Angyalai tagjaként a forrófejű „rosszfiú” szerepét töltötte be, aki nehezen viselte,
hogy parancsoknak engedelmeskedjen. Ennek ellenére megbecsült tagja, majd vezetője lett a Bosszú
Angyalai nyugati parti tagozatának.
Clint Barton az 1960-as évek közepén történt bemutatkozása óta szinte folyamatosan a Sólyomszem fedőnevet viselte. Íját csupán két alkalommal tette félre.
Első alkalommal akkor, amikor úgy érezte, hogy csapattársai nem veszik komolyan, mivel neki nincsenek
emberfeletti képességei. Ekkor Hank Pym méretnövelő találmányát, az úgynevezett Pym-részecskéket
felhasználva Góliát néven tevékenykedett egy rövid
ideig. Clint a Káosz című történet eseményei során
hősi halált halt. Valamivel ezután kódnevét és íját
Amerika Kapitány egy fiatal lánynak, Kate Bishopnak
adta, akinek természete és az íjászképessége nagyon
emlékeztette őt Clintre. Miután Clint a House of M
című történet után visszatért az élők sorába, a Ronin
fedőnevet vette fel.
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Fociláz a Fórumban is
A labdarúgó Európa-bajnokságok
előtti hetekben mindig is csúcsra tört a fociszurkolók lelkesedése, ám ez az év, az idei
fuball EB más: ezúttal nemcsak a vérbeli
drukkerek, hanem a sport iránt kevésbé érdeklődők, illetve a hölgyek is nagyon várják
a kontinensbajnokság júniusi rajtját. Az ok
egészen örömteli: a magyar labdarúgó-válogatott 44 év(!), azaz 1972 után kvalifikálta
ismét magát az európai csúcstornára, azaz
ezen a nyáron végre a saját nemzeti tizenegyünkért is szoríthatunk az EB-n.
1972-ben, amikor Magyarország utoljára bejutott az Európa-bajnokság döntőjébe, bronzérmet szerzett. Ha valaki akkor azt mondja,
hogy nemhogy érem, de még Eb-szereplés
sem lesz a következő bő negyven évben, bolondnak nézik. Ám így történt, a borzasztóan
hosszú böjti időszaknak azonban most vége:
a pótselejtezőn a német Bernd Storck tanítványai összesítésben 3-1-re legyőzték a norvégokat, így szerepelhetnek Franciaországban.
A magyar labdarúgó-válogatott az EB sorsolásakor az F-csoportba került Portugália,
Izland és Ausztria mellé. A torna a Franciaország–Románia mérkőzéssel kezdődik meg
2016. június 10-én. Magyarország Ausztria
ellen kezdi meg szereplését június 14-én 18
órától Bordeaux-ban, június 18-án 18 óra-

kor Izlanddal játszik Marseille-ben, majd utolsó
csoportmeccsét június
22-én 18 órától Portugália, azaz Cristiano
Ronaldóék ellen vívja
Lyonban. A 24 csapatot
6 négyes csoportba osztották. A csoportok első
két helyezettje és a négy
legjobb harmadik
helyezett továbbjut
a nyolcaddöntőbe.
A
nyolcaddöntőtől egyenes kieséses rendszerben
zajlik a torna, a harmadik helyért nem rendeznek mérkőzést.
A magyarok meccseire
sok ezer drukker utazik majd el hazánkból,
azonban erre sokaknak
nem nyílt lehetősége, így a
többség itthonról fog szurkolni a nemzeti együttesnek, akár a Fórumban is.
Különlegesség, hogy egy
debreceni játékos, Korhut
Mihály is tagja lehet az

AZ EB-SORSOLÁS
A-CSOPORT: Franciaország, Albánia, Románia, Svájc
B-CSOPORT: Anglia, Wales, Szlovákia, Oroszország
C-CSOPORT: Németország, Észak-Írország, Lengyelország, Ukrajna
D-CSOPORT: Spanyolország, Törökország, Csehország, Horvátország
E-CSOPORT: Belgium, Írország, Svédország, Olaszország
F-CSOPORT: Portugália, Izland, MAGYARORSZÁG, Ausztria

EB-re utazó válogatott keretének. Bernd
Storck csapata már május 8-án megkezdte
a felkészülést egy ausztriai edzőtáborral,
a szövetségi kapitány szerint mindenki izgatott várkozással vágott neki
a munkának. A mieink a szakma

szerint nem igazán esélyesek a továbbjutásra,
azonban a sport, illetve azon belül a futball
éppen azért varázslatos, mert mindig történhetnek meglepetések: gondoljunk csak az angol Premier League-ben a nevesincs Leicester
City idei bajnoki címére…
Érdekesség, hogy mind a 24 résztvevő ország
csapatbuszának megvan a maga felirata.
Csoportellenfeleinknél az izlandiak
buszán az Áfram Ísland (Gyerünk,
Izland!), az osztrákokén az Immer
wieder, immer wieder, immer
wieder Österreich, (Mindig, mindig, mindig Ausztria), a portugálokén az Um passado de glória.
Um futuro de Vitória (Egy dicsőséges múlt. Egy győztes jövő)
felirata szerepel majd. A magyarokén pedig ez: Ria, Ria, Hungária!
Ez a biztatás egész biztosan sokszor
felhangzik majd a Fórum Debrecen bevásárlóközpontban is júniusban.

Szurkoljunk együtt
a Fórum
Foci Lounge-ban,
nézzük együtt a
meccseket
a 3x3 méteres videófalon.
Akciókkal, menüvel
és sok-sok meccsen
kívüli információval
várunk benneteket!
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www.nagyerdeiszabadteri.hu

VÍGJÁTÉK | MUSICAL | TÁNCJÁTÉK
OPERETT _*<(5(.(/Ē$'6_KABARÉ
KONCERT | KERTMOZI
Programok és jegyinformáció: www.nagyerdeiszabadteri.hu
Jegyek kaphatók: Kölcsey Központ, Apolló mozi, Tourinform, InterTicket hálózat
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Teavajon pirított csirkemell,
könnyed salátával
Hozzávalók:
• 50 dkg csirkemellfilé
• teavaj
• oregánó
• fokhagyma
• bébispenót
• avokádó
• koktélparadicsom
m
vagy aszalt paradicsom
• bagett
• olívaolaj

2016. május

Grillezés
Az én kedvenc pácom:
Marokkói marinád, marha-, csirkehúshoz, halhoz
Hozzávalók:
• 1/2 teáskanál sáfrány • 4 evőkanál citromlébe áztatva
• fél csomó apróra vágott korianderlevél • 3 gerezd zúzott fokhagyma
• 1 teáskanál kömény • 9 evőkanál olívaolaj • 1/2 teáskanál cayenne bors
• 1/2 kávéskanál só • 1 teáskanál őrölt erőspaprika

Elkészítés:
Vágjuk vékony szeletekre a csirkemellet, tegyünk rá egy kevés sót, dörzsöljük
be oregánóval és fokhagymával. A serpenyőben olvasszunk teavajat – vegyük
le közepesre a lángot, hogy ne füstöljön a teavaj – majd mehet rá a csirkemell.
Süssük pár perc alatt mindkét oldalát aranybarnára! Amíg a gazdagon fűszerezett csirkemell átsül és megpirul, tépkedjük szét a bébispenótot, dobjunk
rá koktélparadicsomot, vagy ha kedveled az intenzívebb ízeket, akkor aszalt
paradicsomot! Ezután vágd ketté az avokádót, kiskanállal óvatosan kapard ki
a héjából, vágd fel tetszőleges darabokra és máris mehet a salátánk tetejére!
Öntsd nyakon olívaolajjal és nyugodtan szórj még rá oregánót! Ha elkészült
a hús, a fűszeres teavajjal locsold meg, hogy gazdagabb,
szaftosabb legyen az íze! Végül a bagettet vágd fel, pirítsd
meg és kevés olívaolajat tegyél rá. Ezzel a vacsorával ráadásul bármelyik olaszt le tudod venni a lábáról! Már ha hagysz
belőle másnak is....
Jó étvágyat!
Tar Hajnalka szerkesztő-riporter

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.

Ha nyár, akkor grillezés! A jó idő beköszöntével a szabadban való sütkérezésnél nincs is jobb. A grillezés lényege a füst és a faszén, amely páratlan ételélményt nyújt.
Kevés olyan ételkészítési mód van, amelyik úgy felszínre
hozná az ízeket, mint a grillezés.
Jó étvágyat kívánok hozzá! :)
Megyeri Csilla

Előző kirakós
játékunk nyertese
Sebestyén Olga,
a jobb oldalán pedig a
BL óraszalon képviseletében
Vértesi Ilona üzletvezető.
A nyertes nyereménye
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. június 17.
A nyertest telefonon értesítjük, nevét
pedig a következő számban közöljük.
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