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Stílustanácsadás

EEgészségkiállítás

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

Kérd ingyenes szolgáltatásunkat, és vásárolj
stylistunkkal! Személyes
konzultáció másfél
órában. Jelentkezés:
+36-20-235-32-27

I
Idén
12. alkalommal rendezzük
meg a Natural Expót az életmód,
m
a szépség és az egészség jegyében. Ha fontos az egészséged,
b
gyere el március 3-5. között és
g
ttegyünk együtt a holnapért!

Kedves Olvasó!
Köszöntöm Önt első idei kiadványunk hasábjain keresztül. Bár
még odakint nem enyhül a tél
hidege, a Fórumban már újra
nagyszabású rendezvényekkel
várjuk a hozzánk ellátogatókat.
Rögtön elsőként, február elején
egy űrkaland-kiállításra kalauzoljuk el vendégeinket, amelyről
annyit elárulhatunk, hogy igazán
izgalmasnak ígérkezik. Ezen interaktív kiállítás során a gyerekek
kipróbálhatják milyen az űrbeli
élet, láthatnak űrmaketteket, sőt
űrruhát is magukra ölthetnek.
Majd nem sokkal ez után, egy
csokoládéfesztivállal is kedvezünk
az édesség rajongóinak, igazi extrém csokiszobrászattal, valamint
ehhez kapcsolódó programokkal
kiegészítve. Egyet megígérhetünk,
minden a csoki körül fog forogni!
Megtisztelő számunkra, hogy
a Fórum Debrecen bevásárlóközpont hű látogatói körében
tisztelhetjük Önt, és reméljük,
idén is bennünket választ!

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
hétfőtől szombatig:
06:00-20:00,
vasárnap 09:00-20:00
óra között várja Önöket!

ŰRKALAND A
FÓRUMBAN!
FEBRUÁR 1-19.
AZ ŰRHAJÓSOK,
BOLYGÓK ÉS ŰRUTAZÁS
VILÁGÁBA NYERHETSZ
BETEKINTÉST.

Az űr világa, csokoládékiállítás és vásár vár benneteket
februárban a Fórumban. Mint
mindig, most is érdemes lesz velünk tartani. De lássuk, miről is
van szó!
A hónap szenzációja az Űrkaland
című kiállításunk, ahol kicsik és nagyok egyaránt megismerkedhetnek
az űrkutatás világával. Ezen az új
tematikájú családi rendezvényen az
űrhajósok, a bolygók és az űrutazás
világába nyernek majd betekintést
az érdeklődők. Közelebbről szemügyre vehetik a világ leghíresebb űrjárműveinek kicsinyített változatait,
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detét. A finomságok kóstolása mellett a csokoládékészítés történetét is
megismerhetik a látogatók. A bátrabbaknak lehetőségük nyílik, hogy
a látványműhelyben csokoládékészítő mesterek segítségével sajátítsák el
a csokoládé-, macaron-, marcipán-,
bonbon- és trüffelkészítés fortélyait. A világ legédesebb szerencsejáték őrülete, egy mini csokikaszinó
várja még vendégeinket, ahol profi
rulettasztalon, csokoládéból készült
tallérok segítségével játszhatnak a
játékosok. Akinek nincs kedve a
játékhoz, az megnézheti, ahogyan
egy 100kg-os csokoládétömbből faragnak ki valami igazán különlege-

CSOKIFESZTIVÁL
2017. FEBRUÁR 24 - 26.

Érdekel, hogy tavasszal mik lesznek
a legdivatosabb darabok? Magazinunkból megtudhatod! Hamarosan
pedig egy újabb meglepetéssel bővül
a repertoárunk, ami nem más, mint
egy nagyon színvonalas Trend magazin, mely segít neked inspirálódni
és megtalálni a legmegfelelőbb darabokat! Az ingyenes katalógust az
információs pultban keresd majd!
Nem fogunk csalódást okozni, ebben biztos lehetsz!

Kóstold meg
250Ft-ért!

www.forumdebrecen.hu

www.forumdebrecen.hu

800
parkolóhely
Az Ön
kényelméért!

set. Természetesen a programokon
való részvétel és a kóstolás ingyenes.
Nem is kérdés, ezt az édes kiruccanást is lehetetlen kihagyni.

Keresd a rakéta
pizza kuponunkat
a magazinban!

CSOKI
CSODA
CSÁBÍTÁS

120
üzlet

D

megismerkedhetnek az űrkutatást
segítő eszközökkel, valamint izgalmas fotókiállítást tekinthetnek meg.
A tárlaton részt vevők egy oklevéllel
lesznek gazdagabbak, amellyel bizonyíthatják, hogy az űrben is megállnák a helyüket. Az Űrkalandot Farkas Bertalan magyar űrhajós nyitja
meg, aki a róla megjelent könyv dedikálásával egybekötött közönségtalálkozón is részt vesz. Mindenképp
ott kell lenni ezen a fantasztikus
programon!
Az édesszájúaknak is kedvezünk
ebben a hónapban, hiszen február 24-26. között különleges
csokoládékiállítás és vásár veszi kez-

Nyitvatartás
hétfő-szombat:
vasárnap:

09:00-20:00
10:00-18:00
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Átányi Ajtonnyal beszélgettünk
Bizalom, őszinte kommunikáció,
barátságosság, valamint nyitottság ötletekre
és problémákra – ezt az értékrendet képviseli
Átányi Ajtony a munkában és a magánéletben
egyaránt.
A Fórum centermenedzserével értékeltük a tavalyi évet, de az idei programokról, illetve a
bevásárlóközpont szerepéről és hitvallásáról is
beszélgettünk.
Tekintsünk egy kicsit vissza 2016-ra: milyennek
látja a tavalyi évet?
Mozgalmas és intenzív év áll mögöttünk. A
Fórum 120 üzletével, izgalmas kommunikációjával és nagyrendezvényeivel egyedülálló a
régióban. Két igazán különleges interaktív kiállítást rendeztünk meg tavaly: a Bosszúállók
és a Tengeri Kiállítás is hatalmas népszerűséget szerzett. Utóbbinál soha nem látott kiegészítésként valódi piranhákat is meg lehetett
nézni, illetve aki kedvet és bátorságot érzett a
rájasimogatáshoz, az azt is kipróbálhatta. Mivel
a Fórum világmárkákat vonultat fel, a divatkommunikációnak, így a divatbemutatóknak is
fontos szerepe volt 2016-ban.
Milyen hagyományos rendezvények előtt állnak 2017-ben, lesznek-e újdonságok?
Minden évben hasonló tematika mentén dolgozunk, de természetesen az újdonságokra is
mindig nagy hangsúlyt fektetünk. Ilyen lesz idén
februárban egy űrkiállítás, melynek kapcsán
nem kisebb személy teszi tiszteletét nálunk, mint
az egyetlen magyar űrhajós, Farkas Bertalan. Az
ő személye azért különösen fontos, mert több
generáció is felnéz rá. Közkívánatra egy trendmagazint is útjára bocsátunk, ami tavasszal és
ősszel jelenik majd meg és a régió divattrendjeit
mutatja be. Hagyományosan állásbörzét is rendezünk, sőt meglepetés interaktív kiállítások is
lesznek, melyekről egyelőre még nem beszélhetek, de az biztos, hogy nagyon sok minden van
a tarsolyunkban.

Az egészséges életmód mellett is letette a Fórum a névjegyét, miért fontos ez?
A Fórumban a város teljes lakossága megfordul
8-10 nap alatt, tehát nagyon sok embert tudunk
elérni. A társadalmi felelősségvállalás mindig
is fontos volt számunkra, nálunk azok is „belefuthatnak” és részt vehetnek egy-egy rendezvényen, akik korábban ezt tudatosan nem tervezték.
A véradás, a mellrák elleni küzdelem, a diabéteszre és AIDS-re való felhívás, valamint a
mozgás is kiemelt helyen van nálunk. A Fórum
Futáson például több százan vesznek részt, de
tervezzük felfrissítő biciklitúránkat, a Tour de
Fórumot is.

Centermenedzserként milyen feladatokat lát
el?
A globális cél a Fórum piacvezető szerepének
megőrzése. Ez nagyon sok munkát igényel, gondolok itt a rendezvényekre, kiárusításokra vagy
különböző kuponnapokra. Igyekszünk mindig
valami pluszt is nyújtani és maximálisan kiszolgálni a vásárlóinkat. Ezért nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a marketingre. A bérlőpartnerek
szintén fontosak számunkra, hiszen nélkülük
nem lehetne sikeres a Fórum: nálunk nemzetközi és helyi márkákat is megtalálnak. A munka
nagyon sok adminisztrációval jár, de szükség is
van rá, így tudunk ugyanis nagyon aprólékosan
megtervezni mindent.

A Fórumban a vásárlás mellett ki is lehet kapcsolódni.
Igen, nagyon fontos, hogy nálunk nincs meg
a klasszikus szórakoztató vonal, mégis sokan
térnek be hozzánk. A Fórum egy élménycenter, egy találkozási pont az embereknek, ahol
jó üzletek, látogatásra érdemes programok
és barátságos környezet veszi őket körül. Érdemes hozzánk betérni, mert itt mindig jó
dolgok történnek. Szeretettel várjuk látogatóinkat, azon dolgozunk, hogy nekik minél
jobb legyen.
Ezúton kívánok mindenkinek jó egészséget
és kellemes időtöltést a Fórumban 2017-ben
is!

Csokoládékaszinó, szobor és egyéb
nyalánkságok – finomságokkal lesz tele a Fórum!
dolgozásán alapuló gyári technológia a gőzgépek
munkába állításával teljesedett ki, melyet a svájciak
fejlesztettek tovább 1875-ben: Henri Nestlé és Daniel Peter összeházasította a csokoládét a tejporral,
így megszületett a tejcsokoládé. Négy évvel később
Rodolphe Lindt bevezette a konsírozás műveletét, a
csokoládé pedig krémessé vált.

A Fórumban igazán édes napokat
tölthetnek február 24-26. között, ugyanis
különleges csokoládékiállítás és vásár veszi
kezdetét.
Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a csokoládé uralja
majd a centert, hiszen a hazai csokoládétársadalom
legjava képviselteti magát a rendhagyó, minőségi
és interaktív csokoládéfesztiválon. A rendezvény
ideje alatt, a standok között, vitrinekben mutatják
be a csokoládékészítés történetét – a kiállítás elemei
között korabeli eszközök, gépek, csomagolások,
dobozok várják a nagyérdeműt. A standokon a látogatók megkóstolhatják a különféle csokoládéból
készült édességeket, finomságokat. A csokoládé látványműhelyben vezető csokoládékészítő mesterek
tanítják meg a csokoládé-, macaron-, marcipán-,
bonbon- és trüffelkészítés fogásait a vendégeknek.
Igazi különlegesség a csokoládékaszinó, ahol profi
krupiék vezényletével rulettasztalon, csokoládéból
készült tallérok segítségével játszhatnak, illetve vihetik haza a kiállítók által felajánlott csokis ajándékcsomagokat. A nagy dobás sem maradhat el,
extrém csokiszobrászatra is számíthatnak, ahol egy
hatalmas, 100 kg-os csokoládétömbből faragnak
majd ki egy igazán impozáns alkotást. Ám, ha azt

hinnék, ez lesz az egyetlen gigantikus élmény, tévednek, de ez legyen meglepetés.

Egy falat csokitörténelem
A kakaóbabot a maják kezdték el termeszteni körülbelül az időszámításunk előtti harmadik században.
Az aztékok is felfedezték, ők a kakaóbabból úgynevezett keserűvizet készítettek. Ezt az ősi italt a Mexikót meghódító spanyol Hernando Cortez fedezte
fel Európa számára 1519-ben. A spanyolok az italt
forró vízzel készítették. Vaníliával, fahéjjal vagy szegfűszeggel, majd cukorral tették finomabbá. A kakaóbab őshazája Dél-Amerika, az Amazonas folyó
őserdői. Vándorló indiántörzsekkel jutott Mexikóba.
A csokoládé Franciaországba 1615-ben érkezett
III. Fülöp spanyol király leánya, Ausztriai Anna hozományával. Kezdetben gyógyszerként használták,
patikusok készítették el és frissítő, erősítő szerként
ajánlották. Reggeli és társasági italként XIV. Lajos
udvarában talált igazi otthonra. XV. Lajos kedve-

sei, Madam de Pompadour és Madame du Barry a
csokoládé vágyfokozó hatásának különleges szerepet tulajdonítottak. A hódításairól híres Casanova
a forró csokoládét a szerelem elixírjének nevezte,
még a pezsgőnél is többre tartotta. A csokoládé az
etikett, a jó modor és a luxus szimbólumává vált. A
csokoládét a 18. század végéig italként fogyasztották, vízzel, tejjel, ritkábban borral hígítva, tojással
dúsítva. A csokoládégyártást a gyógyszerészektől
átvették az erre specializálódott, főleg olasz származású csokoládékészítők. Az első csokoládégyárat a bristoli Fry cég alapította 1728-ban. Bonbont
Plessis Praslin francia herceg szakács-cukrásza kreált először a 17. században a regensburgi birodalmi
gyűlés résztvevőinek. Cukrozott mandulát mártott
csokoládéba, és gazdája után pralinénak nevezte el.
A szilárd étcsokoládé a 19. század terméke. Gyártásának egy holland vegyész, Conraad Van Houten
adott lendületet 1828-ban a kakaópor és a kakaóbabból sajtolt kakaóvaj előállításával. A kakaómassza, kakaóvaj, cukor, fűszerek és ízesítők össze-
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3.

1.FLÓRA
Kabát (New Yorker)
Felső (Tally Weijl)
Nadrág (New Yorker)
Táska (Cango&Rinaldi)
Cipő (Cango&Rinaldi)
Nyaklánc (Six)
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4. ESZTI

5.

4.

10.990Ft
4.995Ft
6.290 Ft
34.930Ft
66.900Ft
2990Ft

Pulcsi (Mango)
Nadrág (Mango)
Cipő (Mango)

5. KATA
Farmering (Promod)
Pulcsi (New Yorker)
Szoknya (New Yorker)
Táska (Promod)
Cipő (Promod)
Nyaklánc (Bijou Brigette

2.KINGA
Tunika (Sugarbird)
Nadrág (Magenta)
Táska (New Yorker)
Cipő (Tamaris)
Choker (Six)

9.995Ft
9.995Ft
9.995Ft

24.990Ft
8.990Ft
7.990Ft
11.990 Ft
2.990Ft

8.995Ft
6.290Ft
5.390Ft
5.995Ft
8.995Ft
3.490Ft

3.ANGI
Kabát (Mango)
Felső (New Yorker)
Leggings (Magenta)
Táska (Bijou Brigette)
Cipő (Cango&Rinaldi)
Choker (Six)
Karkötő (Six)

9.995Ft
5.390Ft
4.950Ft
9.990Ft
52.900Ft
2.990Ft
1.790Ft

Divatfórum

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

Közeledik a tavasz, zizegnek a bokrok, újra nyílnak a virágok és ez a ruhatárunkon is meglátszik. Ki ne szeretné ilyenkor a gardróbját is felvirágoztatni?
A téli hangulatot felidézve, még mindig nagy sláger az olajzöld és a szürke, illetve ezek kombinációi. Csillogj metál színben, vagy dobd fel az unalmas szürke szetted
egy ezüst kiegészítővel, legyen szó akár táskáról vagy magas sarkú cipőről, a lényeg, hogy ragyogj! Hidd el, nem csak a te kedved lesz jobb, de másokat is kivirágoztatsz megjelenéseddel! Ha a visszafogottabb megjelenés híve vagy, akkor a te színed a púder. Kombináld fehérrel, idén a hátizsák már alap darabnak számít, szerezz
be egy világos színűt, hogy bármilyen tavaszi szettel tudd kombinálni. Vedd elő a nyáron hőn szeretett virágos nacijaidat és mutasd meg őket már tavasszal a kíváncsiskodó szemeknek. Óriási divat a hímzett farmer is, ha még nem található meg egy sem a szekrényedben, akkor itt az idő, hogy bővítsd a készleted – ugye te sem
akarsz lemaradni a divatról? Bátran hordd a kalapokat is, ne törődj a rosszalló tekintetekkel, merd megmutatni önmagad, a saját stílusod! Nem akarsz felnőni? Úgy
érzed, hogy örök gyerek vagy? Imádod a meséket? Nos, van egy jó hírem: nem is kell felnőnöd, hiszen most a ruháidon viselheted kedvenc mesehőseidet. Villants
hasat, ha már megvan az áhított nyári alak, vagy viseld tunikaként egy leggings fölött, a bókok garantáltan nem maradnak el. Tavaszra kötelezően beszereznivaló egy
púder vagy fehér színű slip-on is, hiszen ez az a cipő, amit a tavaszi ruhatárad bármely darabjához fel tudsz kapni és nem kell azon gondolkoznod, hogy mit vegyél
fel az aktuális szettedhez. Imádod a piros színt, és nem csak a körmeiden? Dobd fel az unalmas farmert egy piros magas sarkúval és egy piros pulcsival vagy felsővel,
bármilyen alkalomra is választod ezt a szetted, biztos megállja a helyét. Vagy válaszd a fordítottját a szettnek és viseld felül a farmert, alul a pirost, esetleg dobd fel
egy piros táskával. Színes egyéniséged máris láthatóvá válik. Ne feledd, a Fórum idén is tárt ajtókkal vár, hogy beszerezd a legújabb, első tavaszi kollekció darabjait!
A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

6.

7.

8.

10.

6. REBEKA
Felső (Art’z Modell)
Szoknya (Promod)
Táska (Cango&Rinaldi)
Cipő (Cango&Rinaldi)
Nyaklánc (Bijou Brigette)
Karkötő (Cango&Rinaldi)
23.900Ft

11.500Ft
5.995Ft
49.900Ft
68.900Ft
4.990Ft

8.995Ft
7.995Ft
8.390Ft
11.990Ft
1.990Ft
1.990Ft

8. ANGI
Kabát (MayoChix)
Felső (Magenta)
Nadrág (Promod)
Táska (Mango)
Cipő (Cango&Rinaldi)

Pulcsi (Magenta)
6.990Ft
Nadrág (MayoChix)
8.990Ft
Táska (Six)
6.190Ft
Cipő (Cango&Rinaldi)
59.900Ft
Nyaklánc (Cango&Rinaldi) 26.900Ft

10. KINGA

7. FLÓRA
Pulcsi (Mango)
Szoknya (Promod)
Táska (MayoChix)
Cipő (Tamaris)
Fülbevaló (Six)
Karkötő (Six)

9.

11.

9. ESZTI

17.990Ft
6.450Ft
8.995Ft
8.995Ft
65.900Ft

Farmering (Magenta) 14.990Ft
Póló (Promod)
5.995Ft
Nadrág (MayoChix)
6.835Ft
Táska (New Yorker)
6.290Ft
Cipő (Cango & Rinaldi) 59.900 Ft
Karkötő (Bijou Brigette) 2.490Ft
Kulcstartó (Tally Weijl) 2.595Ft

11. KATA
Felső (Magenta)
Nadrág (Tally Weijl)
Táska (Magenta)
Cipő (New Yorker)
Kalap (Six)
Karperec (Cango&Rinaldi)

11.990Ft
8.995Ft
27.230Ft
6.290Ft
6.190Ft
39.900Ft
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Űrkaland
a Fórumban

Idén februárban óriási attrakcióval
készül a Fórum bevásárlóközpont, ami a kicsiknek és nagyoknak egyaránt hatalmas élményt
nyújt.
Az Űrkaland nem más, mint egy interaktív látogatás az űrkutatás világába, ahol a világegyetem
témája iránt érdeklődők megnézhetik, sőt meg
is tapasztalhatják, hogy milyen űrhajósnak lenni. Ez a kiállítás is, a korábbiakhoz hasonlóan,
egy irányított látogatás, ahol számos multimédiás tartalmat tekinthetnek meg az űrkutatás
történetéről az Apollo Programtól kezdve egészen napjainkig.
Az Űrkaland célja, hogy gyakorlatiasan és érdekesen mutassa be, hogyan hódította meg az emberiség az űr világát, illetve szórakoztatva és tanítva
hívja fel a figyelmet arra a műszaki fejlődésre, ami
ahhoz kellett, hogy megismerjük a világegyetemet.
Kalandunknak magyar vonatkozása is van, a 36
évvel ezelőtti magyar űrutazás is témája lesz a
kiállításnak. Hazánk űrkutatás-történetének fontos eseménye volt egy magyar űrhajós űrutazása.
A jelentkezőket 1977 májusától kezdték válogatni
a vadászpilóták közül a kecskeméti Repülőorvosi
Kutató és Vizsgáló Intézetben. Négy főt választottak ki, akik közül ketten (Farkas Bertalan és Magyari Béla) végezték a további felkészülést, majd
csak órákkal a kilövés előtt dőlt el, hogy melyikük
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utazik. Végül a Szojuz 36 fedélzetén Farkas Bertalan indult a világűrbe, aki így az első, és máig az
egyetlen magyar űrhajós.
A Fórum Debrecen által igazi kalandban lehet része a gyerekeknek, ahol felkészült asztronautáink
segítségével különböző állomásokon ismerhetik
meg az űr világát, sőt szkafandert is ölthetnek magukra. A kaland végén az újdonsült asztronauták
az élmények és a megszerzett tudás mellett egy
oklevéllel is gazdagodnak.
A kiállítás február 1-je és 19-e között lehetővé
teszi, hogy kicsit részei legyünk az űrhajósok, a
bolygók és az űrutazás világának.
És hogy mi vár az érdeklődőkre?
Az interaktív tárlatra ellátogatók az űrmakett-kiállításon megismerkedhetnek a világ leghíresebb
űrjárműveivel, a fotókiállításon pedig érdekes
felvételeket láthatnak, valamint naprendszer- és
űrruha-kiállítás is várja az érdeklődőket. Találkozhatnak a Hubble teleszkóp replikájával, a kicsik pedig felejthetetlen élményre tehetnek szert
a Föld és Hold modulban. A Föld modulban,
mely egy űrsikló pilótafülkéje, megismerhetik a
Naprendszer bolygóit és az űrbéli utazás érdekességeit. A Hold modulban pedig megtapasztalhatják, hogy milyen lehet járni és ugrani a
Holdon.
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Űrutazás
Farkas Bertalannal
Első és egyetlen magyar űrhajósként
nemcsak a magyar, hanem az emberiség történelmébe is beírta a nevét, amikor 1980. május
26-án a Szojuz-36 szovjet űrhajó fedélzetén elindult a világűrbe, ahol 8 napot töltött. Közel
37 év távlatából is ugyanolyan lelkesen mesél
az űrutazásról, mint egykor. Farkas Bertalannal
beszélgettünk.
A súlytalanság érzése, visszanézni a bolygónkra és 90 perc alatt megkerülni a Földet – ezeket
említette Farkas Bertalan, amikor arról kérdeztük, mi volt a legmeghatározóbb űrutazása során. Hozzátette, utóbbi azért is lenyűgöző, mert
a budapesti közlekedésben 90 perc alatt sokszor
nem sok mindent lehet csinálni. Az űrhajós nagyon örül annak, hogy a Fórumban űrkiállítást
rendeznek, hiszen úgy véli, az a legfontosabb,
hogy valamilyen módon közelebb kerüljön az
emberekhez az űrtevékenység és az űrkutatás.
„1980-ban sokan még meg sem születtek, de
voltak, akik akkoriban voltak gyerekek vagy
felnőttek. Úgy gondolom, mindegyik generáció számára nagyon érdekes ez az esemény.
Sokan megszólítanak, kezet fognak velem, érdeklődnek – és én mindig szívesen válaszolok”
– mondta Farkas Bertalan, akit gyerekként nem
vonzott a repülés, inkább mérnök vagy futballista szeretett volna lenni. „Az egyik padtársam
győzködött arról, hogy legyünk vadászpilóták.
Miután megkaptam a legmagasabb minősítést,
az 1/A-t, lehetőség volt a Szolnoki Repülő Műszaki Főiskolára jelentkeznem, természetesen a
szüleim beleegyezésével.”
Hajózó tagozatra jelentkezett, majd miután két
évet töltött a szolnoki intézményben, három
évig a Szovjetunióban tanult. Miután visszatért
hazánkba, a magyar légierő tisztje lett. 1977 közepétől megkezdődött a magyar űrhajósjelöltek
kiválogatása. Az induló 95 emberből végül ketten maradtak: Farkas Bertalan és Magyari Béla.
Arra a pillanatra, amikor kiderült, hogy ő lett a
kiválasztott pilóta, így emlékszik vissza: „Nem a
hősködés és az ilyen-olyan kitüntetések jutnak

ilyenkor az ember eszébe. Engem az motivált,
hogy ha már ennyi mindenen keresztülmentem, jussak el a világűrbe, ahol rácsodálkozhatok minden csodálatos dologra, amit az űrkutatás terén a tudomány és a szakismeret adott.
Az űrutazás hatalmas vállalkozás, az indulás
másodpercétől a visszatérés pillanatáig rizikós.”
Arra, hogy minél több veszélyhelyzetre felkészüljön, a két évig tartó előkészület alatt rengeteg veszélyhelyzetet gyakoroltak, az ejtőernyős
ugráson át a különféle túlélési gyakorlatokig.
Az űrhajósok szerepe a világűrben mára már
majdhogynem hétköznapivá vált. „Amikor
gyerek voltam, egyetlen egy ember, Gagarin
járt még csak a világűrben 1961. április 12-én.
Abban az időben, amikor én repültem, még alig
voltunk néhányan. Ma már 560 repült űrhajósa
van a bolygónknak, szinte három hónaponként
cserélődnek a világűrben. Kína például önálló
űrprogramot hirdetett meg, ismerek több mint
tíz kínai űrhajóst személyesen, akik fantasztikus emberek, két hölgy is van közöttük.”
Farkas Bertalan bármelyik kontinensen is járt
az elmúlt 37 év alatt, mindig örömmel és büszkén mondta el, hogy a magyar kutatók, szakemberek, mérnökök, orvosok mennyire sok
mindent értek el az űrrepülések során. A Pille
dozimétert ő vitte magával először az űrbe, a
Szaljut-6 űrállomásra.
„Ha már bejöttek vásárolni, és kedvet kapnak ahhoz, hogy odaüljenek beszélgetni velem, akkor
egészen biztosan hasznosan telik majd az az idő.
Nagyon szívesen beszélgetek bárkivel és válaszolok a feltett kérdésekre. Úgy gondolom ugyanis,
hogy magyar nyelven, magyar embereknek – ifjúságnak, felnőtteknek – erről az eseményről beszélni egy csodálatos házi feladat.”
Farkas Bertalannal 2017. január 31-én találkozhatnak a Fórumban. Egy délutáni sajtótájékoztatót követően megnyitja az Űrkaland
kiállítást, majd a róla megjelent könyv dedikálásával egybekötött közönségtalálkozón 17 órakor a Libri könyváruházban is találkozhatnak
vele.

A kiállításon már hagyományosan óvodás
és kisiskolás csoportok vehetnek részt
február 1.- és február 19. között, hétköznapokon
délelőtt 10:00 és 11:00 órától,
délutánonként 13:00 és 14:00 órától.
Helyszín: FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpont alsó szintje

Jelentkezési határidő: 2017. január 27.
440 FT-OS KUPON
4
AZ ÉTELUDVARBAN
TALÁLHATÓ
ÉTTEREMBEN.
A kupon 2017 február 1. és 19.
között használható fel.
Az akció az első 1000 pizzára vonatkozik.
Egy ember 1 kupont használhat fel
és más akcióval nem összevonható.

(Túljelentkezés esetén ez az időpont változhat.)
Kérjük, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel részvételi szándékukat előzetesen
jelezzék részünkre telefonon keresztül, vagy e-mail-ben. Az időpontok lefoglalása
jelentkezési sorrendben történik. Kérdéseikkel forduljanak bátran kapcsolattartónkhoz.
Jöjjenek el, legyenek részesei eme fantasztikus kiállításnak,
mely egyben jelent szórakozást és tanulást is a gyermekek számára.
Kapcsolattartó a FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpont részéről:

Név: Tóth Andrea
Telefon: 52/598-807 • E-mail: andrea.toth@ece.com
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ÉRDEKESSÉGEK AZ ŰRUTAZÁS VILÁGÁBÓL

A

z emberiséget ősidők óta foglalkoztatja a kérdés,
s, hogy
ók és a
milyen a minket körülvevő világ, milyenek a bolygók
korszak
csillagok, hogyan lehetne eljutni hozzájuk. Az űrkorszak
1957-ben vette kezdetét, a Föld első mesterséges holdjának, a Szputnyik-1-nek az indításával.

Ki volt az első ember az űrben?
Yuri Alekseyevich Gagarin (1934. március 9. - 1968. március 27.) szovjet pilóta és űrhalis 12-én
jós. Ő volt az első ember, aki űrutazást tett, a Vostok nevű űrhajóval 1961. április
fejezte be Föld körüli útját.
Ki
K
k léptek elsőké
Kik
elsőként a Holdra?
Az Ap
Apollo 11 volt az az űrrepülés,
aamelynek keretében Neil Armstam
ron és Edwin „Buzz” Aldrin Jr. elsőként
rong
lé
léptek
a Föld Holdjára július 20-án. Az
Eg
Egyesült
Államok ezen küldetését az űrku
kutatás
történetében hatalmas vívmányt
nak tekintik.

Melyik a legkisebb bolygó?
A Merkúr hasonlóan néz ki, mint a Hold, vannak becsapódási kráterek és sík területek
a felszínén. Nincs természetes holdja, sem számottevő légköre. Ellentétben a Holddal,
nagy mennyiségű vas van a magjában, amely mágneses mezőt teremt, ennek intenzitása a Föld mágneses mezejének kb. 1%-a. Magjának relatív mérete miatt kivételesen
nagy a sűrűsége. Felszíni hőmérséklete -183ºC és 427ºC között váltakozik. A Napot 88
Földi naponként kerüli meg, saját tengelye körül háromszor fordul meg, míg kétszer
megkerüli a Napot. Más bolygókkal összehasonlítva nagyon keveset tudunk róla, miMit
M t is kell tudni a Holdról?
Mi
A Hold földk
földkörüli pályáját 27,3 nap alatt futja be. Ez vel a földi teleszkópos megfigyelések csak kevés részletet felfedő, növekvő fényessészideriku hónap. Ennek következtében egy nap get mutatnak.
a sziderikus
alatt
a att kb. 13°-ot halad a csillagok között nyugatról
al
k letre. Pályája a Föld keringési síkjával 5°-os Melyik a legfényesebb bolygó?
ke
keletre.
szöget zár be. Elliptikus keringési pályája foly- A Vénusz Föld-típusú bolygónak számít. Időnként a Föld testvérbolygójának nevezik,
sz
szöget
tán
tá a Földtől mért távolsága a földközeli 356 mivel a két bolygónak hasonló a mérete, a gravitációs ereje és a tömege. A Vénuszt
tá
410
410 km és a földtávoli 406 680 km között inga- opálos réteg veszi körül, amely nagy fényvisszaverő képességű kénsav felhőkből áll.
dozik.
dozik. Ez több mint 110%-os ingadozást jelent. Saját tengelye Ez eltakarja a felszínét a fény elöl, így az az űrből nem látható. A Vénusznak van a legkörül pontosan annyi idő alatt fordul meg, mint amennyit Föld körüli keringése igénybe sűrűbb légköre a Naprendszer összes Föld-típusú bolygója közül, amelyet főleg szénvesz, ezért mindig ugyanazt az arcát (félgömbjét) mutatja a Föld felé. Ez a jelenség az dioxid alkot.
úgynevezett kötött keringés. Mivel a Hold pályája enyhén elliptikus, ezért annak mentén
bolygóról?
mozgása hol felgyorsul, hol lelassul, így felszínének 59%-át lehet megfigyelni a Földről. Mit tudsz a vörös
A Mars a Naprendszer négy Föld-típusú bolygója
A Hold tengelyforgása miatt mindig másik oldalát
dalát mutatja a Nap felé. Ezért a Holdon
kközül az utolsó. A Föld és az aszteroida öv között
egy rögzített helyen elhelyezkedő megfigyelő számára nappalok és éjsza- k á k
(AU) távolságra helyezkedik el a Nap11,5-szeres
,5
váltakoznak. Mivel a Hold mindig ugyanazt az
tól (vagyis 1,5-szerese a Föld-Nap távolságnak).
oldalát mutatja a Föld felé, a Hold a Földről
Éjszaka olyan, mint egy vörös csillag, ezért nevezték
nézve hol sötétnek (újhold), hol világosnak
el az ókori rómaiak Marsnak, a háború istenének. A kínaiak, koreaiak és a ja(telehold) látszik. Ezt nevezzük a Hold fénypánok a „Lángoló Csillag” nevet
nev adták neki, a tradicionális keleti filozófia öt
változásainak vagy fázisainak.
elemét alapul véve. A Mars némi
n hasonlóságot mutat a Földdel; egy napjának
a Földéhez és ugyanannyi állása van.
nak az időtartama nagyon hasonló
h
A Hold felszíne
A Hold megkövült világ, az utóbbi hárommilliárd
árd évben nem sok minden történt
Melyik
legnagyobb bolygó a naprendszerben?
M lyik a legnagyob
Me
rajta, ám viharos múlt áll mögötte. Az utóbbi
bi 3,2 milliárd évben kevés lényeges
A Szaturnusz, Uránusz és Nep
Neptunusz mellett a Jupiter a négy óriás gázbolyváltozás játszódott le a Hold felszínén, eltekintve
ntve néhány nagy becsapódástól, amely
ggóó egyike, vagyis alapvetően nem tartalmaz szilárd anyagot. A Jupiter elsőegyébként látványos alakzatokat hozott létre,
e, pl. a Tychot és a Kopernikuszt. A vastag
sorban
hidrogénből
héliumból
b hid
é ből éés héli
b áll. A bolygónak valószínűleg van egy magja
szilárd kéreg, valamint a köpeny konvekciós mozgásának
á á k kkorlátozott
lát tt volta
lt miatt
i tt a HolH l
don nincsenek tektonikus rétegmozgások. Szórványos gázkitörésektől és meteorit-be- is, amely nehezebb elemekből tevődik össze. Gyors forgása miatt – körülbelül 10 óra
alatt fordul meg – lapított gömb alakú. A Jupiter puszta szemmel is megfigyelhető,
csapódásoktól eltekintve, a Hold világa halott és változatlan.
általában a negyedik legfényesebb objektum az égbolton a Nap, a Hold és a Vénusz
után.
A Hold légköre
Az űrhajózás korszakának kezdete előtt is lehetett tudni, hogy a Holdnak nincs légköre.
A légkör hiányát több megfigyelés is alátámasztja. A Földön naplemente után sincs telje- Melyik a naprendszer leghidegebb bolygója?
sen sötét, mert a levegő molekuláin szóródó fény miatt a nappal fokozatosan megy át az Az Uránusz a Naprendszer leghidegebb bolygója, minimumhőmérséklete -224ºC. Öszéjszakába. A Holdon a szürkületnek nyomait sem lehet megfigyelni, az árnyékok roppant szetett réteges felhőszerkezete van és víz is található ott, ez alkotja az alacsonyabb
élesek. Gyakran előfordul, hogy a Hold eltakar egy csillagot. Ha a Holdnak lenne légköre, felhőket, illetve metán is előfordul, ami a külső felhőket alkotja. Belső magja főként
akkor a fedés előtt az atmoszféra megváltoztatná a csillag fényét, de ilyet nem észleltek. jégből és sziklákból áll.
A légkör hiányának érdekes következménye, hogy a Hold felszínén álló megfigyelő, szórt
fény hiányában, teljesen sötétnek látja az eget, a csillagokat nappal is tündöklőnek lát- Melyik a naprendszer központi csillaga?
A kérdésre a válasz a Nap. A Naprendszer összes többi eleme körülötte kering. A Nap
ja, és még a napkorong közvetlen közelében is megfigyelheti.
tömege 332.900-szor nagyobb, mint a Földé, térfogata 1.300.000-szer nagyobb, mint
a mi bolygónké. A Föld átlagos távolsága a Naptól kb. 150 millió kilométer vagy 1 CsilA Hubble Űrteleszkópról
A Hubble Űrteleszkóp (HST) olyan szerkezet, amelyet 1990-ben egy űrrepülőgép állí- lagászati Egység (AU). A napfény 8 perc 18 másodperc alatt éri el a Földet. Az energiája
tott keringési pályára és még ma is működik. A teleszkóp a nevét Edwin Hubble csilla- befolyásolja az időjárási körülményeket és a Föld éghajlatát is. Elsősorban hidrogéngászról kapta. A Hubble pályája a Föld légterén kívül van, így különösen éles felvéte- ből (tömegének 74%-a vagy térfogatának 92%-a) és héliumból (tömegének 24%-a
leket tud készíteni szinte háttérfény nélkül. A Hubble Túlzó Mély Mező képe például a vagy térfogatának 7%-a) áll. A Nap a Tejút központja körül kering.
legrészletesebb felvétel a látható fényről, amely valaha készült a világegyetem legtávolabbi objektumairól. Számos Hubble által készített
felvétel elemzése áttöréshez vezetett az asztrofizikában, így például a világegyetem-tágulás mértékénekk
meghatározásában is.
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Tavaszi Trendek 2017

Nem tudom, ki hogy van vele, de
én már nagyon várom a tavaszt, mert cseppet sincs ínyemre ez a zord hideg. Réteges
öltözködés, vastag ruhák, bundabugyi – már
szívesen eltenném őket pihenőre.

Időnként azon kapom magam, hogy azt tervezem,
miket fogok felvenni, ha végre bejön a tartós napsütés és a jó idő. Összegyűjtöttem néhány idei trend
tippet, amikkel feldobhatja mindenki a tavaszi
gardróbját. Nézzük, mik is lesznek idén a divatos
darabok!
A 2017-es év nem a túlzások éve lesz, sokkal inkább
a finomabb, lágyabb stílus kerül ezúttal előtérbe. Az
extrém kiegészítők eltűnnek és a tervezők a hangsúlyosabb mintákra fókuszálnak majd. Leginkább
a 70-es, 80-as évek hangulata ihlette őket, így akár
anyukád szekrényében is kincsekre bukkanhatsz, ha
okosan nem selejtezett ki minden darabot!
A legnagyobb őrület a csíkos minta lesz az idei szezonban. Bár nem mindenki kedveli, hiszen optikailag szélesítheti a viselőjét, de idén a hajszálvékony
csíkoktól a vastag vonalakig minden divat lesz, így
könnyebb megtalálni a tökéletes darabot. A batikminta visszatér. Nemcsak a blúzokon, tunikákon
és egyberuhákon hódít, hanem farmerban is. A
szaggatott nadrág után még egy kis különlegesség.
A vékony lenvászon felsőket elsősorban azonos színű batikminták díszítik majd, és a hippikorszakhoz
hasonlóan vállról leereszkedve, csónakkivágással, lezserül hordhatjuk. A színek azonban sokkal visszafogottabbak lesznek. Viszlát, neon, éljenek a homogén színek! A sárga és a kék alap színek lesznek idén,

az aranyat felváltja az úgynevezett rose gold, mely
sokkal nőiesebb hatást kölcsönöz öltözetünknek.
Emellett a rózsaszín árnyalatok is előtérbe kerülnek.
Divat marad a fáradtrózsaszín, a mogyoróbarna
és a téglavörös. A fűzöld és a kelkáposzta árnyalata szintén menőnek számít. A Pantone intézetnél
mostanra hagyomány lett, hogy decemberben kihirdetik, melyik szín lesz a következő év hivatalos
árnyalata. Leatrice Eiseman, a színintézet ügyvezető
igazgatója elárulta, hogy a döntéssel fontos dologra
szeretnék felhívni az emberek figyelmét: „A zöld a
remény, a természet, a megújulás és az optimizmus
színe. Mind olyan értékek, amikre kiemelt figyelmet
kell fordítanunk, az új év pedig remek lehetőség
arra, hogy ezt megtegyük.” Nagy slágerek lesznek a
horgolt darabok. Nem tudom, ki hogy van vele, de
ezeket akár magatoknak is meg tudjátok csinálni,
csak egy kis kézügyesség kell hozzá. És egy biztos:
így nem jön szembe veled az utcán! Az elmúlt évek
sikereit meglovagolva folytatják a szériát a tervezők,
így 2017-ben sem lesz unalmas az élet cipők terén!
Persze pár bevált elem marad, de azért nem kell aggódni: újdonságokból sem lesz hiány. Nem megy ki

a balettcipő és a mokaszin fazon a cipődivatból. A
szandálokban teli talpút is lehet majd felvenni. A
virágminta uralkodni fog, a színes darabok még
inkább divatosak lesznek. A lényeg, hogy pántos legyen. Félcipőnél és szandálnál egyaránt trend lesz
a bokapánt. A fehér és a pasztellszínű magassarkú
továbbra is nagy divat, de a sarokrészen díszítéssel
tették különlegesebbé idén. A magas sarkú cipők közül a fűzővel megkötöttek nemcsak mutatósak, hanem rendkívül szexisek is. Egészen biztos, hogy egy
ilyen darab a férfiakat sem fogja hidegen hagyni. Egy
pillekönnyű tornacipő rendkívül kellemes viselet, a
púderrózsaszín árnyalatnak és a fényes felületnek
köszönhetően pedig sokkal nőiesebb, mint korábban. Ne maradjanak ki a sorból a kiegészítők sem:
A ‚80-as évek Madonna-stílusa köszön vissza majd
a kiegészítők terén. Hódítanak a kitűzők és pinek,
meglepő módon a férfiaknál is. Egyszerre többet is
lehet viselni, és nincs formabeli megkötés. Választhatod a strasszost, kövest, vintage jellegűt és romantikust egyaránt. Minél színesebb, annál jobb!
Divatra fel! Keressétek a legtrendibb darabokat
a Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban!

Nyerd
a tavaszi
megújulás
Vásároljmeg
szeptember
23. és október
5. között
legalább 5 000 Ft értékben üzleteink
csomagunk
Márkkal!
valamelyikében Lakatos
és egy kis szerencsével
megnyerheted az 5 db 200 000 Ft értékű
Keresd
nyereményszelvényünket
„Őszi megújulás
nyereménycsomag“ egyikét!
a bevásárlóközpontban!
A nyereménycsomag tartalma:
• 100 000 Ft értékű FÓRUM Debrecen vásárlási
Ősziutalvány
Lakatos Márk-programunk nyertesei:
• Személyes
konzultáció
és stílus és
tanácsadás
„Mindenki
megnézett
bennünket
úgyLakatos
bántakMárkkal
velünk, mint a hercegnőkkel!”
• Haj és sminktanácsadás Lakatos Márkkal
Csenge
• Divatfotózás az új ruhadarabokban és megújult
„Olyan ruhadarabokkal bővült a ruhatáram,
külsőben
amit
korábban
fel sem próbáltam volna!”
• Előtte
fotó elkészítése
Evelin
• Professzionális smink elkészítése
„Olyan ruhákat mutatott nekem, ami mellett
Márk az átváltoztatott
nyerteseket és
elmentem
volna. Majd felpróbáltam
2016. október néztem
2-án 16 kiórától
mutatja be
fantasztikusan
benne!”
a színpadon.
Niki
Újítsd meg ruhatárad, vagy nyerd meg
az 5 db őszi megújulás nyereménycsomag
Információ:
www.forumdebrecen.hu
egyikét és válaszd
ki a megfelelő öltözetet
LAKATOS MÁRK segítségével!
www.forumdebrecen.hu

SZERETJÜK
A MEGÚJULÁST!
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Angyalok segítettek Varázslatos ünnepek

Fehér angyalokkal és jóképű londinerekkel találkozhatott az, aki a karácsonyi
időszakban a Fórumban járt.

A segítők nem pusztán időt múlattak a centerben,
hiszen azon tevékenykedtek, hogy az Önök kényelmét szolgálják. „Segíthetünk?” feliratú táblával és
iPaddel a kezükben bármelyik látogatónak szívesen
segítettek, akik elakadtak az ünnepi vásárlásban
ötlet, idő vagy megfelelő összeg híján. Az angyalok
és londinerek tippeket is adtak, így látogatóink időt
spóroltak, és olyan összegben kerestek ajándékot,
melyet meg is tudtak fizetni. Az igazán népszerű
szolgáltatás a centerben már-már hagyománnyá
növi ki magát.Ünnepi készülődés, ajándékvásárlás, ötletelés, hangolódás a szeretet ünnepére – ám
mindez rohanással, kapkodással és stresszel is járhat. Sokan mindent az utolsó pillanatra hagynak,
másokat ünnep előtt is beterít a munka. Nehezen
lehet időt szánni arra, hogy teljes szívvel-lélekkel,
nyugodt körülmények között vásárolhassuk meg a
megfelelő ajándékokat, és valljuk be, sokszor nem
igazán tudjuk azt se, mi lenne a megfelelő meglepetés a karácsonyfa alá. A Fórum éppen ezért olyan
teljes körű szolgáltatással állt díjmentesen a vásárlóink rendelkezésére, amely jelentősen megkönnyítette az ünnepekre való ráhangolódást.
A Fórum Bevásárlóközpont a karácsonyi időszakban ismét útjára indította angyalkáit és londinereit, akik a kedves vásárlóink kényelmét igyekezték
szolgálni. Az immáron hagyományosnak nevezhető Angyalszerviz során ugyanis munkatársaink
személyre szabott segítséget nyújtottak ajándékvásárlásban, de akár le is vették a terhet látogatóink
válláról – szó szerint, ugyanis a londinerek – ha
kérték – cipelték a vásárlók helyett csomagjaikat,
hogy ők kényelmesen, üzletről üzletre járva tudjanak nézelődni és tovább vásárolgatni. A karácsonyi
időszakban annak ellenére, hogy az év végi családi
körben töltött pihenésre készülünk, sajnos a stressz
is megjelenik a mindennapokban. Ilyenkor többen kapkodnak, rohangálnak, és sokan mindent
az utolsó pillanatra hagynak. Az Angyalszerviz

A Fórum Bevásárlóközpont az ünnepek idejére a karácsony varázslatos hangulatát hozta el.

segítségével azonban néhány kérdés megválaszolásával személyre szabott ajándékot találhattak, melyeknek a leendő tulajdonosuk bizonyára nagyon
örült. Azonban nem elég kitalálni, hogy mi legyen
a meglepetés, az is nagyon fontos, hogy annak az
ára beleférjen abba a keretbe, amit az ajándékokra szánnak. Az angyalok éppen ezért nemcsak a
termékeket kutatták fel a vásárlók nagy örömére,
hanem arra is odafigyeltek, hogy olyan összegben
ajánljanak árukat, melyeket látogatóink meg tudnak maguknak – és szeretteiknek – engedni. Az angyalaink munkáját iPad segítette, melyen gyorsan
és könnyedén a megfelelő paraméterek megadásával eljutottak a kívánt termékig, legyen az ékszer,
ruhanemű, könyv vagy játék. Így azok a vásárlók is
könnyen ajándékra leltek, akik nem igazán tudták,
merre is kellene elindulniuk. Az angyalok azonban
nem egyedül segédkeztek. Őket jóképű londinerek kísérték, akikre a munka „neheze” jutott. Ők
ugyanis arra vállalkoztak, hogy a látogatóink által
vásárolt dolgokkal teli táskákat vigyék. Így vásárlóink maximális komfortérzetben tudtak üzletről
üzletre haladni. És ha még mindez nem lett volna
elég, segítőink abban is az Önök rendelkezésére
álltak, ha szerették volna ajándékaikat még be is
csomagoltatni. Így aztán igazán minden terhet levettünk a vásárlóink válláról. Ráadásul a Fórum a
karácsonyi időszakban a ruhatárat is ingyenessé
tette, így könnyedén el tudták pakolni meleg kabátjaikat, egyéb holmijaikat: nem melegedett Önökre a
dzseki, ezért kényelmesen, jó közérzetben tudtak a
centerben barangolni.

Óriási karácsonyfa és megannyi dísz hirdette az
ünnep közeledtét, aki betért a centerbe, érezhette
a karácsony misztikumát. Ez azért is volt különösen fontos a számunkra, hiszen sokan rohanással
töltik a karácsonyi vásárlási időszakot, és szerettünk volna kedveskedni a látogatóknak, hogy
zökkenjenek ki egy kicsit a mindennapi stresszből.
A Fórum számos ünnepi programmal készült,
melyben kicsik és nagyok is megtalálhatták a
kedvükre valót. Nyugodt és kellemes környezetben vásárolhattak látogatóink, a centerben kihelyezett dekoráció, a karácsonyfa, az ünnepi fények
és díszek mind-mind a szeretet ünnepét hozták
el. Sokan felfigyelhettek a Fórumban járva-kelve
zongoraszóra is. A lágy, ünnepi dallamok sokak
szívébe hoztak melegséget. Vajda István zongorajátéka sokakat lenyűgözött. A -1. szinten több
programmal is készültünk. A gyerekeknek az
Alföld Televízió munkatársai olvastak mesét délutánonként, sőt, aki akarta, be is kucorodhatott a
színpadon felállított kanapéra is. A kedves, karácsonyi történeteket a gyerekek érdeklődve, csillogó szemekkel hallgatták, és sokan újabb mesét
is „követeltek.” A meseolvasás a szülők körében is
népszerűvé vált, hiszen látták, gyermekeik menynyire élvezik a műsort. A Méliusz Juhász Péter
Könyvtár munkatársai is kedveskedtek egy-egy
mesével a kíváncsi, és már karácsonyi lázban égő
gyerekeknek. A legkisebbek bábszínházi előadást
is megtekinthettek, ami igazán elvarázsolta őket.
Természetesen tavaly decemberben a Mikulás is
ellátogatott hozzánk. A Mikuláshívó pedig ezúttal
is hatalmas népszerűségnek örvendett.
Az Angyal Szervizzel mindenki jól járt, hiszen ha
elakadt a vásárlásban, vagy csak ötletre volt szüksége, angyalaink és londinereink máris ott ter-

mettek. Angyalaink készségesen álltak vásárlóink
rendelkezésére az ajándékválasztásban, a londinereink pedig Önök helyett vitték csomagjaikat,
így sokkal kényelmesebben és könnyebben tudtak vásárolni és nézelődni. A zene és tánc kedvelői
sem maradtak élmények nélkül: a Silver Tánc és
Mazsorett csoport, a Feeling Tánc és Mazsorett
csoport, a SzínpadVilág Tanoda és a Pozitív Centrum T.M.E. csoportok gondoskodtak a fantasztikus hangulatról. A zenekedvelők örömére több
énekes és együttes is eljött a Fórumba, többek
között hallhatták gitározni Bakos Attilát, mellette
pedig felesége, Kiss Virág énekelt.
A Fórum tavaly is csatlakozott a Bihari Állami
Gondozottak Egyesülete (BAGE) Csokigyűjtő
Akciójához. Különleges kezdeményezés ez, hiszen állami gondozott gyerekek fejéből pattant ki
az ötlet, hogy a náluk még inkább rászorulókat
segítsék – ez a gesztus hatalmas üzenetet hordoz
magában. A bevásárlóközpontban jártukban-keltükben látogatóink is hozzájárulhattak a jótékony
kezdeményezéshez. A Fórumban kihelyezett
Csokigyűjtő Ládába bárki bedobhatott egy tábla
csokoládét, mely egy nehéz sorban élő gyermek
ünnepét tette édesebbé. Az összegyűlt édességeket december 14-én, egy nagyszabású gálaesten
osztotta szét a BAGE. Az estén több énekes is szórakoztatta a jelenlévő gyerekeket.
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A Wojas Lengyelország egyik legnagyobb és legkedveltebb lábbeli gyártója. Az 1990-ben alapított családi vállalkozásnak ma közel 163 boltja van Lengyelországban és további 20 üzlete
van Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és Belorussziában. A Wojas
férfi és női kollekciója között megtalálhatóak táskák, hátizsákok, pénztárcák, kesztyűk, övek
és Swarovski köves kiegészítők is.

A márka 2017-ben színes tavaszi -nyári lábbeli és kiegészítő kollekcióval jelenik meg, ahol új modelljei a luxust és kényelmet ötvözik.

Maki Sushi tekercs
A rizshez: • 200g rizs - sushi • 350ml víz • 60ml ízesített rizsecet
A töltelékhez: • 100g nyers lazacfilé
A feltekeréshez: • 3 db nori lap • wasabi
A tálaláshoz: • sötét szójaszósz • pácolt gyömbér • wasabi
Teljes elkészülési idő: • 60 perc

NYEREMÉNYJÁTÉK

Elkészítés:
A Maki tekercs az egyik legegyszerűbb sushi. Érdemes ezzel a recepttel kezdeni,
ha valaki el szeretné sajátítani a sushi készítésének technikáját! Lássuk 3 főre
az elkészítési módot: addig mossuk a sushi rizst, míg víztiszta víz jön le róla.
Szűrjük le, és egy konyharuhában itassuk le róla a vizet. 15 percig főzzük fedő
alatt a rizst alacsony hőfokon, majd levesszük a tűzhelyről és 15 percre félreteszszük hűlni, a fedőt rajtahagyva. Közben a töltelékként használt nyers lazacfilét
0,5x0,5 cm-es csíkokra vágjuk. Egy tálban hozzákeverjük a rizshez a rizsecetet.
A bambuszrolóra fektetünk egy nori lapot a fényes felével lefelé. Nedvesített
kézzel egyenletesen eloszlatjuk rajta a rizst. A rizs egyik 1/3-ad részénél húzunk
egy vékony wasabi csíkot. Ráhelyezzük a wasabi csíkra a
felcsíkozott lazacot. Majd attól az oldalától, ahol a lazac van,
szorosan feltekerjük a maki tekercset. A két végét levágjuk a
sushi rúdnak, majd a közepét 8 egyenlő részre vágjuk. Az elkészült Maki sushi tekercseket sötét szójaszósszal, wasabival,
és pácolt gyömbérrel tálaljuk.
Jó étvágyat kívánok!
Megyeri Csilla műsorvezető, Alföld Tv

Mákos Guba
Hozzávalók/4 adag:
• 5 db kifli • 6 dl tej • 150 g darált mák • 4 ek porcukor
• 1 csomag vaníliás cukor • 1 citromból nyert citromhéj • 3 db tojássárgája
• 3 db tojásfehérje • 3 ek cukor

Elkészítés:
A kiflit felkarikázzuk és 200 fokra előmelegített sütőben 8-10 perc alatt
megpirítjuk. Összekeverjük a langyos tejet a mákkal, porcukorral, vaníliás
cukorral, reszelt citromhéjjal és a tojások sárgájával. A mákos keveréket a
pirított kiflikre öntjük és alaposan összeforgatjuk, amíg az összes nedvességet fel nem issza, majd kivajazott hőálló tálba öntjük.
A tojásfehérjét elkezdjük habbá verni és kanalanként,
folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a három evőkanál cukrot és kemény habot verünk belőle. A guba tetejét megkenjük a tojáshabbal, majd 170 fokos sütőben
20-25 perc alatt készre sütjük. Sütési hőfok: 170°C
Szűcs-Tarcsa Anita

Előző kirakós
játékunk nyertese
Vigh Anna Judit,
jobbra Marczin Sándorné
üzletvezető.
A nyertes nyereménye
5.000 Ft értékű
vásárlási utalvány.
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KÉRJÜK ÍRJÁK MEG NEKÜNK,MELY ÜZLET KIRAKATÁBAN HELYEZTÜK EL A KÉPEN LÁTHATÓ TÁBLÁT.
Egy kis séta a bevásárlóközpontban s már küldhetik is be a megfejtést.

A HELYES MEGFEJTÉST BEKÜLDŐK KÖZÜL EGY SZERENCSÉS 5.000FT ÉRTÉKŰ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT NYERHET MEG.
A játék 2017. március 15-ig tart, addig küldhetik el válaszaikat az alábbi címre:
Fórum Debrecen Bevásárlóközpont 4029 Debrecen Csapó utca 29.
Kérjük a levelezőlapra írják rá telefonos elérhetőségüket is.

KIADJA:
ECE Projektmanagement Budapest Kft. Fórum Debrecen
Bevásárlóközpont Igazgatóság
4029 Debrecen, Csapó u. 30. Tel.: +36 (52) 598-800
Kiadásárt felelős: Átányi Ajtony center-menedzser
Értékesítés: Lengyel-Nagy Annamária (06-52/598-805)
Tóth Andrea (52/598-807)
Szűcs-Tarcsa Anita
Szerkesztő: Alföld Kamera Debrecen Kft.
4029 Debrecen, Csapó utca 30 Tel.: +36 (52) 520-170
Ügyvezető: Papp Csilla
Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita,
Vass Kata
Nyomtatás: Russmedia Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
Tel.: +36-52-526-626 Felelős vezető: Dubóczki Tibor

