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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!

Csapó u. 30., 4029, Debrecen

D E B R E C E N

120 
üzlet 

800 
parkolóhely 

Az Ön 
kényelméért!

w w w . f o r u m d e b r e c e n . h u

hétfő-szombat:  09:00-20:00
vasárnap:  10:00-18:00

Nyitvatartás

Kedves Olvasó!

A kellemes tavaszi idő mellett 
remek programokban is bő-
velkedik majd ez a hónap.
Április elején két hétig tartó 
kiállítás keretében megmu-
tatjuk, hogyan ünneplik a 
húsvétot más országokban.
A Glamour-napokon óriási 
kedvezményekkel minden-
ki beszerezheti a tavaszra 
kiszemelt ruhadarabokat, 
kiegészítőket. A hónap kö-
zepén pedig Állásbörzére 
várunk minden érdeklődőt. 
Nagy lendülettel készülünk a 
ballagási tablókiállításra is, 
amit májusban rendezünk.
Köszöntsük együtt a 

tavaszt a Fórumban!

Átányi Ajtony center-menedzser  Süt a nap, kúszik felfelé 
a hőmérő higanyszála, színekkel és 
élettel telik meg a természet – két-
ségtelen, a tavasz már itt van a nya-
kunkon. 

Az újjáéledés évszakában végre elfelejt-
hetjük a borongós, hideg napokat és 
elűzhetjük a rosszkedvet! A Fórumban 
érdekes programok és lehetőségek se-
gítik a tavaszi megújulást, érdemes lesz 
tavasszal is ellátogatni a bevásárlóköz-
pontba!
Áprilisban a Fórum Debrecen Bevá-
sárlóközpontja megannyi programmal 
készül. A húsvét kapcsán elképesztő in-
teraktív kiállítást láthatnak április 4-15. 
között! A magyar húsvéti népszokások 

mellett olyan tradíciók is megelevened-
nek a Fórumban, mint a i nn máglya-
tűzrakás, a németek tojásfa díszítése, 
az ausztrál erszényes bilby vagy éppen 
az amerikai kalapfesztivál. A tárlaton 
ezeknek a népeknek a húsvéti szokásai 
mellett természetesen a magyar hagyo-
mány is megjelenik. Az egyik leggazda-
gabb tradícióval rendelkező település, 
Hollókő népszokásaihoz lehet közelebb 
kerülni. Azon se lepődjön meg senki, ha 
egy óriás dobókockát lát! Nem a szemük 
fog csalni, hiszen egy hatalmas társasjá-
tékon is lehet majd játszani a Fórum 
alsó szintjén. A tavaszi ruhatár felfris-
sítését ebben az évben is kuponnapok 
segítik. Az egyik ismert női magazin 
kuponjaival ugyanis számtalan üzletben 

lehet vásárolni óriási kedvezményekkel! 
Április 6-9. között azonban nem csak 
az öltözékek szépülhetnek meg, hiszen 
a kuponok számtalan termékre és szol-
gáltatásra adnak csábító ajánlatokat. 
Legyen szó akár kiegészítőkről, kozme-
tikai termékekről vagy szolgáltatásokról, 
vagy bármi másról, itt biztosan megta-
lálják azt, amire szükségük van.
A nagy sikerre való tekintettel újra Ál-
lásbörzén vehetnek részt a Fórum láto-
gatói április 19-én. Az őszi állásbörzéhez 
hasonlóan ezúttal is közel 50 kiállító jön 
el a bevásárlóközpontba, hogy megis-
mertessék a cégük kínálta lehetőségeket. 
Aki munkát keres éppen, a megannyi 
lehetőség mellett hasznos tanácsokat 
is kaphat például az önéletrajz elkészí-

tésében is. Az Állásbörze a munkával 
rendelkezők számára is érdekes és hasz-
nos lehet, hiszen sosem tudhatjuk, mi-
kor futunk bele egy igazán testhezálló 
ajánlatba. Az érdeklődők a felvetődő 
kérdésekre is választ kaphatnak, így aki 
bizonytalan a foglalkozását vagy elhe-
lyezkedését illetően, mindenképpen lá-
togasson el hozzánk.

Tavasszal az agyunkat és gondolkodá-

sunkat is felpezsdíthetjük a Fórumban, 

a Rejtélyek és rejtvények program so-

rán ugyanis megannyi fejtörő, logikai 

feladvány várja, hogy megoldják őket. 

Mókás és izgalmas feladványokban ve-

hetnek részt kicsik és nagyok egyaránt 

május 5-21. között.

Stílustanácsadás
Kérd ingyenes szolgál-

tatásunkat, és vásárolj 

stylistunkkal! Személyes 

konzultáció másfél 

órában. Jelentkezés: 

+36-20-235-32-27

Kutyabarát
Június elsejétől kis 

kedvenced is veled jöhet. 

Mert nekünk ők is 

fontosak.

Adjon (új) esélyt magának!

2017. ÁPRILIS 19. | FÓRUM DEBRECEN 

A RÉGIÓ LEGNAGYOBB MUNKAADÓINAK  
RÉSZVÉTELÉVEL

DEBRECENI

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

A                 bemutatja:

Nemzetek húsvétja Nemzetek húsvétja 

ÁPRILIS 4 – 15.ÁPRILIS 4 – 15.

Rejtélyek és 
rejtvények
Fejtsd meg a Fórum rejté-

lyes kiállítását májusban! 

Interaktív programok 

kicsiknek és nagyoknak.
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  Boszorkányok, kalapok és a Bilby 
család – hogyan kapcsolódik mindez a hús-
véthoz? Eláruljuk! Április 4-15. között újabb 
fantasztikus programban vehetnek részt 
a Fórum Bevásárlóközpontba látogatók, 
ugyanis öt nemzet húsvéti szokásait hozzuk 
el, természetesen a jól megszokott, interak-
tív formában. 

Az érdeklődők öt megépített szigeten ismerked-
hetnek meg Magyarország szokásai mellett 
Ausztrália, Németország, Finnország és az USA 
húsvéti hagyományaival, ráadásul az óriás tár-
sasjáték is kiváló szórakozást ígér.

Itthon: elŋ a vödörrel!

Húsvéthétfő a magyarok lakta területeken a 
locsolkodás napja. A szokás eredete a víz meg-
tisztító és megújító erejében keresendő, amely 
modern formában a mai napig megmaradt. 
Még ma is vannak olyan vidékek, ahol kútvíz-

zel locsolják a lányokat, a városokban azonban 
inkább már a kölni dívik. A locsolkodás ha-
gyományának egyesek bibliai eredetet is tulaj-
donítanak, mivel a feltámadást hírül vivő asz-
szonyokat vízzel lelocsolva próbálták a katonák 
lecsendesíteni. A régebbi időkben a locsolás 
után a i úk tojást, szalonnát vagy festett tojást 
kaptak cserébe. A tojásokat vörös- vagy lila-
hagyma héjával színezték, de vöröskáposztával 
vagy zöld dió levével is festettek tojásokat. Ma-
napság aki tojásfestésre adja a fejét, széles fes-
tékkínálatból választhat, az édesszájúakat pedig 
csokoládéból készült tojással vagy nyuszival 
lehet meglepni. A locsolkodás elmaradhatat-
lan velejárója a locsolóvers, amiből számtalan 
variáció létezik, ám aki kreatív, saját maga is 
költhet. A magyar népszokások fellegvára az 
UNESCO világörökségi listáján szereplő Hol-
lókő. Az ófalu parasztházaival és köves utcá-
jával különleges hangulatot teremt. A lakosok 
húsvétkor magukra öltik népviseletüket és élet-
re keltik a magyar húsvéti népszokásokat. A 
Fórumban kiállított magyar szigetet a hollókői 
katolikus templom ékesíti, aki ide ellátogat, a 
magyar hagyományok színe-javát tapasztalhat-
ja meg testközelből.

Bilby, az ausztrál füles

A nyuszi sok helyen szimbolizálja a húsvétot, 
de nem ám az ausztráloknál! Náluk az erszé-
nyes nyúl kapta ezt a megtiszteltetést. A mi 
megszokott, hosszú fülű nyuszinktól eltérően 

ott Bilby-t, az őshonos ausztrál hosszú fülű 
nyuszit csoki formájában is meg lehet vásárol-
ni. Sidney-ben ilyenkor rendezik a „királyi hús-
véti show-t”, ahol az ország legjobb terményei 
és tenyésztett állatai mérkőznek meg egymás-
sal. A fesztivál hatalmas mulatság, tánc, zene 
és i nomabbnál i nomabb ételek kavalkádjával 
ér véget. A hagyományos nyúl mellőzésére két 
indokuk van: egyrészt nem tartják nemzetisé-
gükhöz illőnek, másrészt a nyulak a családi ker-
tekben rengeteg kárt okoznak. Ausztráliában 

nagypénteken zárva vannak az üzletek. Ekkor 
és nagyszombaton a keresztények misére men-
nek, megemlékeznek Jézus haláláról, majd fel-
támadásáról. A Fórumba látogatók közelebbről 
is megismerhetik a „bilby-ket”. 

Fán lógó tojások

Németországban húsvétkor tojásfát készítenek. 
A rekordot a Saalfalden család tartja, akik min-
den évben több mint 9000 tojással – múlt évben 
csaknem 10 ezerrel – díszítik a kertjükben álló 
fát. Húsvétkor azonban nemcsak a tojásfák, ha-

nem a lángoló szekerek is előkerülnek. Luegde 
városában télbúcsúztató és tavaszköszöntő ha-
gyomány, hogy húsvétkor lángoló szekereket 
gurítanak a folyóba sötétedéskor. Az ünnepkor 
elfogyasztott étel színe sem mindegy, nagycsü-
törtökön – ha lehet – csak zöld ételeket esznek 
a németek. Péntek este hal, vasárnap pedig álta-
lában bárány kerül a családi asztalra, illetve az 
Osteramm, a bárány alakú sütemény. 

Halloween húsvétkor?

Igen! A i nneknél és más skandináv országokban 
élőknél húsvétkor a gyerekek ijesztő maskarákba 
bújnak, bekormozzák az arcukat, amire sebhelye-
ket festenek. Ezek után seprűnyéllel, fűzfaággal és 

üres kávéskannával koldulni indulnak. Szintén 
ekkor a boszorkányok is útra kelnek, feldíszített 
barkaágakkal megcsapkodják a környéken élő-
ket, jó szerencsét kívánva. A kis boszorkányok 
(lányok, i úk egyaránt) verset is szavalnak, amiért 
i zetség fejében cukorkát/csokitojást vagy kisebb 
i zetséget kapnak. Ezt a tradíciót virpominen vagy 
virvonta néven említik. Húsvét vasárnapján mág-
lyatüzek égnek, ezzel űzik el a boszorkányokat, 
akik nagypéntek és húsvétvasárnap között körü-
löttük repkednek. A Fórumban, habár nem lesz 
boszorkányégetés, a máglyatűz szimbolikusan 
megjelenik a i nn szigeten. 

Ékes ruhák és kalapok

Az USA-ban már 130 éve ad otthont a washing-
toni Fehér Ház kertje a hagyományos tojásgurí-
tó-versenynek, melynek tradíciója a telepesek-
hez köthető. A tojásgurítás érdekessége, hogy az 
elnöki palota évről évre új témával várja a fes-
tett tojásokat gurító gyerekeket. Az idei prog-
ramsorozat az egészséges életmódot hirdeti: 
arra buzdítja majd a gyerekeket, hogy merjenek 
tudatosan és egészségesen élni. Ez a kezdemé-
nyezés, az amerikai fogyasztási szokásokra való 
tekintettel, különösen fontos. New Yorkban 
és több amerikai nagyvárosban is megadják a 
módját a húsvét ünneplésének. Óriási húsvéti 
parádékat, felvonulásokat tartanak, melyeken a 
résztvevők szép öltözékben és pompás húsvéti 
fejdíszekben tündökölnek. A szokás az 1800-as 
évek végére nyúlik vissza, amikor a gazdagon 
díszített New York-i gótikus templomok jobb 
módú hívei a templomok húsvéti díszítését a 
ruházatukra is átvették. A jelmezek egy része 
elegáns, ám ízléstelen, rikító ruhákat és extrém 
kalapokat is lehet látni. A felvonulás vezetője 
húsvéti gyertyát vagy keresztet tart kezében. A 
családi rendezvényen bárki részt vehet, jelmez-
ben vagy nélküle. Az amerikai húsvéti ételek 
között megtaláljuk a sonkát, burgonyát, zöld-
ségeket, de természetesen a tojás különleges 
szerepet kap: a kerti „tojásvadászat” a gyerekek 
kedvence!

A tojás volt elŋbb, vagy a nyúl?

A tojás az ősi termékenység szimbóluma, amely 
a világ szinte összes népénél megtalálható, a 
kereszténységben pedig a feltámadás jelképévé 
vált. A húsvéti nyúl eredete kissé bizonytalan, 
nálunk német hatásra honosodott meg valami-
kor a XIX. század folyamán. Maga a nyúl szin-
tén a termékenység szimbólumává vált, és szer-
te Európában a húsvét ünnepével társítják. A 
bárány az egyik legelterjedtebb húsvéti jelkép, 
amelynek szerepe az utóbbi időben jelentősen 
csökkent, helyét a húsvéti sonka vette át. A me-
diterrán országokban azonban napjainkban is 
az ünnepi asztal elmaradhatatlan eleme a sült 
bárány. A jelkép eredete bibliai: a tíz csapás kö-
zül a zsidó népnek az utolsót nem kellett elszen-
vednie, mivel áldozatként házaikat egy bárány 
vérével jelölték meg, de Jézus kereszthalála is 
az áldozatot hordozza magában, hiszen halála 
által váltotta meg az emberiséget. A barkaág 
eredete a virágvasárnap megünnepléséhez nyú-
lik vissza. A barka a magyarországi éghajlati vi-
szonyoknak köszönhetően a pálma és olajágak 
szerepét vette át, amelyekkel Jézust köszöntöt-
ték jeruzsálemi bevonulása alkalmából.

Különleges húsvéti kavalkád a Fórumban
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Divatszerkesztő: 
Szűcs-Tarcsa Anita

A fotókat Kiss Lóránt készítette.  Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

DivatfórumDivatfórum
  Hurrá meleg, hurrá jó idő! Az emberek kivirultak, már kabát nélkül kimehetünk az utcára, és a jó idő megjöttével a kedvünk, az 

öltözékünk is felszabadul. Egyre bátrabban használjuk a színeket, és nemcsak a ruhatárunk, de a mosolyunk is szélesebb.

Mi más, ha nem fehér? Igen, a fehér még mindig alap szín, ha a tavaszi vagy nyári ruhatárunkról beszélünk. Csipke, csipke, csipke minden mennyiségben! Akár farmerrel, 
bakakék színnel tökéletes választás. Ez az a szín, amit mindennel kombinálhatsz, úgyhogy ha még nincs egy testhez simuló fehér farmered, fehér hátizsákod és egy jó 
fehér sportcipőd, akkor ezek azok a darabok, amiket kötelező beszerezned a legközelebbi körutadon.
Rengeteg olajzöld vagy katonazöld rucid van, de nem tudod, hogy nyáron hogy használd ezt a sötét színt? Erre is megoldás a fehér szín, hiszen fehér kiegészítőkkel vagy 
púder színnel feldobva olyan üde hatást érhetsz el, mint a friss tavaszi szellő.
Oda vagy a mintákért? Van egy jó hírem: ma már mindent szabad mindennel! Ne ijedj meg kombinálni elsőre össze nem illőnek tűnő mintákat, hiszen a saját stílusoddal 
vegyítve te lehetsz a divatdiktátor! Legyen szó egy képregénymintás ruháról, szoknyáról vagy nadrágról, pöttyös vagy mosott mintáról, vagy akár kockákról, bátran 
viseld őket! Ki ne imádná a púder színt? A kislányosan bájos rózsaszínt vagy a hamvas barack színét, amely az ártatlanságot, a játékosságot, a tisztaságot idézi? Ha kislány 
korodban arról álmodoztál, hogy ha felnősz, hercegnő leszel, akkor ebből a színből is szerepelnie kell egy szettnek a szekrényedben. Hidd el, hogy megfelelő kiegészí-
tőkkel párosítva bármelyik korosztálynak jól állhat. Vásárlásra fel tehát, lányok, nők! Hiszen mi sem hozhatná meg jobban a kedvünk egy kis ruhatárfrissítésre, mint a 
napocska első sugarai. Találkozzunk a Fórumban!  xoxo Anita

10. KÍRA
Ruha (Art’z modell) 29 900 Ft
Cipő (Salamander) 39 990 Ft
Táska (Salamander) 57 990 Ft

11. PANNI
Blézer (Promod) 14 995 Ft
Felső (Envy) 12 990 Ft
Nadrág (Mango) 9995 Ft
Cipő (Salamander) 44 900 Ft
Táska (Salamander)  15 990 Ft
Nyaklánc (Art’z modell –Cango & 
Rinaldi) 23 900 Ft
Karkötő ((Art’z modell –Cango & 
Rinaldi) 21 900 Ft

12. KARINA
Ing (Promod) 14 995 Ft
Felső (Mayo Chix) 9690 Ft
Nadrág (Magenta) 13 490 Ft
Cipő (Art’z modell – Cango & 
Rinaldi) 59 900 Ft
Táska (Salamander) 39 990 Ft

7. KITTI
Dzseki (Art’z modell) 29 900 Ft
 Ruha (Tally Weijl) 7995 Ft
Táska (Monarchy) 9890 Ft
Cipő (Tamaris) 11 990 Ft
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 2990 Ft

8. ANGI
Dzseki (Tally Weijl) 7995 Ft
Felső (Mango) 5995 Ft
Szoknya (Mayo Chix)   10 190 Ft
Táska (Art’z modell – Cango & 
Rinaldi) 73 900 Ft
Cipő (Art’z modell – Cango & 
Rinaldi) 69 900 Ft

9. GRÉTI
Felső (Promod) 12 995 Ft
Szoknya (Mayo Chix) 8790 Ft
Táska (Promod) 5995 Ft
Cipő (Salamander) 29 990 Ft
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3990 Ft
Karperec (Bijou Brigitte) 2990 Ft
Óra (Bijou Brigitte) 9990 Ft

1.
2. 3.

4. 6.5.

7. 9.
8.

12.10. 11.

4. KÍRA
Ruha (Magenta) 19 900 Ft
Cipő (Tamaris) 16 990 Ft
Táska (Mango) 6995 Ft
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 2490 Ft

5. PANNI
Pulóver (Promod) 8995 Ft
Nadrág (Promod) 8995 Ft
Táska (Mango)  6995 Ft
Cipő -(Tamaris)  21 990 Ft
Kalap (Bijou Brigitte) 3990 Ft
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 2990 Ft

6. KARINA
Felső (Magenta) 12 990 Ft
Szoknya (Envy) 19 990 Ft
Cipő (Art’z modell – 
Cango  & Rinaldi) 62 900 Ft
Táska (Tamaris) 13 990 Ft
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3490 Ft
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 2990 Ft

1. KITTI
Blézer (Art’z modell) 24 900 Ft
Ruha (Envy) 18 990 Ft
Cipő (Tamaris)  18 990 Ft
Táska (Art’z modell – Cango & 
Rinaldi) 69 900 Ft
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3990 Ft
Karkötő (Bijou Brigitte) 1990 Ft

2. ANGI
Felső (Magenta) 14 900 Ft
Szoknya (Magenta) 11.990 Ft
Táska (Monarchy)  55 190 Ft
Cipő (Tamaris) 14 990 Ft
Napszemüveg 
(Bijou Brigitte) 3490Ft
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 2990 Ft

3. GRÉTA
Ruha (Mayo Chix) 14 490 Ft
Táska (Art’z modell – Cango & 
Rinaldi)  39 900 Ft
Cipő (Mango) 6995 Ft
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3990 Ft
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 Ideje megmozgatni az agytekervé-
nyeket! Rejtélyek és rejtvények várják a Fó-
rumba érkezőket MÁJUS 5-21. KÖZÖTT. 

A logikai és ügyességi játékok, szórakoztató 
fejtörők kizökkentenek a hétköznapok mo-
notonitásából.

Cuboro

A Cuboro életre szóló üveggolyópálya, ami 
cseppet sem szokványos. A golyó folyamato-
san gurul fel vagy le egy fakocka közepén át, 
esetleg egyenesen halad, netán kanyarodik – 
mindez a Cuboro alkotójának kombinációs 
képességein múlik. Idő után rájössz, hogyan 
is lehet többféleképpen elrendezni a kocká-
kat. Mivel nagyon kevés Cuboro-kockára van 
szükség ahhoz, hogy számtalan különféle 
üveggolyót megépíts, a kreativitásodtól függ 
a végeredmény! Ez egy állandó kihívás, mivel 
a lehetőségek tárháza hatalmas. Kapj el! 

A játék elkészítésének első lépéseként fúrj 
egy lyukat a filmtekercsdoboz aljának 
közepére. Ehhez szükség lesz majd egy 
szegre, amit óvatosan kell átkalapálni a 
doboz alján. Majd ki kell húzni a szeget a 
dobozból. Majd vágj egy minimum 30 cm 
hosszú zsinórt, minél hosszabb a zsinór, 
annál nehezebb a játék. Köss egy csomót 
a zsinór végére és fűzd fel a gyöngyöt! Ezt 
követően húzd át a zsinórt a dobozon lévő 
lyukon, majd köss rá egy csomót a doboz 
belsejében. Húzd meg a gyöngyöt, és győ-

ződj meg róla, hogy a csomó 
nem megy át a lyukon. 

Kész is! Meg tudod pör-
getni a dobozt egy kéz-
zel úgy, hogy a gyöngy 

pontosan a dobozban 
landoljon?

Golyópiramis

Amire szükséged lesz: 20 db 20 mm átmérőjű 
polisztirol golyó
Minimum 12 db fogvájó (egyenként legalább 
8 cm hosszú)

Fogó

A golyópiramis elkészítéséhez fűzz fel 4 golyót 
egy fogvájóra. Ismételd meg a műveletet, ké-
szíts még egyet. Fogj 4 fogvájót és mindegyik-
re fűzz fel 3 golyót. Fogó segítségével vágd le a 
túl hosszú végeket.
Köss össze két darab 3 golyós fogvájót (2x3) 
és tedd ugyanezt a másik két darab 3 golyós 
fogvájóval is. Így összesen 4 különböző golyó-
füzért kapsz (2x (1x4); 2 (2x3)), mint ahogy az 
a képen is látható. Hogyan kell összerakni a 4 
db golyós fogvájót úgy, hogy egy szokványos, 
háromszög alapú piramist kapjunk?

Szorzás ujjakkal

A jelnyelv használatával az ujjaid segítségével 
egyszerű számokat tudsz mutatni. Az ujjaid-
dal azonban a 9 többszöröseit is kiszámolha-
tod. Nyújtsd ki mindkét kezedet magad előtt 
úgy, hogy a tenyereid magad felé mutassanak. 
Ezt követően számozd meg az ujjaidat. A bal 
hüvelykujjad legyen az 1-es, majd folytasd 
a számozást 10-ig a jobb hüvelykujjaddal 
bezárólag. Egy egyjegyű szám (pl. a 7) ki-
lencszeres többszörösének kiszámolásához 
hajlítsd be az adott számot viselő ujjadat. A 
behajlított ujjtól balra lévő ujjak száma mu-
tatja a szorzat második tagját. A behajlított 
ujjtól jobbra elhelyezkedő ujjak száma pedig 
a szorzat első tagját adja meg. Vagyis: 7 x 9 = 
60 + 3 = 63
A 4 kilencszeresének kiszámolása: 4 x 9 = 30 
+ 6 = 36.

Mindezeken túl találkozhatsz még a Fórum-

ban optikai csalódással, vibráló ráccsal, 

forgó kígyókkal. Megmozgathatod az agyad 

azzal a feladattal is, hogy azokat a színeket 

mondod ki, mellyel a színek meg vannak je-

lenítve. Nem is olyan egyszerű, igaz?

Rejtélyek és rejtvények

Keresd a Fórum új trend magazinját a Fórum Fashiont 
a Fórum bevásárlóközpontban. 

Ne maradj le a legfrissebb tavaszi trendekről 
és a FÓRUM legizgalmasabb eseményeiről!
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 Tavasszal a természet újjászüle-
tik, a kopár bokrok és fák lassanként újra 
kirügyeznek és virágot bontanak, kizöl-
dül a táj. Ilyenkor az emberek többsége 
is késztetést érez arra, hogy megújuljon 
és a természettel karöltve tegyen szert új 
külsőre, új éltető energiára. 

A téli hideg, sötét hónapok után kifejezetten 
jól esik a napsütés, ami amellett, hogy D vita-
mint ad a szervezetnek, a lelket is megsimo-
gatja. Ilyenkor jön egyfajta „most kezdődik” 
érzés, amibe sokan beleállva elindulnak a tes-
ti-lelki feltöltődés útján. A borús hónapok-
ban a szervezet is elfárad, de tavasszal végre 
kaphatók azok az idényzöldségek és -gyümöl-
csök, melyek vitaminokkal látják el a testet. 
Friss a bazsalikom, a hónapos retek, a kara-
lábé, a sóska, a spenót és a megannyi színben 
pompázó más-más termények. Köztudott, 
hogy a szezonális gyümölcsök és zöldségek 
rejtik a leghasznosabb vitaminokat, így nem 
árt tavaszi tisztítást végezni a szervezetben is. 
A tavaszi nagytakarítás során rendbe tesz-
szük a házunkat, leporoljuk a szekrényeket és 
szellőztetéssel teremtünk friss levegőt. Miért 
ne tehetnénk meg mindezt a testünkkel is, 
melynek jótékony „mellékhatásaként” a lélek 
is feltöltődik? Sokunknál a téli hónapok so-
rán kívánt nehezebb ételek és mozgásszegény 
életmód hatására a kilók is feljönnek, ráadá-
sul a fáradtság és vitaminhiány tavasszal tipi-
kus problémák. Ennek elkerülése érdekében, 
figyelve a táplálkozásra, feltölthetjük a vita-
minraktárokat, a jó időben pedig szívesebben 
szánja rá magát az ember egy kis mozgásra is. 
Só, állati fehérje, cukor, erős fűszerek, édessé-
gek – ezeket igyekezzünk kiiktatni vagy csök-
kenteni étkezésünkben. A fő szerepet vegyék 
át a gyümölcsök és zöldségek, utóbbiak közül 
is a zöld levelesek, melyekben rengeteg kloro-
fill található. Ideális napindító egy banán egy 
maréknyi zölddel keverve, például sóskával 
vagy petrezselyemmel. A tavaszi tisztítókúra 

során a máj, a tüdő, a vese és a bőr kapja a 
legnagyobb hangsúlyt, így ezen szerveinket 
támogatva érjük el a legoptimálisabb tisztító 
folyamatokat. Természetesen egyik napról a 
másikra nem lehet teljes egészében életmódot 
váltani, azonban apró lépésekkel könnyen el-
érhetjük a célunkat. A drasztikus megvoná-
sok helyett helyezzük inkább a hangsúlyt az 
új szokások bevezetésére, például már az is 
sokat jelent, ha a korábbi ételmennyiséget 
a felére csökkentjük. Sokan kifogásolják az 
egészséges élelmiszereket, mondván túl 
drágák, azonban legyünk tekintettel 
arra, hogy minőségi hozzávalót kap 
a szervezet, ráadásul sokkal tovább 
kitartanak ezek a termékek, mint 
„egészségtelen” társaik. 
A salaktalanítást meg-
könnyítve különböző 
gyógyteákat ihatunk, 
például nyírfalevél, csa-

lán, vagy gyermekláncfű teákat. Patikák-
ban és gyógyszertárakban is találhatunk 
kifejezetten erre a célra 
készített teakeveré-
ket, ezeknél nagyon 
fontos, hogy sem-
miképp se lép-
jük túl a hasz-
n á l a t u k r a 

vonatkozó időtartamot. A mozgást is hangol-
juk a szervezetünkhöz! Aki eddig még nem 
mozgott, mindenképpen sétával indítson, 
majd lassanként emelje a tempót és váltson 
át kocogásra, futásra. Nagyon fontos, hogy 
mindenki olyan mozgásformát válasszon, 
amiben örömét leli – érdemes kísérletezni! A 
konditermi edzéstől a szabadtéri futáson át 
a tánc, a jóga, az aerobik is kedvező hatású, 
de érdemes csapat- vagy társas sportokban is 
gondolkodni, hiszen jó társaságban az edzés 
is kellemesebb.

Tavaszi nagytakarítás kívül-belül

 Ha tavasz, akkor jönnek az új 
trendek. Ha új trendek, akkor várjuk az 
akciókat! Elérkezett az egyik kedven-
cünk, a Glamour napok! 

A 2017-es tavaszi Glamour napokat április 
6-9. között rendezik. A Glamour napok ku-
ponjait kizárólag a 2017 áprilisi Glamourban 
találhatod. Az áprilisi Glamour magazin 
megjelenése 2017. március 17-e. Igyekezz, 
hamar elfogynak a boltok polcairól! 
Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is lesz 
0. nap! Április 5-étől, szerdától a DM és 
Rossmann üzleteiben már beválthatod a ked-
vezményes kuponjaidat, így még több időd 
marad a bevásárlólistád többi részére.
Kelet-Magyarország legnagyobb divatszen-
télyében van a helyed, ha a legtrendibb da-
rabokat keresed! Több mint 30 üzlet vár tárt 
karokkal minden shoppingolni vágyót 20-30-
50%-os kedvezményekkel. Nem csak tetőtől 
talpig öltözhetsz fel a legdivatosabban, hanem 
különböző haj- és szépségápolási termékeket 
is megszerezhetsz. Emellett néhány belé-
pőjegyhez is hozzájuthatsz potom pén-
zért. A Fórum garantálja az árhullást, 
sőt ezen felül, ha teljesen kimerül-
tél a divatkalandban, feltöltőd-
hetsz energiával az ételudvar-
ban, illetve a kávézókban, 
ahol szintén beválthatod 
kuponjaidat.  

Lássuk is a kuponokat, amiket nálunk be-
válthatsz:
CIPŊ kuponok, 20% kedvezmény:
Playersroom, Reno, Salamander, Tamaris, 
Vagabond  
DIVAT, ruházat kuponok, 20% kedvezmény:
Amnesia, C&A, Calzedonia, Devergo, Dockyard, 
Gas, H&M, Heavy Tools, Hervis, Levi’s, Magenta, 

Mango, Mayo Chix, New Yorker, Orsay, Pepe 
Jeans, Saxoo London, Springfield, Tally 
Weijl, Tchibo, Tom Tailor 
ÉKSZER, KIEGÉSZÍTŊ kuponok 20% kedvez-
mény:
BL Óraszalon (20-50% kedvezmény), Opti 
Markt Optika (20-50% kedvezmény), Tamaris, 
Vision Express
FEHÉRNEMŤ kuponok, 20% kedvezmény:
Intimissimi, J.Press, Tezenis, Triumph, 
Women’s Secret

HÁZTARTÁS, MŤSZAKI CIKK kuponok 20% 
kedvezmény:

Spar (Silan 30% kedvezmény), 
Media Markt (kávéfőzők, 

konyhai kisgépek és vasa-
lók, szépség és szájápo-
lási készülékek). DM és 

Rossmann háztartási 
kedvezmények.
Siess, hogy ne kapkodják 
el a legjobb darabokat és 

legyen neked is 

bőven választási lehetőséged, mind a mé-
retekből, mind a fazonokból is. A magazin 
többi oldalán alapos segítséget nyújtunk a 
tavaszi trendekről, az idei szezon alapda-
rabjairól, legjobb kiegészítőiről, legtrendibb 
lábbelijeiről. Emellett a Fórum Trendmaga-
zinból is ihletet meríthetsz, ha kifogytál vol-
na az ötletekből, hogy mit, mivel párosíts. 
Ezek alapos átolvasása után készen fogsz áll-
ni, hogy divatos legyél idén is. 
Most már csak rajtad áll, hogy elég elszánt 
vagy-e a tömegben harcolni a divatért! Bön-
gészd át alaposan a kedvezményes kuponfü-
zetet, tervezd meg előre a GLAMOUR napos 
bevásárlásaidat, sok-sok meglepetés és prak-
tikus kedvezmény vár, akkor is, ha nem csak 
a szépségápolás vagy a divat terén vágysz 
egy kis megújulásra!
A Glamour magazin csapata készült egy kis 
meglepetéssel is, ami a következő: 
Fontos újdonság! Idén díjazhatod a 
GLAMOUR napok hőseit, az eladókat is! 
Az eladók rengeteget tesznek azért, hogy 

kiszolgáljanak téged 
és segítsenek a leg-
nagyobb forgalom 
közepette is, hogy 
megtaláld a kisze-

melt darabodat, a 
megfelelő méretet. A 

kuponfüzetben találsz 
egy kupont, amelyet 

bármelyik eladónak 
odaadhatsz, aki 
a legkedvesebb, 

l e g s z i m p a t i k u -
sabb volt számodra a 

GLAMOUR napos be-
vásárlásod során. A leg-

több ilyen kupont begyűj-
tő eladó wellnesshétvégén 

pihenheti ki a shoppingünnep 
fárasztó rohamát.
Tarts a Fórum Debrecennel és rendezd be 

gardróbod a szezonra! 

Glamour napok a Fórum Debrecenben
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A budmil újdonságai 
kisebb kollekcióré-
szekbe sorolhatóak: az 
egyik leglátványosabb 
termékcsoport ebben 
a szezonban a budmil 
Navy kollekció, mely a 
tengerész stílust képvi-
seli annak egyértelmű 
megjelenítésével, mint 
a sötétkék-fehér-piros 
színek kombinálása, 
a csíkozások és a 
tengerész hangulatú 
mintázatok. Új termék-
ként megjelenik az 
átmeneti kabát, ami 
jól összepárosítható a 
kollekció darabjaival, 
és jó szolgálatot tehet 
hűvösebb, esős napo-
kon. Újdonság még 
a kollekciórészben a 
viscose blúz izgalmas 

fűzős nyakmegoldással, ami a tengerész stílus 
elegánsabb vonalát helyezi előtérbe. 

A budmil Pastel kollekció nagyon nőies, i nom 
mintázatú alapdarabokat tartalmaz, amelyek 
egyetlen gardróbból sem hiányozhatnak. Cso-
dás virágminták, kii nomult, halvány barackos 
árnyalatokkal, melyeket bézzsel és fehérrel 

kombinálva csinos összhatás érhető el. Olyan ér-
dekes részletek teszik különlegessé az alapdara-
bokat, mint a blúzok csipke betétrésze, a pamut 
felső izgalmas vállmegoldása és a fémdíszítések.

A budmil Blue 
kollekciórész, nevéből 
adódóan, a kék szín 
árnyalataira épül a 
halvány pasztell kéktől 
az egészen sötétig ter-
jedő skálán. Virágmin-
ták, pöttyök, csipkék 
teszik látványossá a 
felsőket. Újdonság 
a hímzett vállrészes 
blúz, ami a kék-fehér 

virágmintás felsőkkel együtt i noman érinti az 
etno stílust.

A budmil Africa kol-
lekció mind színeiben, 
mind mintázatában 
az afrikai népi motí-
vumokat dolgozza fel. 
Színes, hangulatos, 
igazi nyaralásra való 
öltözékek állíthatók 
össze a modellekből 
és a hozzájuk illő tás-
kákból, melyek azonos 
mintázatokkal vannak 

díszítve. A kollekcióban megjelennek a geomet-
rikus afrikai textilminták fekete-fehér kont-
rasztban is, melyek nagyon látványos szetteket 
eredményeznek.

A budmil Active kollekciót minden elemé-
ben szabadidős tevékenységek eltöltéséhez 
terveztük, i gyelembe véve az alapanyagok 
megfelelő minőségét és a fazonok kényelmes 
szabását. Fontos alapdarab tavasszal egy igazán 
jó funkcionális széldzseki, ami a széltől és az 
esőtől is megvédi viselőjét, ugyanakkor speciális 
légáteresztő képességgel is rendelkezik. A 
budmil Beachwear kollekció tartalmazza a 
bikiniket és a fürdőruhákat, melyek mintázatuk-
kal és stílusukkal illeszkednek a felsőruházati 
kollekciórészekhez. 
A tavasz-nyári budmil táskakollekció jól 
illeszkedik, kiegészíti a textilkollekció női 
termékeit, formában, színben, több 
modellen megjelenik ugyanaz a 
dekoráció vagy mintázat, mint 
a női ruhadarabokon, ezzel is 
még kii nomultabbá téve az 
öltözéket. 

Az idei év budmil újdonsága 
a mintás canvas alapanyagú 
táskacsalád megjelenése. A 
termékek a huncut minták-
kal fogják meghódítani a 
női szíveket. 

– 2017 TAVASZ
A budmil 2017 tavasz-nyár kollekciójának fő jellemzője a kényelmes, jól hordható és jól kombinálható alapdarabok kiegészítése 

trendi elemekkel, melyek naprakésszé varázsolják az összeállításokat, biztosítják a pozitív budmil életstílus érzését. A kollekcióba 

kiváló ár-érték arányú és minőségű termékek kerültek, melyek otthon vannak a trendek és stílusok világában.

  A két telt házas budapesti koncert 
után 2017. április 22-én a Főnix csarnokban 
ad a Rapülők hatalmas szuperkoncertet. 

„Áj láv jú, szégyellem, de kellesz piszkosul” vagy 
„Hé, soha ne félj, hogy oda sodor a szél, ahol jó!” 
– ki ne ismerné ezeket a sorokat, melyeket a Rap-
ülők zenekar tett ismertté a kilencvenes évek ele-
jén. Az 1992-1994 között hatalmas népszerűség-
nek örvendő magyar rapegyüttes mindössze két 
nagylemezt jelentett meg, ám mindkettő átlépte 
a 200 ezres eladott példányszámot. Sok slágerüket 
még ma, 25 évvel később is játsszák a rádiók. A 
csapat újra összeállt, hogy néhány koncerten is-
mét elhozza azt a fékezhetetlen szabadságérzést és 
őrült bulihangulatot, mely a kilencvenes években 
jellemezte őket. A budapesti fellépéseken már túl 
vannak, ugyanazt a szuperprodukciót pedig Deb-
recenbe is elhozza a zenekar. 

Hatalmas show ígérkezik 

– A Rapülők még soha nem volt úgy összerakva, 
mint most. Szeretnénk az embereket egy érzel-
mi hullámvasútra felültetni. A szabadságérzés és 
bulihangulat úgy hoz nosztalgikus érzést, hogy 

a mai követelményeknek megfelelő látvány- és 
hangzásvilággal spékeljük meg – mondta el Gesz-
ti Péter a Debrecenben tartott sajtótájékoztatón, 
hozzátéve, hatalmas technológiával valósul meg 
a szuperkoncert, amin több tucat szakember dol-
gozik. Komoly, nagy show-t építettek fel techni-

kailag és minden más tekintetben, amire ritkán 
adódik lehetőség Magyarországon. A vizuális 
show-hoz az is hozzájárul, hogy olyan neves elő-
adók teszik tiszteletüket a koncerten, mint Tóth 
Vera, Tóth Gabi, az X-faktorból megismert Haj-
dú-ikrek és Szolnoki Péter. – A i atal előadók di-
namizálják az összhatást – mondta Geszti. – Az 
alap közönségünk a 40 év feletti korosztály, de az 
a tapasztalatunk, hogy ők elhozták a gyerekeiket 
is a budapesti koncertre, akik ugyanúgy kívül-
ről fújták a dalszövegeket, ami nagyon jó érzés. 
Több generációnak szól ez, igazi családi szórako-
zás lesz Debrecenben is. Mindenki edzőcipőben 
jöjjön, mert tapasztalatunk szerint bődületes 
táncolás folyik a nézőtéren – tette hozzá. 

Ma is megállja a helyét

Habár jellemzi egyfajta infantilizmus a zene-
kart, sokkal több gondolat, munka és befektetés 
áll most mögöttük, mint annak idején, mondta 
Geszti. – Újra átélhetjük azokat a szabad, bizako-
dó éveket, amelyek valahogyan bele lettek szőve a 

Rapülők zenéjébe. A Rapülők indította a kilenc-
venes éveket a magyar popzenében, és megtartot-
ta azt a frissességét és energiáját. Fura módon, a 
dalszövegek jelentős része helyenként – még talán 
azt is mondhatnám, sajnos – aktuálisabb ma, mint 
amikor megírtuk. A Rapülők egyik nagy titka az, 
hogy a felszínen lebeg, fecseg, könnyed, laza és 
vidám, de közben, ha mögé kaparsz a dalszöve-
geknek, ott nagyon komoly dolgok vannak. Ezért 
szerette annak idején is több generáció – mondta 
az előadó.

Vegyen Rapülŋk-jegyet, 
hogy nyerhessen repülŋjegyet!

Azok, akik a koncertre jegyet vásárolnak – amit 
a Fórumban is megtehetnek –, részt vesznek a 
Fórum Debrecen és az OTP Travel utazási iroda 
nyereményjátékán, melyen egy 150 ezer forintos 
utalvány talál gazdára: aki részt vesz a Rapülők 
koncertjén, egy mediterrán országba látogathat. A 
részletes játékszabályzatot a www.forumdebrecen.
hu oldalon tekinthetik meg.

Debrecenbe jön a Rapülŋk!
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VISSZATEKINTŊ

Tavaszi átalakítás show
 A tavaly ősszel nagy sikerrel meg-

rendezett ‚Átalakítjuk Lakatos Márkkal’ el-
nevezésű akciót idén tavasszal is elhozta ne-
künk a Fórum Bevásárlóközpont. Hasonlóan 
az őszi show-hoz, egy vásárláshoz kötött 
nyereményjáték keretén belül hat szeren-
csés főt sorsoltak ki, akiket Lakatos Márk 
stylingolt át. 

A Játék nyereményei: hat darab „tavaszi stílusvál-
tás” nyereménycsomag 250.000 Ft értékben.
Íme a hat nyertes: Bagossy Mária, Békésiné Kémeri 
Anikó, Borók Szilvia, Kőnig-Szikora Zsanett, 
Pereczné Polgári Tímea, Tóth Éva.
A hölgyek első körben egy gyors fotózáson vettek 
részt, ahol elkészültek az úgynevezett „before” ké-
pek, melyeken a hétköznapi kinézetüket örökítette 
meg a fotós. Másnap, szombaton megindult a shop-
ping áradat Lakatos Márk segítségével. Minden 
hölgy 100.000 forint értékben költekezhetett, amit 
természetesen a bevásárlóközpont i nanszírozott. 
A kétnapos stílusterápia felejthetetlen élményt 
nyújtott mind Márknak, mind pedig a nyertesek-
nek. 
Márk elmondta, hogy ő mindig annak örül, ha 
sokféle emberrel/hölggyel találkozik, hiszen min-
denkinek, minden korszakban/korban megvannak 
a maga kérdései és megvannak a kívánságai a saját 

külsejével kapcsolatban. Nincs olyan, hogy valaki 
már túl idős vagy túl duci lenne... Az van, hogy az 
adott helyzetben egy adott hölgynek vagy akár úr-
nak is megmutassuk, miben lehet jobb és szebb és 
harmonikusabb. 
Természetesen a teljes performanszhoz, a 
shoppingoláson kívül a smink- és a frizura-
tanácsadás is hozzátartozott. Lakatos Márk, a höl-

gyeket egyesével szemügyre vette és próbálta ab-
szolválni küldetését. Megtanította a hölgyeknek a 
színtípusokat, azt, hogy ők hova tartoznak, színtó-
nusukat tekintve mi áll jól nekik. Sőt, idén egy ún. 
bőranalízisen is részt vettek a nyertesek.
A második napon, frizuraügyileg a BioHair sza-
lonjában szépült a hatos fogat, majd Skurla Dóra 
makeup-artist és édesanyja vették kezeik alá a 

szépségeket, hogy még mutatósabbak legyenek a 
i nisben. A lányok láthatóan élvezték a kényezte-
tést, ami egyben kiképzés is volt, hiszen előnyükre 
tanulhattak.
A teljes átalakulás elkészültével a hölgyeknek a 
színpadon kellett bemutatniuk új tavaszi külsőjü-
ket, és értékelni a Márkkal töltött két teljes napot.

DEBRECENI

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

Adjon (új) esélyt magának!

2017. ÁPRILIS 19. 
FÓRUM DEBRECEN

A bemutatja:

A RÉGIÓ  
LEGNAGYOBB  

MUNKAADÓINAK  
RÉSZVÉTELÉVEL
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Előző játékunk 
nyertese 

Szabóné Kiss Judit,
Balra a Bijou Brigitte 

részéről Seprényi Dóra 
adja át a 

nyereményt.

KÉRJÜK ÍRJÁK MEG NEKÜNK, MELY ÜZLET KIRAKATÁBAN HELYEZTÜK EL A KÉPEN LÁTHATÓ TÁBLÁT!
Egy kis séta a bevásárlóközpontban,  és már küldhetik is be a megfejtést.

A HELYES MEGFEJTÉST BEKÜLDŐK KÖZÜL EGY SZERENCSÉS NYERTEST SORSOLUNK KI.
A játék 2017. április 21-ig tart, addig küldhetik el válaszaikat az alábbi címre:

Fórum Debrecen Bevásárlóközpont 4029 Debrecen, Csapó utca 30.

Kérjük a levelezőlapra írják rá telefonos elérhetőségüket is.
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 A nyugati országokban teljesen 
természetes, hogy kis kedvenceinkkel együtt 
mehetünk étterembe, moziba, kávézóba és 
még a bevásárlóközpontokba is. Hazánkban 
tavaly kezdett kibontakozni ez a törekvés, 
mely elérte a Fórum Debrecen Bevásárlóköz-
pontot is! 

Az új szabályzat szerint minden kutyusnak 
joga van a „shoppingoláshoz” vigyázó és felü-
gyelő gazda mellett, természetesen pórázon. 
Az alapvető szabályok, amit minden kutyás-
nak be kell tartania, ha kedvence elkíséri a 
bevásárlótúrára: 
1.  A FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpontba 

csak beoltott, féregtelenített, chipelt kutyát 
lehet behozni, és kérjük, hogy minden eset-
ben tartsák maguknál a kutya oltási köny-
vét.

2.  Csak olyan kutya hozható be a FÓRUM-
ba, amelyen póráz van. 10 kg felett a száj-
kosár kötelező.

3. Kutyával csak a kutyabarát matricával el-
látott üzletek látogathatók.
4.  Kutyát az ételudvarba, az élelmiszerüzlet-

be és a gyógyszertárba bevinni tilos!

5.  A mozgólépcső használata kutyák számára 
fokozottan veszélyes! A kistestű kutyákat – 
10 kg alatt – kézben kell vinni, a nagyobb 
testű kutyákkal, kérjük, használják a lit eket.

6.  Kérjük, kutyáikkal különösen vigyázza-
nak a kisgyerekek és más kutyák közelé-
ben.

7.  Kérjük, csak jól szocializált kutyát hozzon 
a FÓRUM-ba, amelyik megszokta a töme-
get és a lármát.

8.  A kutyának a szökőkútból inni, abban 
pancsolni tilos!

9.  Kutyapiszokzacskóról minden esetben a 
gazdiknak kell gondoskodniuk. Ameny-
nyiben a kutya véletlenül a földre piszkít, 
kérjük, takarítsák fel, és utána haladékta-
lanul jelezzék az információs pultnál ülő 
munkatársaknak, akik intézkednek a fer-
tőtlenítő takarításról.

10.  Amennyiben a kutya és a gazdája nem 
tartják be a rájuk vonatkozó szabályokat, 
a kutya a bevásárlóközpont területéről 
kitiltásra kerülhet a látogatók és a többi 
kutya érdekében.

Az első vásárlás biztosan nehéz lesz számod-
ra és a kutyusod számára is, ha nincs a nagy 

tömeghez, zajhoz, nyüzsgéshez szokva. Nem 
minden kutya viseli jól a hirtelen jött sok 
ingert, ezért óvatosan lépésről lépésre kell 
hozzászokatni őket a közös vásárlásokhoz. 
Azonban ha a felkészítést jól végezted, 
megfelelően építetted fel a „feladatot”, a 
kutyáddal történő bevásárlás egy olyan 
közös élmény lehet, amely erősíti a 
köztetek lévő köteléket, segít ku-
tyád szocializációjában, m i k ö z -
ben tovább növeli a 
beléd vetett bizalmát. 
Egy jól nevelt kutya 
nagyszerű nagykö-
vete lehet fajtájának. 
A felelősség a tiéd, ta-
nítsd meg kutyádat te is 
megfelelően viselkedni, 
hogy mi, kutyabarátok, 
egyre több helyre ma-
gunkkal vihessük négylá-
bú családtagunkat.
A Fórum Debrecen tárt 
ajtókkal vár minden 
shoppingolni vágyó gaz-
dit és kedvencét is! 

Kutyabarát shoppingolás

KiFőzte?!
Konyhatündérek, nagymamák, anyukák, 

kezdő és profi szakácsok!!!

Küldjék el nekünk kedvenc receptjüket 

fotóval és névvel együtt a 4029 Debrecen, 

Csapó u. 30. postai címre, és mi 

megjelentetjük a magazinunkban 

a legjobb receptet minden hónapban.

Sütésre fel, főzzön a legjobb!!!! 


