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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!
Ez a hónap is megannyi ér-
dekességet tartogat majd a 
Fórumba látogatók számá-
ra. Egy interaktív Rejtélyek és 
rejtvények kiállítással mutat-
juk majd be a matematikai 
jelenségeket az érdeklődők 
számára. Ezen kívül, immár 
hagyományként, Fórum Bal-
lagási Tablókiállításunkat is 
megrendezzük, amely során 
értékes nyereményekkel is 
készülünk. A JOY-napok is eb-
ben a hónapban várja majd a 
kedvezmények szerelmeseit. 
Bízunk benne, hogy 
programjaink elnyerik 
majd tetszésüket!

Átányi Ajtony center-menedzser

REJTÉLYEK ÉS REJTVÉNYEK
2017. MÁJUS 5-21.

GONDOLKODUNK
 TEHÁT

VAGYUNK

 Az áprilisi időjárás a 
bolondját járatta velünk, de 
lassan elérkezik végre az iga-
zi tavasz, a meleg május. Ah-
hoz, hogy még jobb kedvünk 
legyen, a Fórum májusban is 
érdekes programokkal várja a 
kedves látogatóit. Térjenek be 
hozzánk! 

A hónap rögtön egy interaktív ki-
állítással kezdődik, május 5-21. kö-
zött a Rejtélyek és Rejtvények várja 
a látogatóit. A kiállításon mintegy 
40 feladvány mutat rá arra, hogy a 
matematika mennyire szórakozta-
tó tud lenni. A különféle feladatok 
során hagyatkozhatunk az ügyes-

ségünkre, logikánkra, vagy éppen 
a problémamegoldó képességünket 
kell elővenni. Bátran induljanak el 
a rejtélyek és rejtvények útján, és 
oldják meg a kiállított feladatokat! 
A tavaszi ruhatár felfrissítését eb-
ben az évben is kuponnapok segí-
tik. Az egyik ismert női magazin 
kuponjaival ugyanis számtalan 
üzletben lehet vásárolni óriási 
kedvezményekkel! Május 12-14. 
között azonban nem csak az öltö-
zékek szépülhetnek meg, hiszen a 
kuponok számtalan termékre és 
szolgáltatásra adnak csábító aján-
latokat. Legyen szó akár kiegészí-
tőkről, kozmetikai termékekről 
vagy szolgáltatásokról, vagy bármi 

másról, itt biztosan megtalálják 
azt, amire szükségük van.
Végzősök figyelem! Ballagási és 
tablókiállításon és versenyen lehet 
részt venni május 8-28. között. A 
látogatók szavazatai alapján a két 
legötletesebb ballagási tablót ké-
szítő osztály jutalomban részesül. 
Az első, legtöbb szavazatot kapott 
tablót készítő osztály minden ta-
nulója, és az osztályfőnök napi 
belépőjegyet nyernek a Campus 
fesztiválra. A második legtöbb 
szavazatot kapott tablót készítő 
osztály érettségi bankettet nyer a 
FÓRUM Bevásárlóközpontban ta-
lálható Leroy étterembe, melynek 
teljes költségét a Fórum bevásár-

lóközpont és az étterem átvállalja. 
A jó hangulatról pedig egy remek 
zenekar fog gondoskodni.
A harmadik díj a „Tablókiállítás 
különdíjazottja”, melyre a webolda-
lon keresztül lehet majd szavazni 
május 8-tól. A weboldalon történő 
szavazásnál a legtöbb szavazatot 
begyűjtő osztály a balmazújvárosi 
Kamilla gyógyfürdőben tölthet el 
egy napot.

Továbbá a Facebookon szavazók 
között 5.000 Ft. értékű Fórum Vá-
sárlási Utalvány várja gazdáját.

Térjenek be hozzánk májusban is, 
szeretettel várjuk Önöket!

Joy
napok 
május 12-13-14.

Érdekel 
a makettezés? 
Kiállítással 
várunk 
június 1-18-ig.

Gyereknapi móka
Izgalmas gyermeknapi 
programokkal várunk 
május 26-27-28-án a 
bevásárlóközpontban.

Vásárolj 
kedvezményesen! 
Készülj velünk a nyárra! 
Fórum kuponok június 
8-11. között.

TABLÓ
BULI

VERSENY
BALLAGÁSI TABLÓKIÁLLÍTÁS ÉS VERSENY

 2017. MÁJUS 8 - 28.

www.forumdebrecen.hu
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KÓSTOLD MEG FROZEN YOGURT FAGYINKAT
A YOGO LIKE FAGYIZÓ JÓVOLTÁBÓL!
Most az általunk kínált ízű 10 dkg fagyi adott feltéttel 160Ft

-50%  kupon a Fórum Debrecen -1 szintjén található 
Yogo like fagyizóban váltható be.

A kupon 2017.május 5-21 között érvényes .Az akció az első 1000 db fagyira vonatkozik. Egy ember 1 kupont használhat fel és
más akcióval nem összevonható.

  Ügyességi játékokkal, logikai felad-
ványokkal, érdekes fejtörőkkel és matematikai 
talányokkal várja az érdeklődőket a Fórum Be-
vásárlóközpont május 5-21. között.

Újabb fantasztikus kiállítással várja látogatóit a 
Fórum Bevásárlóközpont! A legújabb tárlaton 
különféle feladványok lesznek a középpontban, 
így aki szeret agyalni, töprengeni, rejtvényeket 
fejteni és rejtélyeket megoldani, ne hagyja ki 
a Rejtélyek és Rejtvények interaktív kiállítást, 
amely kreatív megközelítésben mutatja be a lá-
togatóknak a matematikai jelenségeket. A láto-
gatóknak lehetősége nyílik számos feladvány 
megfejtésére, valamint további kísérleteket vé-
gezhetnek és rácsodálkozhatnak arra, hogy a 
matematika nem feltétlenül bonyolult, hanem 
élvezetes is lehet. Akár egyedül, de akár csapat-
ban is neki lehet vágni a mintegy 40 kiállított 
feladatnak, amelyek többek között kódokra, 2D 
és 3D feladványokra épülnek. Mire van szükség 
ezek megfejtéséhez? Csak egy kis kíváncsiságra, 
ügyességre, türelemre és a mindannyiunk birto-
kában lévő matematikai érzékre. A rejtvények 
önfeledt szórakozást ígérnek, miközben ráadásul 
fejlődni is lehet. A logikai fejtörők a matemati-
ka eszköztárára támaszkodnak, így szórakozás 
közben a matematikai gondolkodást is fejlesztik. 
Iskola után vagy szabadidőben remek kikapcso-
lódás feladatról feladatra járni a gyerekeknek 
vagy akár felnőtteknek is, akik próbára tehetik 
tudásukat a megannyi rejtély során. Természe-
tesen a feladványok megoldásai sem maradnak 
titkokban, így mindenki célba ér kísérletezéssel 
és próbálgatásokkal. Sőt mókás is, valamint építi 
a csapatszellemet. Reméljük, hogy a kiállításon 
sikerélményeket zsebelsz be!

Leonardo, a lángelme

Leonardo da Vinci, a reneszánsz kor egyik leg-
nagyobb polihisztora: festő, tudós, matemati-
kus, hadmérnök, feltaláló, anatómus, szobrász, 
építész, zeneszerző, költő és író is volt. Végtelen 
kíváncsisága csak a felfedezéseinek erejével volt 

egyenlő. „Az akadályok nem győzhetnek le; 
minden akadály azért van, 

hogy legyőzzük” – szól 
az egyik mondása, 
nem véletlenül, 
hiszen életében 
folyamatosan a 
fejlődési lehe-
tőségeket kereste, 
és meg is találta 
azokat. Szűnni 

meg nem akaró tudásvágya, valódi bölcsessége 
kiemelte kortársai közül. Az 1452-ben Firenze 
melletti Vinciben született zseni hatalmas élet-
művet hagyott maga után. Már gyermekkorá-
ban kiderült, hogy nagyon tehetségesen rajzol. 
A kor híres mesterének, Verrocchiónak lett a 
tanítványa, aki mellett egy évtizedig tanult. Le-
onardo nem is születhetett volna jobb korba, 
hiszen ekkor bontakozott ki a reneszánsz Fi-
renzéből. Az antik kultúra eszményeinek újjá-
születése, a természet és a test szépségeinek fel-
fedezése, az egyéniség megjelenése mind-mind 
hatással voltak Leonardo munkásságára. A mű-
vész megismerte azokat a tudósokat, akiknek 
új eszméi és gondolataik lényegi változásokat 
hoztak, és újjáalkották a reneszánsz Itália in-
tellektuális világát. Folyamatos érdeklődéssel 
fi gyelte az akkor ismert tudományok minden 
területét. Szenvedélyesen szerette az anató-

miát és a geológiát. A mozgásokra, az erőkre, 
a repülés elveire is nagy hangsúlyt fektetett, 
szeretett volna egy mechanikus szerkezetet 

létrehozni. miközben mechanikus szerkeze-
teket álmodott meg. Nagy vágya volt, hogy 
az emberi erő segítségével lehessen repülni.

  
A Leonardo-híd

Leonardónak számos rajza, 
jegyzete maradt az utókorra. 
Ő volt kora legtermékenyebb 
műszaki rajzolója. Állítólag 
1480-ban támadt az az ötlete, 
hogy egy szállítható hidat al-
kosson, melyet szerszámok 
nélkül egyszerűen és rövid 

időn belül fel lehet épí-

teni.  Ez az úgynevezett Leonardo-híd, mellyel 
a Fórum Bevásárlóközpontban is találkozhat-
nak, ráadásul meg is építhetik, így ráeszmél-
hetnek Leonardo zsenialitására.

Ujj labirintus

A labirintus játék sokak kedvence. Az útvesz-
tőkben való kiigazodás elsőnek könnyűnek 
tűnhet, ám elég egyetlen egyszer rossz irányba 
kanyarodni, máris zsákutcába kerülhetünk! De 
megtaláljuk a helyes utat csak az ujjainkra ha-
gyatkozva? Bonyolult, de szórakoztató játék! 
Jobbra? Vagy inkább balra? Vagy csak menjünk 
tovább egyenesen? Melyik a helyes út? A jelölé-

sek segítenek! Egyedülállóan kreatív feladvány, 
ami fejleszti a logikát, térlátást, a kézügyességet, 
türelmet és koncentrációt igényel, miközben fel-
hőtlen szórakozást nyújt! 

Puzzle játékok minden mennyiségben

Hogyan áll össze a sok eltérő részből a nagy 
egész? Hogyan lehet összeilleszteni az egymás-
hoz illő darabokat a lehető legrövidebb időn be-
lül? Mi a titka a puzzle játékának? A Fórumban 
számos feladvány e köré a játék köré épül, ahol 
kicsik és nagyok egyaránt bebizonyíthatják „ki-
rakós” képességeiket. Akár 3D-ben is! Mindösz-
sze egy kis türelem és némi ügyesség kell ahhoz, 
hogy összeálljon a kép. 

Kettőt egy csapásra! Szórakoztat és tanít is!

A Rejtélyek és Rejtvények interaktív kiállítás le-
hetőséget nyújt arra, hogy megismerjük, milyen 
előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha va-
laki jártas a problémamegoldásban.

Újabb kaland a Fórumban: 
rejtvényekkel és rejtélyekkel

Rejtélyek és Rejtvények kiállításon 
Te magad lehetsz a matematika 

kísérletező professzora, hiszen interaktív 
eseményünkön számos 

izgalmas feladat vár a Te megoldásodra!

Menj elébe a kihívásoknak, teljesítsd a 
különleges feladványokat és döntsd el Te,
hogy mennyire bonyolult, vagy épp mennyire 
élvezetes a matematika!

Kiállításunkon látogatóink megismerkedhetnek 
a Mini Sudokuval, felépíthetik Leonardo hídjának 
kicsinyített mását, miközben a Hangmemória, a 
Golyópiramis, a Titkos-kód fejtés, a Kenguru Puzzle 
vagy épp a Háromszögek árnyékban feladatainak 
teljesítése különleges játékélményt kínál a 
kísérletező kedvű fi ataloknak.

VEZETETT PROGRAMOK
minden HÉTKÖZNAP 16:00 és 19:00 óra között,
minden SZOMBATON 10:00 és 18:00 óra között,
és minden VASÁRNAP 10:00 és 17:00 óra között.
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Divatszerkesztő: 
Szűcs-Tarcsa Anita

A fotókat Fejes Márton a Tri Lite Stúdió fotósa készítette.  Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

DivatfórumDivatfórum
  Lassan közeleg a nyár, lengébb öltözetre váltunk, kezdődnek a fesztiválok. De hogyan is készüljünk erre a szezonra? Mi tudjuk a 

tuti tippeket!

A katonazöld cuccaidat ne süllyeszd a szekrény mélyére a hidegebb idő elteltével sem, hiszen a fehérrel vagy akár az arany, óarany színnel tökéletesen kombinálhatóak, 
és egy szandállal vagy papuccsal hordva akár egy meleg nyári esti partin is tökéletes megjelenést kölcsönöznek a viselőjének. Szereted a feltűnést? Válassz fl itteres 
fazont, hogy minden elismerő tekintetet bezsebelj! Ha inkább a nőies színek állnak a szívedhez közel, és a rózsaszín mindig megtalálható a ruhatáradban, de esetleg 
önmagában soknak találnád, ehhez is a legjobb választás lehet a fehér szín. Igen, idén akár fehéret fehérrel is kombinálhatsz, nem foghatsz mellé! Viseld nagy kiegészí-
tőkkel, táskával vagy akár csíkos változatban overállként vagy ruhaként, ha a „fagyi szezon”a kedvenced, ezek azok a darabok, amelyek visszatükrözhetik a saját szemé-
lyiségedet. Irigység? Sárga? Á, dehogy! Inkább a vidámság, az energikusság színe! Ne félj ilyen darabokat is beiktatni a meleg hónapokra, hiszen ezek azok a darabok, 
amelyek mindent, de tényleg mindent feldobnak. A fehér emellé a szín mellé is örök darab. Válassz kicsit bátrabban, ha kiegészítőkről van szó, akár virágmintás cipőt 
vagy virágmintás táskát, amivel nemcsak vidámságot, de nőiességet is csempészel a napi outfi tedbe. Nem tudsz elszakadni a farmertól? Farmermániás vagy? Bátran 
viselheted ruhaként, szoknyaként babakék színnel kombinálva, ami elengedhetetlen a top 10-es megjelenéshez! Szerezz be egy fehér vagy babakék táskát, hogy szinte 
minden nyári szettedet feldobhasd vele! Akár slip-onnal viselve, akár szandállal, nyerő és egyben laza megjelenést kölcsönözhetsz magadnak.
A Fórum téged vár, gyere és újíts a ruhatáradon!  xoxo Anita

10. FRUZSI
Felső (New Yorker) 4990 Ft
Szoknya (Envy) 13 490 Ft
Táska (Mayo Chix) 11 190 Ft
Cipő (Art’z modell- Cango & Rinaldi)
 66 900 Ft

11. ESZTI
Ruha (Promod) 8995 Ft
Táska (Art’z modell- Cango & 
Rinaldi) 67 900 Ft
Cipő (Tamaris) 18 990 Ft

12. ANNA
Dzseki (New Yorker) 10 990 Ft
Felső (New Yorker) 2590 Ft
Nadrág (Mango) 9995 Ft
Táska (New Yorker) 6290 Ft
Cipő (Tamaris) 15 990 Ft

7. KARINA
Overál (Mango) 13 995 Ft
Táska (Art’z modell- Cango & 
Rinaldi) 83 900 Ft
Cipő (Art’z modell- Cango & Rinaldi)
 64 900 Ft

8. ÁGI
Felső (Sugarbird) 24 990 Ft
Nadrág (Mango) 8995 Ft
Táska (Tamaris) 19 990 Ft
Cipő (Promod) 7995 Ft

9. KÍRA
Kabát (Promod) 13 995 Ft
Ruha (Sugarbird) 18 990 Ft
Táska (Art’z modell- Cango & 
Rinaldi) 64 900 Ft
Cipő (Tamaris) 20 990 Ft
Karkötő (Art’z modell- Cango & 
Rinaldi) 24 900 Ft

1. 2. 3.
4. 6.5.

7. 9.8. 12.
10. 11.

4. ANNA
Felső (Tally Weijl)  4995 Ft
Nadrág (Mango) 9995 Ft
Táska (Art’z modell – Cango & 
Rinaldi) 69 900 Ft
Cipő (Tamaris) 11 990 Ft
Napszemüveg (Promod) 4995 Ft

5. BEA
Felső (Mango) 5595 Ft
Szoknya (New Yorker) 6290 Ft
Táska (New Yorker) 7990 Ft
Cipő (Mango)  13 995 Ft
Fülbevaló (Promod) 2495 Ft
Karkötő (Art’z modell –Cango & 
Rinaldi) 21 900 Ft

6. ESZTI
Overál (New Yorker) 6290 Ft
Cipő (Promod) 8995 Ft

1. KARINA
Ruha (Tally Weijl) 8995 Ft
Táska (Mayo Chix) 14 490 Ft
Cipő (Mango) 8995 Ft

2. ÁGI
Felső (Promod) 4495 Ft
Nadrág (Sugarbird) 41 990 Ft
Táska (Promod) 14 995 Ft
Cipő (Promod) 7995 Ft
Nyaklánc (Art’z modell- Cango & 
Rinaldi) 23 900 Ft

3. KÍRA
Mellény (New Yorker) 10 990 Ft
Felső (Envy) 13 990 Ft
Szoknya (New Yorker) 6290 Ft
Táska (Magenta) 11 990 Ft
Cipő (Tamaris) 14 990 Ft
Nyaklánc (Promod) 5490 Ft
Karkötő (Art’z modell- Cango & 
Rinaldi) 24 900 Ft
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 Akit az istenek szeretnek, örök-
re meghagyják gyereknek... Olvashattuk 
anno Heltai Jenő Marianne emlékköny-
vébe című versének első sorában. 

Milyen igaz, a felnőttek rohanó világában jó 
néha megállni, játszani, bújocskázni, kacé-
ran nevetgélni. Ki ne emlékezne arra, meny-
nyire vártuk május utolsó vasárnapját, ami-
kor minden az apró népekről szólt, s talán 
– elnézve őket – mi is ismét kicsit gyermek-
ké válunk. 
Ez a jeles ünnep Törökországból indult 
hódító útjára. Hazánkban 1931-től ünne-
peljük, azonban ekkor még az ünneplésre 
egy teljes hetet szántak, 1950-től már csak 
egy napig tartott a gyermeknap. Az ENSZ 
közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy 
minden országben tartsák meg az 
egyetemes gyermeknapot. Cél-
ja, hogy megemlékezzenek a 
világ gyermekeinek testvéri-
ségéről, az egymás közti 
megértésről, valamint a 
gyermekek jóléte érde-
kében kifejtett küzde-
lemről. Ez egy olyan 
fontos üzenet , melyet 
nem szabad szem elől 
téveszteni.
Mi sem szerettünk vol-
na idén sem megfeledkez-
ni a gyermekekről, a célunk 
az, hogy gyermekek kacajától 
legyen hangos a bevásárló-
központ, ezért gyermeknapon 
mi is különböző programokkal 
szeretnénk kedveskedni a gyer-
mekeknek. Ebben az évben a kre-
atív foglalkozásokra fektettük 
a hangsúlyt. Mindenképpen 
olyan programsorozatot akar-
tunk kínálni, ami nemcsak szó-

rakoztat, de megmozgatja a gyermekek fan-
táziáját, fejleszti a kézügyességüket és nem 
utolsó sorban szórakoztatja őket. A kicsiknek 
lehetőségük lesz elmerülni a gyöngyfűzés szí-
nes világában, ahol csodás dekortárgyakkal 
távozhatnak a vállalkozó kedvűek. Melyik 

gyermek ne szeretne otthon a szülők mel-
lett kuktálkodni? Nos, itt erre is lesz 

lehetőség, hiszen mézeskalácstész-
tából csodás formákat lehet ki-

alakítani, amiket a helyszínen 
sütünk ki, és természetesen 

azonnal fogyaszthatóak lesz-
nek. Régóta érdekel az origa-
mi világa? Itt az ideje, hogy 
te is kipróbáld, mit tudsz 
kihozni akár egyetlen szí-
nes papírból is. Persze eb-
ben szakszerű segítség lesz, 
akinek a vezetésével me-
sés dolgokat tudsz alkotni. 
Számtalan más kézműves 

kuckó is a rendelkezésre fog 
állni, melyben az apróságok 

ügyeskedhetnek, játszva ta-
nulhatnak, akár anyuval és 
apuval is.
A kevésbé vállalkozó ked-

vű gyermekekre is gondoltunk, 
hiszen rengeteg zenés gyer-
mekprogrammal is készültünk. 

Érdemes a kedves felnőtt látoga-
tóinknak is figyelni, hiszen egy-

egy dal felidézheti a csintalan gyer-
mekkor örömeit, egy-egy percre 
talán ismét gyermekké válhatunk. 
Legyen ez a nap mindannyiunkké! 

Hiszen minden felnőtt lelke mélyén 
ott él Pán Péter, aki nem akar felnőni. 
Tegyük igazán varázslatossá ezt a napot 

minden gyermek számára. Gyereknapkor 
is a Fórum Bevásárlóközpontban május 26-
27-28-án.

Gyereknapi móka
www.forumdebrecen.hu

BÁRMIKOR
BÁRKIKNEK

BÁRMIRE
AJÁNDÉKOZZ 

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT!
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 Reggelente tanácstalanul állsz 
a ruhásszekrény előtt, pakolgatod sorra a 
felsőket: elkoptak, kinyúltak, egyhangúak. 
Valahogy már egyik sem az igazi. Ismerős az 
érzés? Jó lenne újítani… Szeretnél egy pasz-
tell színű táskát egy trendi fehér nadrágot, 
egy új cipőt, talán egy jó könyv sem ártana, 
na meg egy bikini, hiszen nyakunkon a nyár? 

A Glamour-napokról sajnos lemaradtál, most ho-
gyan, miből újítsd fel a ruhatárad? Jó hírünk van: 
május 12-14. között a Joy magazin segítségével 
készülhetsz a nyári szezonra. Idén a szépségápo-
lás és a ruhavásárlás mellett háztartási kellékekre 
is szerezhetsz kedvezményeket, így az otthonod is 
tündökölhet a Joynak köszönhetően. Azt tudtad, 
hogy a magazin megvásárlásával az Ezer Lámpás 
Éjszakája programot is támogatod? Ez az alapít-
vány nemcsak az eltűnt gyermekekre hívja fel 
idén a fi gyelmet, hanem a Nőkkel Szembe-
ni Erőszak Küzdelme mellett is kiállnak, 
így már te is tettél valami fontosat a két 
ügyért. A Joy számára fontos a tár-
sadalmi felelősségvállalás is, így 
évente kétszer ott segít, ahol a 
legnagyobb szükség van rá. 
Na de vissza a vásárláshoz: a 
Fórumban az alábbi üzletekben 
juthatsz hozzá kedvezményesen a 
kiszemelt termékekhez:
- 576 KByte, Amnesia, 
Devergo & Friends, 
Dockyard, Douglas, Dm, 
Hervis, Heavy Tools, Játékszi-
get, J. PRESS, Levi’s Store, Libri, 
Media Markt, Pepe Jeans, Reno, Retro 
Jeans, Rossmann, Samsung Experience 
Store, Saxoo London, Springfi eld, Tally Weijl, 
Tamaris, Tchibo, Vision Express, Women’Secret.
Szeretnéd elkerülni a tömeget? A Dm-ben a fesz-
tiválokat megidéző 0. napon, azaz május 11-én 
már kedvezményesen vásárolhatsz több már-
ka termékei közül: Alverde, Always, Antonio 

Banderas, Astor, Beyoncé, Blend-a-Med, Bourjois 
Paris, Colgate, Dettol, Domestos, Dove,  Durex, 
Fa, Garnier, Got2be, L’oréal Paris, Maybelline 
New York, Oral-B, Pampers, Persil, Playboy, 
Rexona, Rimmel, S.he stylezone, Schauma, Scholl, 
Sensodyne, Syoss, Taft , Veet, X-epil.
Mivel már minden a ta-
vasz színeiben pompázik 
és közeledik a fesztiválsze-
zon is, így a hajunkra is 
ráfér egy kis újítás. Ha 
mindig is tetszettek 
a pasztell árnylatok, 
akár egy extrémebb 
színt is bevállalnál, 

de elkerülnéd az állandó hajfestéseket, akkor a 
Rossmannban a helyed. A L’oréal legújabb kimos-
ható hajszínezője mellett rengeteg szépségápo-
lási terméket szerezhetsz be itt is kedvező áron: 
Adidas, Ariel, Astor, Coccolino, Discreet, Duck, 
Elmex, Gabi, Garnier, Glade, Gliss Kur, Hair 
Clinic és még sorolhatnánk. 

El vagy maradva a tavaszi nagytakarítással? Sem-
mi gond, a Media Marktban kedvezményesen 
vásárolhatod meg a háztartási nagygépeket, kis-
gépeket, padlóápolási termékeket, illetve szépség-
ápolási kiegészítőket is találhatsz magadnak.
Amennyiben úgy érzed, hogy a vásárlás tervezé-
séhez szükséged van inspirációra, ruhakombiná-
lós tippekre és segítségre az alapruhatárad megál-
modásában, akkor a Fórum stylistja díjmentesen 

segít neked! Személyes konzultációval és stí-
lustanácsadással vár téged másfél órában.

Kezdd a nyarat a Joy-jal, és vásárolj ked-
vezményes kuponokkal az új szezon 
kínálatából! 10-50% kedvezmények, 
300 márka kínálatából több mint 
2000 üzletben, 3 napon át! Ezt most 
tényleg nem érdemes kihagyni! 

Irány a Fórum!

Ha május, akkor Joy-napok!

 Idén júniusban egy újabb nagy-
szabású kiállítás lesz látható a Fórum Deb-
recen Bevásárlóközpontban. Ez nem más, 
mint a fi úk és férfi ak nagy kedvence az RC 
modellezés. 

Kedves hölgy olvasóink, vagy olyanok, akik 
nem tudják mi is ez a kódnyelv, akkor lássuk, 
mire számíthatunk.
A „radio-controlled model” vagy „RC model”, 
magyarul „rádió-irányítású modell” egy rádió-
jellel irányítható modellt jelent. Szinte minden 
elképzelhető típusú közlekedési eszköznek van 
RC modell megfelelője, beleértve az autókat, 
hajókat, repülőket, egészen a helikopterekig és 
a vasútmodellekig. Nagy meglepetésemre még 
rakétamodellel is találkoztam. A modellezés 
egy igen izgalmas hobbi és technikai sport 
egyben, valamilyen jármű kicsinyített, de mű-
ködő képes másának a megépítése. Nem té-
vesztendő össze a makettezéssel, ahol szintén 
az eredeti jármű kicsinyített mását építik meg, 
viszont ezek a nagyon pontosan élethű maket-
tek nem mozognak. A modellezést különböző 
járműtípusok szerint csoportokra bonthatjuk. 
A megépített modellek között találunk olya-
nokat, amelyek egy már létező jármű méret-
arányosan kicsinyített, és nem utolsó sorban 
működő másai, de vannak olyanok is, amelyek 

csak a fantázia szüleményei. Aki ezt a hobbit 
választja magának, olyan tudást és élményeket 
szerezhet, amelyeket a valóságban igen nehéz 
lenne megkaparintani. Ez főleg a repülőmo-
dellezésre igaz, ezért sokaknak ez a modellezés 
legizgalmasabb ágának tekinthető. 
Hogyan is irányíthatjuk ezeket a mini csodá-
kat? A leginkább elterjedt módszer a rádió-táv-
irányítás. Az így irányított modelleket szokás 
az angol „radio controlled” kifejezés alapján 
RC modelleknek is nevezni. Van huzalos (azaz 
a repülőknél alkalmazott körrepülő) módszer 
is, amikor a gép középpontjában elhelyezett 
kétkarú mechanizmustól acélhuzalpár vezet 
a pilóta kezében levő vezetőfogantyúhoz. Ez 
a „kormánymérleg” a centrifugális erő, meg 
a huzalpár nyújthatatlansága következtében 
pontosan követi a vezetőfogantyú mozdulata-
it, és mozgatja a modell magassági kormányát. 
A járműveket egy maximum 2 watt teljesítmé-

nyű rádióadóról irányítják, és egy, a modellben 
elhelyezett vevő fogadja a jeleket, hogy utána 
egy vagy több szervomotorral irányítsa azt.
Miből is épülnek fel ezek a modellek? 
A modellek felépítése történhet saját kivitel-
ben, vagy készlet összeszerelésével. Készen 
vásárolt modell használata inkább a játék és 
verseny kedvéért történik.
A modell fő elemei:
• karosszéria, hajótest
• motor (elektromos, belsőégésű)
•  elektronika (vevő, szabályozó, 

szervó, távirányító)
• energiaforrás (akkumulátor, elem, 
üzemanyagtartály)
A karosszéria vagy test készítése önmagában 
jelentheti a modellezés lényegét, ha méretará-
nyos kicsinyített jármű modelljét szeretnénk 
elkészíteni, de a motor megépítése is lehet cél-
ja, ha például egy hajóba a gőzgépet korhűen 

kivitelezzük, vagy speciálisan csak modellek-
hez használt motort építünk. Távirányított 
modellekhez az elektronika és energiaforrás 
általában kereskedelmi alkatrészekből törté-
nik.
A Fórum Bevásárlóközpont legalsó szintjén 
különböző tematikájú szigetek várják az ér-
deklődőket. Fotófallal, hang- és fényeff ektek-
kel színesítjük a kiállítást. Előzetes jelentkezés 
esetén csoportoknak tárlatvezetést is tartunk 
és bemutatjuk a kiállított járműveken keresz-
tül a modellezés történetét, történelmi kapcso-
lódásokat. Természetesen lehetőség nyílik egy 
modell kipróbálására is, különböző szimulá-
toros oktatáson lehet részt venni, és ügyességi 
feladatok is várják a kicsiket és nagyokat is! 
Lépjen be hozzánk és élje át a csodát! 

RC modell kiállítás
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 Az anyák napja világszerte meg-
ünnepelt nap, amelyen az édesanyák előtt 
tisztelgünk. 

A különböző országokban más és más napokon 
ünneplik, hazánkban május első vasárnapján 
köszöntjük őket.

Eredete

Az anyák megünneplésének története az óko-
ri Görögországból ered. Tavaszi ünnepségeket 
tartottak Rheának, az istenek anyjának, és vele 
együtt az összes édesanyának. Angliában az 
1600-as években az ünnep keresztény vallási szí-
nezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követő 
negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján ün-
nepelték az anyákat. A családjuktól messze dol-
gozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy haza-
mehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. 
A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként 
elkészítették az anyák süteményét. Az Egyesült 
Államokban először 1872-ben ünnepelték meg 
Bostonban az anyák napját, Julia Ward Howe 
segítségével. 1907-ben a philadelphiai Anna M. 
Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünnep-
pé nyilváníttatni. Az ünnepet május második 

vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlé-
kére. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy 
az ünnepet előbb állami, majd nemzetközileg is 
ismertté tegye. Jarvis a célját 1914-ben érte el, 
amikor Woodrow Wilson amerikai elnök 1914. 
május 9-i proklamációjával hazájában minden 
év május második vasárnapját az anyák hivatalos 
ünnepévé nyilvánította. Az ünnepet hamar fel-
fedezték a virágkereskedők, üdvözlőlapgyártók, 
cukorka- és ajándékkereskedők, akik Európában 
is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt 
ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népsze-

rűvé vált a kontinensen is. Az eredeti elképzelés-
hez képest az ünnep ma sok helyen jelentőségét 
vesztette. Jarvis még a törvénnyel is szembement 
álláspontja érvényesítéséhez, miszerint az anyák 
napjának nem az üzletről kell szólnia. 

A tengeren túlról

Magyarországon a 20. században köszöntötték 
először az édesanyákat. 1925-ben a Magyar If-
júsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a 
májusi Mária-tisztelet hagyományaival össze-

kötve. 1928-ban már miniszteri rendelet sorol-
ta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák 
napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri 
Pálné, egy államtitkár felesége hozta Ameriká-
ból, és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. 
március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójá-
ban munkásgyerekeknek tartották. A gondo-
latot a Magyar Ifj úsági Vöröskereszt vezetői 
karolták fel, akik hozzájárultak az anyák napja 
országos bevezetéséréhez. Ne felejtsük el őket 
május első vasárnapján felköszönteni, és meg-
köszönni, hogy vannak nekünk!

Az édesanyák ünnepe

Orgona ága
Orgona ága, barackfa virága.
Öltözzetek új ruhába,
Anyák napja hajnalára.
Illatosan.

Zúgja az erdő, susogja a szellő,
Üzenik az ágak, lombok:
Légy Te mindig nagyon boldog,
Édesanyám!

Ballagási tablókiállítás  
és verseny a FÓRUM-ban
2017.05.08-05.28-ig.
A FÓRUM  ballagási  tablókiállítására  áprils 28-ig  várjuk azon osztályok jelentkezését,  akik 
a régió legszebb bevásárlóközpontjában szeretnék elhelyezni a tablójukat egy izgalmas  
verseny keretében.
Jelentkezni a következő személynél  lehet emailben:  Porkolábné Bujdosó Andrea (andrea.
porkolabnebujdoso@ece.com ),vagy a födszinti információs pultnál.
A látogatók szavazatai alapján a legötletesebb ballagási tablót készítő osztályokat megjutal-
mazzuk.

A első legtöbb szavazatot kapott tablót készítő osztály minden tanulója, és az osztályfőnök 
napi belépőjegyet nyernek a Campus fesztiválra .

A második legtöbb szavazatot kapott tablót készítő osztály érettségi bankettet nyer a Fórum 
bevásárlóközpontban található Leroy  étteremben,melynek teljes költségét a Fórum bevásárló-
központ és az étterem átvállalja. A jó hangulatról pedig egy remek zenekar fog gondoskodni.

A harmadik nyeremény a ,,Tablókiállítás különdíj” lesz ,ahol a tablókra a weboldalon keresz-
tül lehet majd szavazni május 8-tól. A weboldalon történő szavazásnál a legtöbb szavazatot 
begyűjtő osztály a balmazújvárosi Kamilla gyógyfürdőben tölthet el napot. 

A szavazók között Fórum vásárlási utalványokat sorsolunk ki.

Sorsolás és eredményhirdetés: 2017.05.29.

A nyerteseket telefonon értesítjük!
Sok sikert, győzzön a legötletesebb,legszebb  tabló!
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VISSZATEKINTŐ

Nemzetek húsvétja
 Hatalmas érdeklődés övezte a 

Fórum Bevásárlóközpont interaktív húsvé-
ti kiállítását, ahol rengeteg gyerek játszott 
óriási társasjátékon, próbált fel szebbnél 
szebb kalapokat vagy éppen az ausztrál 
bilbiket fürkészte. 

Öt nemzet húsvéti szokásaival ismerkedhetett 
meg az, aki április 3-19. között a Fórum Bevásár-
lóközpontba látogatott. Az érdeklődők öt meg-
épített szigeten ismerkedhettek meg Magyaror-
szág szokásai mellett Ausztrália, Németország, 
Finnország és az USA húsvéti hagyományaival. 
A magyar hagyományok bemutatása során 
Hollókőre repülhettek el a látogatók, ugyanis a 
Fórum színpadán megelevenedett a település 
katolikus temploma, parasztháza, köves utcái és 
természetesen a hagyományos népviselet is, és 
mindent virágok borítottak! A magyar népszo-
kások fellegvára az UNESCO világörökségi lis-
táján szereplő Hollókő. Az ófalu parasztházaival 
és köves utcájával különleges hangulatot teremt. 
A lakosok húsvétkor magukra öltik népviseletü-
ket és életre keltik a magyar húsvéti népszokások 
javát. Húsvéthétfő a magyarok lakta területeken 
a locsolkodás napja. A szokás eredete a víz meg-
tisztító és megújító erejében leledzik, amely mo-
dern formában a mai napig megmaradt. Még ma 
is vannak olyan vidékek, ahol kútvízzel locsolják 

a lányokat, a városokban inkább már a kölni 
dívik. A locsolkodás hagyományának egyesek 
bibliai eredetet is tulajdonítanak, mivel a feltá-
madást hírül vivő asszonyokat vízzel lelocsolva 
próbálták a katonák lecsendesíteni. 
Mi ez, nyúl? Csak majdnem. A nyuszi sok helyen 
szimbolizálja a húsvétot, de nem ám az ausztrá-

loknál! Náluk az erszényes nyúl kapta ezt a meg-
tiszteltetést. A Fórumba érkezők megcsodálhat-
ták a Bilby-családot, mely Ausztrália jellegzetes 
húsvéti állata. 
Tojások mindenhol! Ahogyan a németeknél is 
szokás húsvétkor, úgy a Fórumba érkezők is 
megcsodálhatták a temérdek tojással feldíszített 

fát. Németországban a rekordot a Saalfalden 
család tartja, akik minden évben több mint 
9000 tojással – múlt évben csaknem 10 ezerrel 
– díszítik a kertjükben álló fát. 
Boszorkányok, most? Igen! A fi nneknél és más 
skandináv országokban élőknél húsvétkor a 
gyerekek ijesztő maskarákba bújnak, bekor-
mozzák az arcukat, amire sebhelyeket festenek, 
majd seprűnyéllel, fűzfaággal és üres kávés-
kannával koldulni indulnak. Szintén ekkor a 
boszorkányok útra kelnek, feldíszített barka-
ágakkal megcsapkodják a környéken élőket, jó 
szerencsét kívánva. Húsvét vasárnapján mág-
lyatüzek égnek, ezzel űzik el a boszorkányokat, 
akik nagypéntek és húsvétvasárnap között kö-
rülöttük repkednek. Ezeket a boszorkányokat 
is megtekinthették, amint épp a máglyarakáson 
égtek.
Szabad egy kalapot? Hatalmas és csodálatos dí-
szekben pompázó kalapokat is felpróbálhatott 
az, aki kicsit közelebb került a Fórumban az 
amerikai szokásokhoz. New York-ban 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. Ezekből hoztunk ízelítőt sokak 
örömére! Az óriás társasjáték pedig több száz 
gyerek kedvencévé vált. 
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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
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Előző játékunk 
nyertese 

Oláh Tamás,
jobbra Virágos Vivien 

a Döner King 
üzletvezetője.

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. május 31-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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Természetes hatóanyagok a gyógynövények erejével

Professzionális, saját márkás termékcsalád várandósoknak is

Magas minőségű kiszolgálás az egész család számára

Exkluzív környezet

SZÉPÜLJÖN

A TERMÉSZET
EREJÉVEL
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BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL!
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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!!!! 


