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120 

üzlet 

800 

parkolóhely 

Az Ön 

kényelméért!
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Hétfő–Szombat
Vasárnap

09:00–20:00
10:00–18:00

Nyitva tartás

 A tavasz legizgal-
masabb hónapja következik a 
Fórum bevásárlóközpontban. 
Annyit elárulhatunk, hogy 
programokban nem lesz hiány. 
A tavaszi láz nálunk is beindult.

Az egészség kiállítás után üdén, 

frissen és egészségesen köszönt-

hetjük az áprilist. Ha esetleg a 

tavaszi nagytakarítás miatt lema-

radtál ezekről a programokról, mi 

teszünk róla, hogy áprilisban se 

unatkozz. Töltsd velünk ezt a hó-

napot is!

Zöld erdőben jártam, kék ibolyát 

láttam. El akart hervadni. Sza-

bad-e locsolni? Ugye ismerősök 

ezek a sorok, fiúk, lányok? Bizony, 

nemsokára húsvét. Minden lány 

festegeti otthon a tojásokat, főzi a 

sonkát, díszitgeti a lakást és persze 

magát. A fiúk pedig tanulják a ver-

set és zsebrevágják a legillatosabb 

kölnijüket, hogy el ne hervadjanak 

idén se a lányok – persze gyönyörű 

piros tojásokért cserébe. Termé-

szetesen most is remek ötletekkel 

szolgálunk nektek, hiszen idén is 

vidám programokkal várunk tite-

ket a Fórum bevásárlóközpontban. 

Újra virágba borul nálunk minden, 

így látványnak sem lesz utolsó és 

ahogy végigsétálsz az üzletek kö-

zött. Olyan érzésed lesz, mintha 

egy tavaszi réten sétálgatnál. 

Ha lemaradtál márciusban divat-

napjainkról, most biztosan nem 

szabad kihagynod a legdivatosabb 

darabokat felvonultató divathe-

tünket, ahol gyönyörű modellje-

ink segítségével töltheted fel te is 

a ruhatárad az eddig hiányzó dara-

bokkal. Cipők, ruhák, kiegészítők 

– mindent megtalálsz egy helyen. 

Mindezt kedvezményes áron, hi-

szen ebben a hónapban lesznek a 

Glamour-napok április 11-12-13.-

án! Szuper kedvezmények, renge-

teg üzletben. Így egy csomó pénzt 

is megspórolhatsz. 

Három napon keresztül 20-30% 

kedvezmény több, mint 45 üzletben 

– ennek aztán nem lehet ellenállni! 

Ha sikerült kiválasztani az áhított 

ruhát, el ne felejts hozzá kiegészí-

tőt választani, hogy teljes legyen az 

áprilisi szett! Hozd el a barátnőidet 

és a családodat is, hogy minden-

ki megtalálja a megfelelő darabot 

magának. Így válik a vásárlás igazi 

élménnyé. Elfáradtatok? Teázzatok 

egyet vagy kóstoljátok meg ételud-

varunk finomságait. 

Mindenkinek gyönyörű élmé-

nyekben gazdag áprilist kívá-

nunk. Várunk most is szeretettel. 

Te és Mi!

Kedves Olvasó!
Beköszöntött a várva várt tavasz, a 

jó idő. Ideje felfrissíteni a ruhatárun-

kat. Erre nem is lehetne megfelelőbb 

alkalom a Glamour napoknál, hiszen 

ebben a hónapban számos már-

ka kollekciói közül rendkívüli ked-

vezménnyel válogathatunk majd. 

Legyen szó ruháról táskáról, kiegé-

szítőről, szépségápolási termékről. 

A Fórumban egy helyen minden 

megtalálható, ha kedvezményekről 

van szó. Tudjuk, hogy nem egyszerű 

a döntés, ha a megfelelő ruhadarab 

kiválasztásáról van szó, ezért tavaszi 

divatnapjainkon bemutatjuk az idei 

tavasz elengedhetetlen darabjait. 

Ám ha mindez még nem lenne elég, 

a húsvétra készülve, húsvéti köntös-

be öltözik majd a Fórum. Lesz majd 

kis nyuszi, hímes tojás sőt húsvéti 

erdő is. 

A hónap végén a sakk szerelmese-

inek is kedvezni szeretnénk, hiszen 

immár második alkalommal kerül 

megrendezésre Sakk kupánk. Bátran 

kijelenthetjük,hogy ebben a hónap-

ban sem lesz hiány színes progra-

mokban.

Húsvét Húsvét 
a Fórumbana Fórumban

Megközelíthető az alábbi 

tömegközlekedési eszközökkel:

11-es, 15-ös, 22-es, 24-es, 31-es 

és 43-as autóbuszokkal, a 3-as 

és a 3A jelzésű trolibuszokkal, 

valamint az 1-es villamossal.

A Fórum Debrecen parkolási 

díja: az első órában díjmentes, a 

parkolás második órájában min-

den megkezdett fél óra 200 Ft, 

a 3. órától minden megkezdett

fél óra 100 Ft, szombat reggel 

6.30-tól hétfő reggel 6.30-ig  a 

parkolás ingyenes.

Csapó u. 30., 4029, Debrecen

Fórum a 
Facebookon
Már több mint 
40.000-en követnek 
bennünket! Figyeld 
napi akcióinkat, 
programjainkat.

Caramel
A divathét sztárvendége 
Caramel, aki április 4-én 
18 órától vár minden
érdeklődőt a Fórum 
színpadán! 
Mi ott leszünk!

Divathírek 
a Fórumból
Mi a divat idén 
tavasszal? Nézd 
a divat Fórum 
műsorát Láyer 
Tamarával.

SZERETJÜK A TAVASZ STÍLUSÁT
  TAVASZI DIVATNAPOK ÁPRILIS 3–6.

FÓRUM 
GLAMOUR NAPOK

ÁPRILIS 11-13.
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  Húsvétkor Jézus Krisztus feltá-

madására emlékezünk. Ennek tiszteletére 

szerte a világon és hazánkban is szentmi-

séket tartanak, melyek körmenettel, stá-

ciójárással zárulnak. 

„A húsvét a keresztények egyik legfontosabb 

ünnepe, a Krisztus - központú kalendárium 

központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pén-

teki keresztre feszítése után a harmadik napon, 

vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem sza-

badította meg a világot a szenvedéstől, de meg-

váltotta minden ember bűnét. Feltámadásával 

pedig győzelmet aratott a halál felett. A vallá-

son kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének 

ünnepe is, amelyet március vagy április hónap-

ban (a Hold állásának megfelelően) tartanak” 

….  „ A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyen-

lőség idején tartott termékenységi ünnepek-

kel is, amelynek elemei a feltámadás, az 

újjászületés.”  (Forr. wikipedia)

A húsvétot megelőző vasárnap - vi-

rágvasárnap - Krisztus diadalmas 

jeruzsálemi bevonulásának az 

ünnepe. ( Ennek emlékére ala-

kult ki déli vidékeken a pálmás, 

északi tájakon pedig 

a barkás körme-

net. )

A húsvéti ün-

nepkör a farsang 

utáni negyven-

napos nagyböjt-

tel kezdődik, 

amelynek mély-

pontja a nagy-

péntek, Jézus 

szenvedéseink és 

kereszthalálának em-

léknapja. A templom-

ban passiójátékot, 

az iskolákban 

misztériumjáté-

kokat rendeztek. 

Nagyszombaton szentelték meg a tüzet, és ezen 

a napon tartottak vízszentelés szertartást is. A 

leglátványosabb nagyszombati szertartás a fel-

támadási körmenet.

A hívő emberek a negyvennapos böjt után teli 

kosarakkal indulnak a templomok felé ma is, 

hogy az abban vitt sonkát, főtt tojást, kalácsot 

és tormát már megszentelve, megáldva fo-

gyaszthassák el az ünnepi asztalnál.

Húsvéthétfő hazánkban a locsolkodás napja. 

Vidéken, több helyen még napjainkban is kút-

vízzel locsolják a lányokat, máshol azonban köl-

nivízzel helyettesítették ezt. A locsolásért régen 

tojást, szalonnát vagy festett tojást kaptak cse-

rébe. Ezeket vörös, lila hagyma héjának, vagy 

vörös káposzta, zöld dió levének segítségével 

festették különböző színűre. A legegyszerűbb 

megoldás a levél felhasználásával készült díszes 

tojás volt, de sok helyen a mai napig igyekeznek 

megőrizni az egyes tájegységekre jellemző 

díszítési motívumait, amelyek 

számos technikával (kar-

colás, hímezés, írás 

vagy akár patkolással) 

készülhet. A tojásfes-

tés nem kis ügyességet kívánt, még is minden 

háznál a lányok nagy gondot fordítottak arra, 

hogy az általuk készített hímes tojás legyen a 

legszebb a fi úk kosarába. 

Lányok és asszonyok a férfi akat a locsolás nap-

ján vendégül látták, különféle húsvéti ételekkel, 

kaláccsal és italokkal kínálták. A locsolkodást 

megelőzve, (mint arra engedélyt kérve) külön-

böző versikékkel „díszítették” a fi úk. 

A modern világban nincs ideje, vagy hozzáér-

tése az asszonyoknak, lányoknak tojást feste-

ni, és a kínálat is oly bőséges készen kapható 

hímes, díszes tojásból így a könnyebb utat vá-

lasztva mű, vagy csoki tojást, nyuszit adnak a 

locsolóknak. (Sok esetben a kicsi gyerekeknek 

a tojás mellé aprópénz is jár.)

A locsolkodás és a tojásfestés hagyománya saj-

nos kezd megfakulni, ezt a napot sok család in-

kább kirándulással vagy a rokonok látogatásá-

val tölti, elmenekülve a hagyományok (?) elől... 

Az ünnep varázsa, a hagyomány őrzése miatt 

a Fórum Bevásárlóközpont idén is húsvé-

ti hangulatot varázsol a vásárlók számára 

április 7-től egészen Húsvétig. A húsvéti 

szigetvilág kacskaringós útjain megtekint-

hetik a kézzel festett hatalmas tojásokat. A 

9 nagyobb és 8 kisebb tojást iskolák és óvo-

dák készíthetik majd el. A legszebb tojá-

sokra a közönség szavazhat. A verseny 

főnyereménye az iskolások részére 

osztálykirándulás (100.000,- Ft ér-

tékben), az óvodásoknak 

pedig állatkert látogatás, 

ill. egy közös mozizás az 

Apolló moziban. A Bevá-

sárlóközpont -1. szintjén, a 

színpadon beépített tavaszi szigetet 

csodálhatják meg a látogatók. Természe-

tesen a gyerekek kedvence a nyuszi simogató 

sem maradhat el idén sem 5-6 barátságos 

kis állattal várják őket. Akik pedig 

szeretnék őrizni hagyománya-

inkat a kézműves foglalkozá-

sokon most is megtehetik! 

Nyuszik, gombák, tojások, erdőség és pusztavi-

lág mindenki kedvére válogathat. Várjuk együtt 

az ünnepet a Fórum Debrecen Bevásárlóköz-

pontban! 

HúsvétHúsvét
Locsolóversek:
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,

Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. 

Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok, 

Zsebeimbe beleférnek a piros tojások. 

E húsvét ünnepnek 

Második reggelén 

Tudják azt már maguk, 

Miért jöttem ide én. 

Hamar hát előmbe 

Százszorszép leányok, 

Piros rózsavizem 

Hadd öntözzem rátok. 

Azt nyugodt szívvel 

Innen távozhatok, Emlékül néhány szép 

Piros tojást kapok!

Bemutatom termékemet: Harmatvíz a neve, 

S köztudottan húsvét A védjegye. 

Takarékos használatát mi 

Sem bizonyítja jobban: 

Esztendőre a leányzó 

Tőle tűzre lobban. 

Friss, üde lesz tőle, 

ezt most garantálom, 

S próbaadagját rögvest 

Felajánlom: 

Szabad-e locsolni?

Örömmel és büszkén keltem fel ma reggel, 

Hogy meglocsoljalak sok-sok szeretettel.

Sok házat bejártam, sok virágot láttam,

De ilyet, mint te vagy, sehol sem találtam.

AMERIKA KAPITÁNY – A TÉL KATONÁJA

2D/3D
RIO 2

2D/3D

Látogasson el Ön is az
Apolló moziba, ahol most 

Tojásfestő verseny a FÓRUM 
Debrecen Bevásárlóközpontban
 

Közeleg az idei év első nagy ünnepe, a Húsvét.  Korábban már két alkalommal nagy sikert aratott az iskolák 

között meghirdetett tojásfestő verseny, ezért úgy döntöttünk, hogy idén ismét lehetőséget biztosítunk a gye-

rekeknek a tojásfestésre.

A debreceni óvodás és iskolás gyerekek 9 db. nagyobb és 8 db. kisebb tojást festhetnek meg ismét, me-

lyek egy égig érő fa mellett, virágokkal teli mezei ösvényen lesznek kiállítva. A tavaszi környezet levegőben 

repkedő pillangókkal, madarakkal, gombaházakkal ill. az ünnepre készülődő nyulakkal elevenedik meg.

Várjuk azoknak az óvodáknak és iskoláknak a jelentkezését, akik szívesen részt vennének az általunk meghirde-

tett tojásfestő versenyen. A tojások jelentkezési sorrendben lesznek kiosztva.

A tojásokat 2013. április 07-tól 11-ig lehet megfesteni. Az iskolás gyerekek a nagy tojásokat a FÓRUM 

Debrecen Bevásárlóközpont tojásfestő műhelyében, a -1. szintjén festhetik meg, a kicsi tojásokat pedig ki-

szállítjuk az óvodákba. A megfestett tojások azonnal kikerülnek a helyszínre és április 20-ig lesznek kiállítva. 

A legszebb tojásokra a közönség szavazhat a FÓRUM információs pultjánál, ill. a FÓRUM facebook oldalán.  

A verseny fődíja az iskolások részére egy osztálykirándulás 100.000,- Ft értékben, az óvodások részére 

egy állatkerti kirándulás, az Apolló moziban közös fi lmnézés, ill. Zsuzsi vonatozás.

 

Ebben az évben is lehetősége lesz a gyerekeknek Húsvéti kézműves foglalkozásokon részt venni. 

A foglalkozások hétköznap délelőttönként lesznek, melyek 1 órás időtartamúak. Amennyiben csoportosan 

szeretnének részt venni a kézműves foglalkozáson, kérjük, erre vonatkozó igényüket telefonon jelezzék felénk. 

A kézműves foglalkozásra az alábbi időpontokban lehet jelentkezni:

Április 10. (csütörtök): 
10:00 – 11:00: Kézműves foglalkozás

Április 11. (Péntek): 
10:00 – 11:00: Kézműves foglalkozás

Április 14. (hétfő):
10:00 – 11:00: Kézműves foglalkozás

Április 15. (kedd):
10:00 – 11:00: Kézműves foglalkozás

Április 16. (szerda): 
10:00 – 11:00: Kézműves foglalkozás

Április 17. (csütörtök): 
10:00 – 11:00: Kézműves foglalkozás

Április 18. (péntek)
10:00 – 11:00: Kézműves foglalkozás
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Divatszerkesztő: 

Szűcs-Tarcsa Anita

Áprilisban is divatosan!Áprilisban is divatosan!
  Ismét itt az április, virágba borul a természet és ezúttal a ruhatárunk is. A Fórum Topmodell győzteseivel újabb négy tavaszi szettet fotóztunk 

be Nektek.

A virágminta már klasszikusnak számít, hiszen már tavaly is ruhatárunk alapját képezték a lenyűgöző minták. Muszáj, hogy beszerez egyet, hiszen idén tavasszal 

a virágok mellett a gardróbunknak is érdemes kinyílnia. Mit szólnál egy hajpánthoz vagy egy nyomott felsőhöz, ne feledd maxi szoknyával párosítva biztosan 

10-ből 10-et kapsz majd az utcán a pasiktól, de a lányok elismerő tekintetét is bezsebelheted.

Elengedhetetlen olyan szezonális alapdarabok beszerzése, mint a farmer. A szezon slágerei a már jól bevált skinny fazonok és az újdonságok erejével ható 

boyfriend nadrágok. Ha egy picivel világosabb kékkel viseled, biztos előkelőséget sugárzol majd, sőt ha kedvenced bézzsel is párosítod, garantáltan eléred majd 

célod. Hord tornacipővel, babacipővel vagy magassarkúval is, rögtön három különböző stílust képviselhetsz vele majd. Válassz mellé feltűnő kiegészítőket, példá-

ul mintás sálakat, nagy nyakláncokat, fülbevalókat. A tavasz másik nagy kedvence, amit most már nemcsak a „Barbie- lányok” viselnek, az a babarózsaszín. Ha egy 

kis szürkével-fehérrel párosítod kitűnő hatást érsz el. Ha merészebb vagy sötétebb lazaccal és kobaltkékkel is elsütheted. Nem félj használni a színt, garantáltan 

gyönyörű leszel a rózsaszínben, a csajokon szuperül áll.

Ragyogj Te is napsárgában: negyedik választásom a sárgára esett. Kiválóan áll mindenkinek, bár a világos bőrűek óvakodjanak a tetőtől talpig sárga szettől, mert 

sápaszthatja őket! Érdemes krémszínekkel kombinálni.

Remélem áprilisra is tudtam nektek pár jó tippet adni. Látogassatok el a divatnapokra, ahol még több részletet megtudhattok, illetve ne feledkezzetek meg a 

Glamour-napi akciókról sem!  Jó vásárlást!

1. Tündi:
Kabát (Mayo Chix)  17.590 Ft;

Felső (Amnesia)  8.990 Ft;

Táska (New Yorker)  2.990 Ft;

Nadrág (Magenta)  16.900 Ft;

Cipő (Promod)  9.995 Ft

Fejdísz (New Yorker)  1.790 Ft.

2. Cintia
Ruha (Envy)   16.990 Ft;

Táska (Bijou Brigitte)  6.490 Ft;

Cipő (Salamander)  39.990 Ft.

Csokor (Home&Design)  2.990 Ft;

3. Noémi
Felső (Promod)  6.995 Ft;

Szoknya (Mango)  9.995 Ft;

Cipő (Tamaris)  12.990 Ft;

Karperec (Bijou Brigitte)  3.490;

Fejdísz (Bijou Brigitte)  3.990 Ft.

7. Noémi:
Dzseki (Magenta)  22.900 Ft;

Body (Tally Weijl)  3.995 Ft;

Nadrág (Tally Weijl)  5.995 Ft;

Táska (New Yorker)  5.990 Ft;

Cipő (New Yorker)  2.390 Ft;

Nyaklánc (New Yorker)  1.990 Ft.

8. Cintia:
Pulóver (Tally Weijl)  7.595 Ft;

Tunika (Amnesia) 13.990 Ft;

Nadrág (Mango)  9.995 Ft;

Cipő (New Yorker)  3.990 Ft;

Sapka (Magenta)  3.800 Ft.

9. Tündi: 
Pulóver (Tally Weijl)  7.595 Ft;

Ruha (Mango)  11.995 Ft;

Táska (Salamander)  62.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  2.990 Ft

Cipő (Tamaris)  20.990 Ft

10. Tündi
Kabát (Amnesia)  11.990 Ft;

Tunika (Mayo Chix)  10.190 Ft; 

Táska (New Yorker)  2.990 Ft; 

Nadrág (Mayo Chix)  8.990 Ft;

Szandál (Salamander)  16.990 Ft.

Karperc (Bijou Brigitte)  3.990 Ft.

11. Cintia
Zakó (New Yorker)  8.990 Ft;

Ruha (Envy)  16.990 Ft;

Táska (New Yorker)  2.990 Ft;

Cipő (Borgo)  21.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.490 Ft.

12. Noémi
Felső (Promod)  5.995 Ft;

Szoknya (Magenta)  11.900 Ft;

Táska (Mayo Chix)  10.990 Ft;

Cipő (Salamander)  19.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.490 Ft.

4. Tündi:
Felső (Magenta)  6.990 Ft;

Nadrág (New Yorker)  9.990 Ft;

Táska (Mango)  15.995 Ft;

Cipő (Mango)  13.995 Ft;

Karperec (Bijou Brigitte)  1.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990 Ft.

Sál (C&A)  2.790 Ft.

5. Cintia
Ruha (New Yorker)  7.490 Ft;

Táska (Promod)  9.995 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.490 Ft;

Cipő (Promod)  12.995 Ft;

Kalap (New Yorker)  2.990 Ft;

Sál (New Yorker)  2.990 Ft.

6. Noémi
Kabát (Promod)  19.995 Ft;

Top (Mango)  4.995 Ft;

Farmer (Magenta)  9.990 Ft;

Táska (Tally Weijl)  4.995 Ft;

Cipő (Tamaris)  12.990 Ft.

2.1. 3. 4. 5.
6.

8. 9.
10. 11.

12.7.

A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette.  Az árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.
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 A 2014 - es tavaszi Glamour-

napok ismét fergeteges divatshow kere-

tében mutatja meg azokat a darabokat, 

amelyeket nem hagyhat ki a tavaszi/

nyári kollekciókból senki, aki trendi akar 

lenni!

Idén korábban köszöntött be a tavasz, így 

sokakban felmerülhet a kérdés mi lesz az új 

divat? Ha ön még mindig nem tudja melyek 

a legtrendibb darabok és lemaradt a divat-

hetünk első felvonásáról nem kell aggód-

nia, hiszen április 3. és 6. között minden 

nap 17 órától a Fórum Debrecen kifutóján 

megcsodálhatja az üzletek legújabb tavaszi 

és nyári kollekcióit a gyönyörű női- és a 

sármos férfimodelleken.

Ízelítőül néhány alapdarab, amit minden-

képpen érdemes beszerezni: boyfriend 

nadrágot, kissé hegyes orrú platform nél-

küli magassarkúkat a szivárvány minden 

színében. Farmerdzsekiket, asszimetrikus 

tunikákat és még sorolhatnánk tovább, 

de nem tesszük! Inkább látogassanak el a 

bemutatókra és csodálják meg a legújabb 

trendeket, hogy teljes képet kaphassanak 

a 2014 – es tavasz divatáról. Aki pedig be-

leszeretett egy – egy darabba, kiválasztotta 

kedvenceit, a következő héten, április 11-13 

között a Glamour- napok keretében hatal-

mas kedvezményekkel vásárolhatják meg. 

Érdemes a naptárakba beírni, le ne marad-

janak róla!

Természetesen ez a hétvége sem múlhat el 

sztárfellépő nélkül, aki nem lesz más, mint 

Caramel. Nagy megtiszteltetés számunkra, 

hogy fellép a Fórum Debrecen színpadán 

az a fiatalember, aki 2004 őszén beadta a 

jelentkezési lapját a Megasztár induló 2. 

szériájába és azzal a perccel töretlen siker-

rel szárnyal felfelé. Caramel már a show 

elején nagy népszerűségre tett szert, ami-

ben az is segített, hogy ő volt az egyik, 

(Bartók Eszter mellett), akinek a számát 

már akkor játszották a rádiók. A szavazók, 

(Palcsó Tamás ellenében) 60-40% arányban 

őt hozták ki győztesnek. Caramel amellett, 

hogy elkészíthette első lemezét, egy lakás 

és egy autó boldog tulajdonosa is lett. Az 

eredményhirdetés után elénekelte a sláger-

ré vált „Szállok a dallal” című számot. A 

slágerének angol nyelvű feldolgozása Ame-

rikába is kijutott, felkerült Walter Belcher 

lemezére. 2005. április 30-án 12 000 ember 

előtt énekelt a Papp László Arénában. Ed-

dig 4 önálló albuma jelent meg és renge-

teg teltházas koncertet adott már. Még az 

Eurovíziós dalverseny magyar válogatóján 

is részt vett, ahol a döntőben a 4. legjobb 

között végzett, bár nem ő jutott ki a nagy 

megmérettetésre. Most viszont a Fórum 

Debrecen színpadán nekünk fog énekelni 

Caramel! Tartsanak velünk áprilisban is! A 

Fórum Debrecen tavasszal is színes progra-

mokat kínál mindenkinek!

ÚJ ARCOK, ÚJ LEHETŐSÉGEK!
Szép az arcod? Jó az alakod? Szereted 

a divatot? Nem félsz végig vonulni a 

kifutón, megmutatni magad rendez-

vényeken? Aki nem csak a minden-

napokban, hanem a Fórum „színei-

ben” is szívesen megmutatná magát, 

jelentkezzen! Az idei tavasz 

számodra is hozhat valami 

újat! A Fórum stylistja 

Szűcs-Tarcsa Anita és 

modellcsapata min-

dig szeretettel fogad-

ja az új arcokat. Ha 

elég magabiztos-

nak érzed magad, 

hogy csatlakozz 

a csapathoz, ak-

kor itt az ideje, 

hogy ellátogass 

a showra és 

hangot adj ki-

létednek, szán-

dékodnak. (A 

modellek folya-

matos szemé-

lyiségfejlesztő, 

s t í lus fe j lesztő 

tréningeken és 

járásórákon vesz-

nek részt.) A 

Fórum modell-

jei városszerte 

rengeteg nívós 

eseményen je-

len vannak és 

igazi „városi 

c e l e b e k k é n t ” 

tekintenek rá-

juk mindenhol. 

Ha szeretnél 

közénk tartozni, 

várjuk jelentke-

zésed!

Divatnapok 2014 tavasz

,,,,,,,,,,

  

  Ez az az ünnep, ami óriási nagy 

betűkkel szerepel a hölgyek naptárába: 

GLAMOUR NAPOK. Már március eleje óta 

sakkban tart bennünket, mióta kezünkbe vet-

tük kedvezményeket tartalmazó kis kuponfü-

zetünket. Én személy szerint alig várom, hogy 

a kiszemelt áldozatok a gardróbomból moso-

lyogjanak rám.

Minden évben új tavaszi fazonok és színek 

lepik el a boltok polcait, amik természete-

sen nem hiányozhatnak a ruhatá-

runkból sem. Szerencsére a „nagy” 

Glamour napok keretében 20-30 % 

kedvezménnyel zsebelhetjük be a 

legújabb szerzeményeinket. Egy kis 

segítséget adva összegyűjtöttük a 

mi személyes kedvenceink, amelye-

ket érdemes lesz beszerezned. Vi-

szont mielőtt elindulnál a nagy kör-

útra, mindenféleképpen készíts egy 

kívánságlistát, hogy ne landoljanak 

felesleges holmik a kosaradba. Amire idén ta-

vasszal biztosan szükséged lesz egy blézerre 

(hol találod? C&A, H&M, Mango, Orsay), egy 

tavaszi színben pompázó kisruhára (hol talá-

lod? Tally Weijl, Magenta), egy menő rövid-

nadrágra (Mayo Chix, New Yorker, Retro)és 

amit mindenképp szerez be a tavaszi nyitó bu-

lira: egy tavaszi parti ruhát (Missy, Sugarbird). 

Persze nem szabad megfeledkezned 

a kényelmes tavaszi kiegészítőkről 

sem, kedvenc magassarkúd, baleri-

na cipőd, sportcipőd beszerezheted 

a Vagabond, a Tamaris vagy akár a 

Reno, Borgo üzleteiben is. Ha egy 

különleges táskára vágysz pedig 

irány a Salamander. Természetesen 

a férfi akra is gondoltunk, érdemes 

akár együtt benéznetek a Dockyard, 

a Gas, a Heavy Tools, Saxoo Lon-

don, Springfi eld vagy a Tom Tailor 

üzletekbe. Még az is lehet, hogy 

amit megspóroltok a bevásárlás alatt, Rád köl-

ti a kedvesed. 

Amiről idén sem szabad elfeledkeznünk a 

fehérneműk: 20% kedvezménnyel vásárolhat-

juk meg alsóneműinket. Már régóta szeretnél 

egy alakformáló darabot vagy a kényelmes 

darabok híve vagy? Most tavasszal a Glamour 

napok keretében az  Intimissimi, a Triumph, a 

Woman Secret,  Jpress vagy a Tezenis kollek-

ciójából válogathatsz kedvedre. A legújabb bi-

kinikről sem felejtkezz el, hiszen a Calzedonia 

bikinikben biztosan 

csúcsformában érke-

zel majd a strandra, 

és hát tudjuk a nyár 

legnagyobb bulijai 

úgyis ott zajlanak 

majd.

Mi nem maradhat 

ki a palettánkról? 

A Glamour ünnep 

nem csak a ruha-

tárunk de a sminkes polcunk megújítója is. 

Fogkrémet, arcápolási termékeket, szem-

festékeket, szempillaspirált,  samponokat és 

balzsamokat, hajfestéket de akár már előre 

gondolkodva a nyárra fényvédőkrémeket is 

beszerezhetsz akár 50%-os kedvezménnyel 

is.

Ami egy befektetés és mindig szükség van 

rá, azok a könyvek, idén is 

nagy-nagy örömünkre 20% 

kedvezménnyel vásárolha-

tod meg tavaszi illetve nyári 

olvasmányod a Libri könyváru-

házban. De érdemes fi gyelmet 

szentelned a Media Markt ku-

ponjaira is, hiszen 15-20% ked-

vezménnyel vásárolhatóak meg 

bizonyos termékek. Ha pedig a 

nagy shoppingolásban elfárad-

nál érdemes a KFC újdonságait 

megkóstolni, vagy akár egy kü-

lönleges teakeverékre vagy 

teázó szettre beruháznod a 

Darlington teabolt jóvoltá-

ból. 

Jó vásárlást és időtöltést 

kívánunk, induljon a nagy 

shopping vadászat a Fórum 

tárt karokkal vár. Te és mi is 

ott leszünk!

Fórum Glamour napok
20

-3
0%

20-30%

Április 4-én Caramel koncert 
18 órától a Fórum színpadán!

Mango

Mayo Chix

Hervis

H&ML
ib

ri
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14.990 Ft

   CSAK
 LAZÁN!

7.490 Ft

A Reno cipőüzlet a Bevásárlóközpont első emeletén található,
az ételudvarral szemben.

Bevasarlokozpont_136x200.indd   1 21.03.14   09:53

 A Fórum bevásárlóközpont nemcsak a 

rendezvények fellegvára, de kulturális események 

otthona is. A Debreceni Egyetem szervezésében, 

a Libri könyvesbolttal és a Frei Cafe-val karöltve, 

kéthetente, érdekes, tudományos előadásokkal 

várják az érdeklődőket. Dr. Varga Zsolttal, a Deb-

receni Egyetem tudományos igazgatójával beszél-

gettünk arról, hogy miért érdemes ellátogatni erre 

a különleges eseményre. 

 Mi adta az ötletet a Science Café életre hívásához?

A Debreceni Egyetemen nagyon sokszínű kutatási, ok-

tatási tevékenység zajlik. A felsőoktatás is egyfajta piac 

tehát nemcsak magunkról kell tudnunk azt, hogy jók 

vagyunk és sok minden érdekes zajlik az egyetemen, ha-

nem ezt kifelé is meg kell mutassuk. Az intézmény első 

számú feladata nyilván az oktatás, tehát az elsődleges 

„piaca” a fi atalság, akiket egyetemi hallgatóként várunk 

majd ide az intézménybe. Olyan rendezvényt képzel-

tünk el, ami az intézmény működését kifelé, a fi atalok 

számára is bemutatja, megmutatja. Nem feltétlenül ma-

gasan jegyzett tudományos publikációk formájában, ha-

nem  olyan módon, amely a fi atalok gondolatvilágához, 

lelkivilágához közel áll. Ez a program nem előzmények 

nélküli, hiszen volt már ilyen rendezvény Debrecenben, 

sőt ez egy nemzetközileg is ismert forma. Mindig az a 

lényeg (ahogy a neve is mutatja, tudományos kávézó), 

hogy olyan környezetbe vigyük el az egyetem tudomá-

nyát, ahol kötetlen, akár beszélgetős formában lehet 

bemutatni az egyetemet, annak kutatási eredményeit. 

Tehát mindenképpen egyetemen kívüli helyszínre és 

viszonylag kötetlen formára gondoltunk.

Miért épp a Fórum Bevásárlóközpont lett a helyszín?

A cél az volt, hogy olyan helyet találjunk, ahol a célkö-

zönségünk, a fi atalok, a középiskolás generáció egyéb-

ként is megfordul. A  Science Café elnevezésből követ-

kezik, hogy valamiféle kávéházi jellegű helyet kerestünk, 

olyat, ahol nem éjszakába nyúlóan és hangos zene mel-

lett zajlik a szórakozás, hanem kulturált környezetben, 

amelybe belefér egy ilyenfajta beszélgetős, előadás jellegű 

program. Ideális helyszínként találtunk rá a Frei Cafe és a 

Libri könyvesbolt közös terére, ahol kávéházi, de ugyan-

akkor a könyvesbolt adta lehetőségeket is nyújtó, nagy-

szerű tér áll rendelkezésre. Megkeresésünkre mind a Frei 

Cafe mind a Libri könyvesbolt nagy örömmel mondott 

igent és lelkesen támogatják azóta is a rendezvényt.

Kik az előadók, kik tartják az előadásokat?

Mindig az egyetem oktatói, kutatói. Korosztályban ve-

gyes, tehát idősebbek is, fi atalabbak is. Olyan előadókat 

és olyan témákat kerestünk, keresünk, amelyek amellett, 

hogy tudományos értékkel bírnak, „eladhatók” egy ilyen 

kötetlen előadás formában, tehát érdekesek, fi gyelemfel-

keltőek, de ugyanakkor elgondolkodtatóak.

Ki a célcsoport? Konkrétan kik azok, akiket meg sze-

retnének szólítani?

Az eddigi tíz előadás alapján vegyes az érdeklődő kör, a 

középiskolai generációtól kezdve a nyugdíjas korosztá-

lyig vannak résztvevők, a közönségben ülnek idősebbek 

és fi atalabbak is. Mint említettem a célközönségünk a 

fi atalabb generáció, tehát a plakátolásaink, az email és 

facebook hirdetéseink is őket célozzák meg első sorban, 

de persze a plakátokba szerencsére mindenki belebotlik 

nem csak a fi atalság.

Mi alapján választják ki ezeket a témákat?

Évek óta elég sok esemény, rendezvény zajlik az egye-

temen, amelyeknek célja, hogy kifelé nyisson az intéz-

mény. Gondolok itt például a Kutatók éjszakájára, ahol 

az elmúlt években már alkalmanként több, mint száz 

esemény van egy-egy szeptemberi pénteki napon. Évek 

óta építgetjük itt egyetemen belül is a kapcsolatokat, 

vannak jól bevált programjaink. Vannak persze olya-

nok, amelyek nem vihetők ki az falon kívülre. A látvá-

nyos kémiai kísérletek jó része csak bent az egyetemen, 

az előadóteremben kontrollált körülmények között va-

lósíthatók meg. De számos előadás is van ilyenkor, így 

ismerjük már az előadókat, előadásokat, vannak olyan 

témák, melyekről tudjuk, hogy mindig nagyszámú kö-

zönséget vonzanak, tehát ezeket is bevetettük. Vannak 

ugyanakkor fi atal előadóink is, akik egyetemisták, dok-

toranduszok, akiket már úgy ismertünk meg, hogy az 

egyetem tehetséggondozó programjában hallgatóként 

vettek részt, vagy bekapcsolódtak ezekbe a munkákba 

és most már a saját kutatásaikról is be tudnak számolni.

Milyen érdekességekkel készülnek?

Igyekszünk széles körűen válogatni, hogy tényleg min-

denféle tudomány területről, mindenféle témában hall-

hasson a közönség előadásokat. Volt történelmi, pszi-

chológiai téma, de orvosi , távérzékelési, fi zikai jellegű is, 

legutóbb az akvapónia került terítékre. Tényleg sokféle 

előadásunk volt. A kávéházi jelleghez még hozzá tarto-

zik, hogy nem csak tudománnyal szolgálunk, mindig 

van egy kis kávé-sütemény is a közönség számára.

Az eddigiek közül melyik előadás nyerte el a legna-

gyobb tetszést a hallgatóság körében?

Erről szerintem a közönséget kellene megkérdezni. 

A közönség létszáma alapján Lente Gábor kémikus 

előadása volt a legnépszerűbb, mely az irodalom és 

a kémia kapcsolatáról szólt, az irodalmi művekben 

(Shakespeare-től Th omas Mann-ig) megjelenő mérge-

ket, mérgezéseket vette elő, és ezeket mutatta be a kémia 

oldaláról. Akkor igen, sok pótszéket kellett elővenni a 

könyvesboltnak hogy mindenkinek jusson hely.

Ha valaki kíváncsi a korábbi előadásokra, honnan kap-

hat információkat?

Az Alföld Televízióval való szoros együttműködésünk-

nek köszönhetően valamennyi előadást rögzítették és a 

csatorna sugározta is ezeket az előadásokat. Ezek visz-

szanézhetőek az Alföld Tv honlapján illetve az Egyetem 

weblapjáról is elérhetőek. Kéthetente pedig plakátokon 

és a közösségi oldalakon hirdetjük az újabb előadásokat.

Milyen témák várhatóak a közeljövőben?

Lesz még biológiai, matematikai, műszaki témájú elő-

adás, de még egy jogi téma is terítékre kerül egészen 

júniusig, hiszen még hat alkalom van hátra.

A sorozat 16 előadásra szól. Lehet ennek folytatása?

Mindenféleképpen. Azt gondolom, hogy ezeknek az 

előadásoknak van értelme és haszna. Persze attól is függ 

a jövő, hogy van-e anyagi támogatás rá, tudunk-e anyagi 

támogatást mellé tenni.  A most futó pályázatban azt is 

vállaltuk, hogy nemcsak magyar nyelven de angolul is 

tartanánk előadásokat. Debrecenben igen nagy számú 

külföldi hallgatóság van jelen, illetve nem utolsó sorban 

a kétnyelvű gimnáziumokban tanuló fi atalság is célkö-

zönség ebben a tekintetben. Ezek az előadások a felvé-

teli felkészülésben is hasznosak lehetnek. Bízom benne, 

hogy lesz folytatás, hiszen ez egy sikeres együttműködés.

Milyen eredményre számítanak ezzel a kezdeménye-

zéssel?

A cél, hogy ismertebbé, ember közelebbivé tegyük az 

egyetemet, tehát ne csak egy zárt, tudományos felleg-

várként tekintsenek a debreceniek az Egyetemre. A tu-

domány és tudományos értékek felé való fogékonyságot 

talán ezzel is segítjük, mind a város polgárai számára, 

mind a fi atalság számára.

Fő cél, hogy vonzó továbbtanulási célpont legyen a Deb-

receni Egyetem a középiskolások számára.

Az esemény megvalósítása a „Tudomány és kom-

munikáció - A Debreceni Egyetem tudomány-

kommunikációs tevékenységének fejlesztése” című, 

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0060 azonosító szá-

mú pályázat keretében történik.

Science Café a Fórumban

Előadások áprilisban:
2014. április 16. – Dr. Páles Zsolt: 

Fraktálok mindenütt

2014. április 30. – Dr. Molnár V. Attila: 

A növényvilág csúcstartói: 

a lenyűgöző orchideák

„Tiszta Lég-Út Zsuzsi Kis-Vas-Út!”
Védjük gyermekeink egészségét, töltsünk minél hosszabb időt, 

a tiszta és friss levegőn! 
Hármashegyaljai vidám programokkal egybekötött, Zsuzsi kalandvonatos erdei 

kirándulás, csoportos kedvezményekkel és meglepetésekkel karöltve! 
Az erdei túravezetőnk, Varga Edit, környezetvédelmi referens, aki a természet-, 

és állatvédelem, valamint a hagyományőrzés elkötelezett híve. 
Célunk, a hármashegyaljai „természeti kincsek” védelme, valamint a jövő erdei 
közösségének nevelése, kellő etikai és erkölcsi neveléstudattal megfűszerezve.

Programfüzér: 
1. „Vadcsapások varázsa”: pártalan madármegfi gyeléssel és erdőismerettel, 
vidám állatsimogató parkkal, valamint kreatív foglalkozásokkal kedveskedünk.
2. „Erdei frissítő”: mókás természetismereti vetélkedők és kvízjátékok.
3. „Erdőkerülő”: évszakköszöntő erdei foglalkozások, séta a vadetetőkhöz, 
s ha elég nesztelenül sétálunk, talán még őzikével is találkozhatunk…

További információ: 
Zsuzsi Erdei Vasút, Debrecen Faraktár u. 60., www.zsuzsivasut.hu, 06/20/408-3196, 

06/70/501-7175, 06/30/210-0545
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INGYENES SZOLGÁLTATÁSAINK
• Bőrtípus-analízis és meghatározás speciális 

diagnosztikai géppel
• Személyre szabott arc - és bőrápolási 

tanácsadás
• Bőrtípusnak megfelelő termékminta
• Q10 Fitness Sarok testállapot felméréssel

KERESSE NIVEA SZÉPSÉGÁPOLÁSI 
STÚDIÓNKAT!

BÍZZA MAGÁT 
SZÉPSÉGSZAKÉRTŐINKRE!

  Kevés olyan játék létezik, aminek 

történetét ennyi legenda veszi körül. Minden-

ki ismeri a sakkot, és sokan játsszák is otthon, 

baráti körben, iskolában, versenyeken, kedv-

telésből, unaloműzésből, nyerési vágyból vagy 

éppen, van, aki sportot űz belőle. Akárhogy is, 

de biztosan akadnak olyanok, akik nem isme-

rik ennek az ősi játéknak a történetét. 

A különböző kultúrákban eltérő módon ala-

kult ki a játék, és folyamatosan fejlődött, de az 

alapvető szabályokat mindvégig megtartot-

ták. Az egyik legenda szerint brahmin találta 

fel a sakkot. A rádzsától jutalmul jelentékte-

lennek tűnő fizetséget kért, mindössze annyi 

búzaszemet, amennyi a sakktábla kockáira 

a következő szabály szerint képletesen ráte-

hető: az első kockára egy, a másodikra ket-

tő, a harmadikra négy, vagyis 

az előzőnek mindig duplája. 

Hamar kiderült, hogy ennyi 

búza nem terem a Földön.

Még a fáraók mellet is talál-

tak figurákat, ebből sokan 

arra következtettek, hogy az 

egyiptomiak találták fel a sak-

kot, de ezek a bábuk valójában 

két másik játékhoz tartoztak. 

Bizonyos sakktörténészek az 

ókori görögöktől származtatják ezt a nagy-

szerű játékot, mások viszont Babilóniát és 

Kínát emlegették. Valójában a sakkjáték ős-

hazájának India bizonyult, de feltalálásának 

pontos idejét nem tudták meghatározni. A 

csaturanga néven elterjedt őssakkot négyen 

játszották, 64 mezőn, és dobókockát is hasz-

náltak. Négy szín volt a játékban: piros, zöld, 

sárga és fekete. Mindenkinek nyolc bábja 

volt, a király, az elefánt (futó), ló, bástya (ezt 

harci szekérként vagy hajóként is ábrázolták) 

és négy katona. Minden figura annyi mezőt 

léphetett, amennyit a játékos előtte dobott. A 

játéknak az volt a célja, hogy az ellenfél trón-

ját elfoglalják. 

A sakk Európában főként Spanyolországban 

és Olaszországban terjedt el, hamarosan pe-

dig a királyok, hercegek és nemesek párba-

jává emelkedett. Sokáig azt hitték, hogy Ma-

gyarországra a törökök hozták be a játékot, 

de valójában az első nyomok Károly Róbert 

idejéből, 1335-ből származnak. A magyar 

sakk történelmében a legérdekesebb az, hogy 

az első név szerint feljegyzett játékos egy nő 

volt, mégpedig Aragóniai Beatrix, Mátyás ki-

rály felesége. Természetesen számos más ne-

ves sakkozót tudhatott még magáénak orszá-

gunk, többek között Széchenyi Istvánt, Erkel 

Ferencet és Nagy Lajost is.

Ez előtt a nagyszerű, logikai játék előtt sze-

retnénk kifejezni tisztelgésünket azzal, hogy 

április 26-án és 27-én Fórum-sakk kupát 

rendeznek a Fórum Bevásárlóközpont-

ban, ahol szombaton egész nap 6 

korcsoportban rapid gyermek-

verseny lesz. Vasárnap pedig 

Portisch Lajossal, a híres sakk 

ikonnal lesz hallható és látható 

egy beszélgetés, aki a róla szóló 

könyvet is dedikálja majd, játsza-

ni is fog, ezen kívül pedig sakk-

keresztrejtvénnyel is várják a ked-

ves érdeklődőket.

Fórumban a sakkparti

rrrrr ezn
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házhoz szállítás

II. Fórum-Sakk Kupa, 
2014. április 26-27.
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VISSZATEKINTŐ

 Az Alföld Televízió szervezésében 

már március elején, ( 6-7-8-9-én ) megcsodál-

hatták az érdeklődők a legújabb tavaszi kol-

lekciót a Fórum színpadán. Tizenegy márka 

segítségével mutatták be a bevásárlóközpont 

modelljei az idei trendeket.

 

Ismét együtt köszönthették a tavaszt a látogatók 

a megrendezésre kerülő Tavaszi divatnapokon, 

ahol gyönyörű modellek segítségével mutatták 

be a kollekciókat. A Fórum madárcsicsergős, 

színes köntösbe öltözött a korán jött tavaszt 

köszöntve. A bevásárlóközpont is szó szerint 

kivirágzott a statikus kiállítás keretében, melyet 

az Alföld Televízió kreatív munkatársainak kü-

lönböző fantasztikus kompozíciója keltett életre. 

Virágillat áradt a levegőbe, így tavaszi réten érez-

hette bárki magát. A nárcisz, jácint, árvácska és 

sok más virág mindezen túl gyönyörű színpom-

pájával kápráztatta el az ide érkezőt, ezáltal a vá-

sárlás igazi tavaszi élménnyé változhatott. 

Lassan nyílnak a szebbnél-szebb virágok kint is, 

csicseregnek a madarak, ébredezik a természet és 

vele együtt mi is. Ideje átrendezni a szekrénye-

ket, elpakolni a meleg téli ruhákat, kabátokat, 

cipőket és helyet csinálni a tavaszi öltözékeknek, 

átmeneti kabátoknak, felsőknek. A Fórum bevá-

sárlóközpont rendezvényével segítséget kínált a 

divat szerelmeseinek, hogy melyek azok az alap-

darabok, amiket idén feltétlenül be kell tenni a 

ruhatárba, hogy követni tudják a legújabb tren-

det. Ebben tizenegy márka volt segítségünkre: 

Amnesia, C&A, Gas, Hervis, Mango, Promod, 

Reno, Retro, Saxoo, Virginia, Vision Express. 

Négy napon keresztül divatbemutatókon lehetett 

megnézni a márkák kínálatát és azt, hogyan áll 

felvéve az adott ruha. Kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt kedveztünk. A kifutón mindenki talál-

hatott magának hétköznapi, sportos illetve ele-

gáns öltözetet, a megfelelő kiegészítőkkel együtt. 

Aki pedig a bemutatón beleszeretett egy – egy 

darabba a kuponnapok keretében kedvezménye-

sen meg is vásárolhatta azt, így akár több ezer 

forintot is spórolhatott a hétvégén.

 

Mivel a tavasz nyitányát emlékezetessé szeret-

ték volna tenni a szervezők, meghívták sokak 

kedvenc énekesnőjét, Danics Dórát, akinek a 

hangjától még a virágok is szirmot bontottak. 

Így bizton állítható, mindenkinek érdemes volt 

kimozdulni otthonról, mert akik ott voltak azon 

a hétvégén jól  érezték magukat a tavaszi virágok, 

a legújabb divat és a zene hétvégéjén a Fórum 

Bevásárlóközpontban.

Márciusi divatnapok

Fórumban 
az egészség

  Kilencedik alkalommal került 

megrendezésre a Natural Expo Egészség ki-

állítás a Fórum bevásárlóközpontban.

 

„Legfontosabb érték az egészség.” Ezt a mon-

datot hallhattuk nagyanyáinktól, de vajon ma 

tudjuk-e, hogy mit is kellene tennünk megőr-

zése érdekében? Ezzel a kérdéssel most sem 

hagytunk magára senkit! A Natural Expo 

Egészség-kiállításon idén is több, mint negy-

ven kiállító vett részt, akik készségesen látták el 

hasznos szakmai tanácsaikkal az érdeklődőket. 

A kiállítók számos újdonsággal, érdekesség-

gel érkeztek. Voltak bio ételek és italok, illetve 

megtudhatták az érdeklődők, miből mennyit 

érdemes fogyasztani. Akinek ízlett, annak lehe-

tősége volt a sok fi nomság kedvezményes meg-

vásárlására is. Orvosi előadások színesítették 

a napot, ahol az érdeklődők tájékozódhattak, 

válaszokat kaptak a felmerülő kérdésekre több 

témakörben is. Megtapasztalhatták a száraz só-

bánya klímaterápiát, ami akár egy kezelés után 

is csodákra képes. A belső mellett a külső is sze-

repet kapott. A kiállítók és rendezők nagy örö-

mére idén is igen sokan megtisztelték érdeklő-

désükkel a rendezvényt és reményeik szerint a 

kiállítás sokak számára utat, lehetőséget kínált 

egy teljesebb, egészségesebb élethez. Ne feled-

jék, ősszel ismét találkozunk.

Tavaszváró 
sportnapok 

 Egy héten keresztül mindenki ki-

próbálhatta magát különböző sportágak-

ban szakemberek segítségével. Tavaszváró 

Sportnapok a Fórum bevásárlóközpontban 

március 24-től március 30-ig.

 
Ismét óriási sikert arattak a március végi Sportna-

pok a Fórumban! Hol mozogjunk? Hogyan nyer-

jük vissza csúcsformánkat? Ezt kínálta a Tavasz-

váró Sportnapok a Fórum bevásárlóközpontban, 

ahol azt a célt tűzték ki hogy minél több embert 

megismertessenek az egészséges életmóddal és 

a sport fontosságával. A rendezvényen számos 

mozgásformával „testközelben” találkozhattak. 

Olyanokkal is melyeket talán már régen szerettek 

volna kipróbálni csak eddig nem volt rá lehetőség. 

A Tavaszváró Sportnapok keretében több, mint 

tizenöt sportág mutatkozott be, ahol szakembe-

rek igyekeztek segíteni a választásban az adott 

sport teljeskörű bemutatásával. Akinek meg-

tetszett valamelyik mozgásforma kipróbálhatta 

egy héten keresztül. A kínálatban volt amerikai 

foci, sportlövészet, tollaslabda. A rendezvény 

kedvezett a keményebb sportok kedvelőinek is 

birkózással, kyokushinnal, judoval. A program 

ingyenes, az eszközök pedig a helyszínen adottak 

voltak kipróbálásra. Sosem késő új életet kezde-

ni, csak elhatározás kérdése. Ehhez adott ízelítőt 

2014-ben is a Tavaszváró Sportnapok a Fórum 

bevásárlóközpontban.p

 MBT PONT
DEBRECEN PLAZA 

I. emelet
Tel: 06/70/938-3645

A Natural A Natural 
Expo Expo 

kiállítóikiállítói  
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Sonkás-brokkolis quiche 

Elkészítés:
Az átszitált lisztbe belemorzsoljuk a vajat, és pár kanálnyi víz segítségével könnyű tésztát gyúrunk belőle, majd 1 

órára a hűtőbe tesszük pihenni. Ez idő letelte után a tésztát kb. 5 mm vastagságúra nyújtjuk, 

és egy kerek vagy hullámos szélű sütőformát kibélelünk vele, villával helyenként megszur-

káljuk, majd 180 fokra melegített sütőben kb. 15 percig elősütjük. Közben a brokkolit apró 

darabokra szeljük, és kevés vízben megpároljuk. Pici vajdarabkát dobunk mellé, és jöhet a 

karikázott póré, az aprított sonka, melyekkel pár percig tovább pirítjuk a tölteléket. Amíg a 

töltelék hűl, a tejszínt a tojásokkal és a reszelt sajttal összekeverjük. Ebbe borítjuk a pirított 

sonkás-brokkolit, majd az elősütött tésztára öntjük a keveréket. A quiche mehet vissza a sütő-

be további 15 percre sülni. Friss salátalevelekkel melegen vagy hidegen tálaljuk. Jó étvágyat 

hozzá! Jó étvágyat kívánok!

Hozzávalók 
A tortához
• 4 db tojás

• 30 dkg barna cukor

• 2 dl napraforgó olaj

• 28 dkg liszt (finom)

•  10 dkg mandula 

(apróra vágva)

• 1 csomag vaníliás cukor

• 1 csomag sütőpor

• 1 kk fahéj (őrölt)

• 40 dkg sárgarépa

• 5 dkg mazsola

• 1 késhegynyi só

•  1 ek vaj (a forma 

kikenéséhez)

•  1 evőkanál liszt (a forma 

kikenéséhez)

A mázhoz
• 10 dkg krémsajt (natúr)

• 12 dkg porcukor

• 1 csomag vaníliás cukor

•  5 dkg vaj (vagy 

margarin, lágy)

Hozzávalók 
Tészta:
• 25 dkg liszt

• 10 dkg vaj 

• 6-8 ek víz

• só

Töltelék:
• 25 dkg brokkoli 

• 20 dkg füstölt sonka

• 10 dkg póréhagyma 

• 5 dkg sajt

• 2 dl tejszín

• 2 db tojás

• só, bors

Recept: Annamari
Recept: Annamari

Mandulás répatort a

Elkészítés: 
A répát meghámozzuk és lereszeljük. A tortaformát ( kb. 25 cm átmérőjű) vajjal kikenjük, liszttel megszór-

juk. A sütőt előmelegítjük 165 fokra. A cukrot az olajjal jól összekeverjük. Egyesével beledolgozzuk a tojáso-

kat. A lisztbe belekeverjük a fahéjat, a sütőport, a sót. Ezt az előzőekhez adjuk. Az apróra vágott mandulát, a 

répát és a mazsolát is beleforgatjuk. A masszát beleöntjük a tortaformába és légkeveréses álláson 60 percig 

sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük. A mázhoz a hozzávalókat habverővel simára keverjük. Ha kihűlt, a mázat 

rákenjük. Hűtőben hagyjuk megdermedni. Mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá!

KIADJA:

ECE Projektmanagement Budapest Kft . Fórum Debrecen 

Bevásárlóközpont Igazgatóság 

4029 Debrecen, Csapó u. 30. Tel.: +36 (52) 598-810

Kiadásárt felelős: Átányi Ajtony center-menedzser

Értékesítés: Frendl Szilvia 52/598-806

Lengyel Annamária 52/598-805

Szűcs-Tarcsa Anita 20-911-4700

Szerkesztő: Alföld Kamera Debrecen Kft . 

4029 Debrecen, Csapó utca 30  Tel.: +36 (52) 520-170  

Ügyvezető: Papp Csilla

Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita, Rosta Hanna

Nyomtatás: Inform Média Kft . 

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

Tel.: +36-52-526-626 Felelős vezető: Dubóczki Tibor
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FÓRUM-KIRAKÓ
Előző kirakós 

játékunk nyertese 

Réffi   József (középen),

balra Varga Beáta 

a Devergo képviseletében, 

jobbra Lengyel Annamária 

centermanager asszisztens.

A nyertes egy 5000 Ft-os 

vásárlási utalvánnyal lett 

gazdagabb.

Vágja ki és rakja össze a képet, majd 

küldje el vagy vigye be személyesen az 

üzletközpont címére, és nyerjen egy 

10 000 Ft-os vásárlási utalványt!

Cím: Fórum Debrecen Bevásárlóköz-

pont: 4029 Debrecen, Csapó utca 30. 

A szelvényeket az információs pultnál 

személyesen lehet leadni, amelyekre 

kérjük írják rá a beküldő nevét, címét és 

telefonszámát.

Beküldési határidő: 2014. április 22.

A nyertest telefonon értesítjük, nevét 

pedig a következő számban közöljük.

 A Fórum Topmodell döntőseit a külföl-

di kifutókra a Royal City Oktatási Központ készíti 

fel a jövőben. 

Cintia, Noémi és Tündi áprilistól angolul tanul majd. 

A nyelviskola vezetőjével Kassai Virág Mariannal és 

Kassai Sándor Imrével beszélgettünk miért érdemes 

odafi gyelni a nyelv tanulásra, mit mérlegeljünk mielőtt 

beiratkozunk egy tanfolyamra. 

Szerintetek, miért fontos nyelvet tanulni? Ti, 

nyelviskola-vezetők, hogyan győzitek meg a 

tanulóitokat?

A mai világban nagyon fontos, mind a munkahely, 

mind a tanulmány szempontjából, hogy megfelelő 

nyelvismerettel rendelkezzünk. Ez nem egy lehetőség, 

inkább egy esély. Az emberek gyakran megfogalmaz-

zák, hogy szeretnének nyelvet tanulni, külföldi munka, 

továbbtanulás, vagy a diploma miatt. Mi egy olyan utat 

mutatuk nekik, amely interaktívan, hatékonyan elve-

zeti őket a nyelvtanulás területére. 

Miben vagytok mások mint a többi nyelviskola?

Megpróbálunk minden igényt kielégíteni, feszültség 

mentes, oldott tanulási légkört létrehozni. Illetve folya-

matosan buzdítjuk tanulóinkat a nyelvtanulásra. Nem 

az a probléma, hogy az emberek nem tanulták, vagy 

nem érintkeztek a nyelvvel, hanem inkább nagyon 

sokszor a gátlásokat kell róluk levenni, hogy merjenek 

megszólalni. Nagyon sok kommunikatív módszerünk 

van arra, hogy élő, beszélt nyelvet tanítsunk meg nekik 

és ne pedig csak egy idegen nyelv legyen számukra.

Amikor nyelvet kezdünk el tanulni, szerintem 

mindenkiben megfogalmazodik az a kérdés, 

hogy nyelvtanfolyamra menjek, vagy nyelvta-

nárhoz? Miért nyelvtanfolyamot válasszunk?

Ha száz embert megkérdezünk 95 biztos, hogy nyelvet 

akar tanulni. Az akarati szinten mindenkinél ott van, 

hogy igenis szeretné és fontos lenne számára. Viszont 

én mindig mondom a diákjainknak, hogy teljesen 

más, hogy mit akarunk és mit teszünk meg a kettőnek  

összhangban kell lennie. Magánórára járni nagyon 

jó dolog, viszont a dinamikát abszolult a személy ha-

tározza meg, ha van kedve elmegy, ha nem, akkor le-

mondja betegség miatt. Az embereknek a legnagyobb 

kihívás a nyelvtanulás tekintetében az, hogy ne lankad-

jon meg tanulási vágya, hogy folyamtosan égjen benne 

a tűz. Igazodni kell a csapathoz, mi mutatjuk az irány-

vonalat és mindenki ehhez csatlakozik. Ha csoportban 

dolgozunk visz előre a húzóerő. 

Miben rejlik a diákok sikerérzete?

Nagy hangsúlyt fektetünk a szókincs fejlesztésre az 

elején, mivel a legnagyobb sikert ott érzi meg a diák. 

„Én már tudok, két mondatot, hármat, meg tudok szó-

lalni”, ez nagyon fontos, mert lélekben dől el minden, 

hogy van-e kedvem akarom-e csinálni. Nagyon sokat 

dolgozunk, hogy a diákjaink élvezzék, sikert kapjanak, 

csillogjon a szemük az órákon. Nekünk ez ami fontos. 

Hány nyelven tudnak nálatok tanulni?

Angol és német.

Hogy kell elképzelni egy foglalkozást?

Hogy ne legyen unalmas a diák számára, minden kész-

séget emelnünk kell az órákon. A nyelvtani és írásbeli 

feladatok mellett a szóbeli, illetve a hallás utáni szöveg-

értés is nagyon fontos. Az írásbeli és a kommunikáci-

ós rész egyenlő arányban van, tehát nem dől el egyik 

irányba sem. Helyesen beszélni jó nyelvtannal lehet, 

de a nyelvtant tanulni gyakorlatban is ki kell próbálni.

Mennyi idő alatt tudunk felkészülni egy közép-

szintre mondjuk a legalapabb szintről?

Két nagy tényező van az egyik az idő, az emberek idő 

híjján vannak mindig. A másik a megfelelő szorgalom 

és kitartás.

A Fórum topmodelljei áprilistól nálatok tanul-

nak majd angolul, nekik mit tanácsoltok, kössék 

fel a gatyájukat?

Nem fogjuk azt mondani, hogy ezt már tudnotok 

kellene. Az anyagot átveszük A-tól Z-ig. Én azt gon-

dolom, hogy az lenne a legfontosabb, amit már koráb-

ban is említettem csillogjanak azok a szempárok, mert, 

hogyha mernek beszélni, kommunikálni, akkor biztos, 

hogy ki fognak jönni a hiányosságok, amit az órák fo-

lyamán javítani fogunk. Nyíljanak meg, igazából sze-

rintem ez a legfontosabb.

Nyelvtanulás - mondj igent!

é i k k l l h i kább

Royal City Oktatási Központ Kft.

Információs szám: 06-70-933-3740

Email: info@royalcity.hu

Web: royalcity.hu
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