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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 
H-Szo 6-22 óráig 

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- Kedd- Szerda- Csütörtök:  09:00-20:00
Péntek- Szombat:  09:00-21:00

Nyitva tartás

Kedves Olvasó!
Februárban is számos prog-
ramot kínálunk, érdemes lesz 
ebben a hónapban is elláto-
gatni hozzánk. Valentin nap 
alkalmából a párokat külön-
leges ügyességi játékok vár-
ják majd, amelyek teljesítése 
után akár nyereményben is 
részesülhetnek. Február 19-
én kerül megrendezésre a 
Fórum Topmodell Gála, ame-
lyen kiderül, hogy ki lesz az a 
szerencsés hölgy, aki 2016-
ban képviselheti majd a Fó-
rum Bevásárlóközpontot. A 
kisebbeknek idén is készülünk 
farsangi programokkal, a jel-
mezverseny mellett lesz még 
bábszínház és lufibohóc is.

Februárban is találkozzunk 
a Fórumban!

Átányi Ajtony center-menedzser
 Csaknem egész januárban 

ropogott a hó a talpunk alatt Debre-
cen utcáin járva-kelve. A Fórum Bevá-
sárlóközpont melegében sétálgatva 
azonban a legtrendibb, szuper akciós 
ruhadarabokra és kiegészítőkre buk-
kanhattunk. Most pedig végre bekö-
szöntött az év második hava, amellyel 
közelebb kerültünk kedvenc évsza-
kunkhoz, a tavaszhoz. A régió legszebb 
áruháza az előző évekhez hasonlóan 
idén februárban is rengeteg szépséget 
ígér a látogatóinak.

Azok, akik évek óta hűséges vásárlói a 
centernek, már megszokhatták, hogy 
időről időre számtalan újdonsággal 

igyekszünk bearanyozni a mindennap-
jaikat. Van azonban néhány olyan sikeres 
rendezvényünk, amely hatalmas érdeklő-
désnek örvend, így minden évben helye 
van nálunk. Ilyen például a nagy sikerű 
Fórum Topmodell verseny, amit idén 
ötödik alkalommal hirdettünk meg, és 
amelyre az utóbbi hónapban rengeteg csi-
nos hölgy jelentkezett.
Nem volt könnyű dolga a Fórum csapatá-
nak, amikor több tucat gyönyörű lány kö-
zül kellett kiválasztania azt a tíz legszeb-
bet, akik közül valakinek a fejére kerül a 
korona február 19-én, és aki megkapja a 
„Fórum topmodellje” címet. Mit is jelent 
ez? A szerencsés szépség egy évig mo-
solyoghat ránk városszerte minden pla-

kátról, és képviselheti kedvenc bevásár-
lóközpontját, a Fórum Debrecent. Részt 
vehet a center minden rendezvényén, és 
a legtrendibb ruhakollekciókat magára 
öltve bűvölhet el mindenkit a divatbemu-
tatókon. A 2016-os Debreceni Virágkar-
nevál forgatagában pedig hercegnőként 
ragyoghat a Fórum virágkocsiján. Egy 
szó mint száz: fotózások, forgatások töm-
kelege és hírnév vár rá!
Ahhoz, hogy a gálaműsoron minden top-
modell-jelölt ragyoghasson, a jelentkező 
hölgyek több hetes felkészítésen esnek át. 
A számos koreográfi ára vonatkozó kur-
zuson túl, profi  sminkesektől sajátíthatják 
el az egyszerű, ám nagyszerű make-up 
titkokat.

Van egy jó hírünk a topmodellek csa-
ládtagjainak, barátainak és rajongó-
inak! Nem csak a Fórum vezetősége 
és Debrecen ismert, közéleti szemé-
lyiségei választhatják ki a legbájosabb 
hölgyeket. Két szavazásra is invitáljuk 
Önöket részletekről érdeklődjön a Fó-
rum hivatalos média partnerénél: a 
Hajdupress hírportálon. Végül, de nem 
utolsó sorban, február 19-én várjuk 
Önöket nagyszabású show műsorunk-
ra, ahol együtt izgulhatunk a lányokért! 
Az est házigazdája most is a gyönyörű 
Görög Zita lesz. 

Ha Önök is szeretik a szépséget, tartsa-
nak velünk februárban is!

Boggie koncert
A Fórum Topmodell döntő sztárven-
dége: Csemer Boglárka, aki nemcsak 
koncertjével kápráztat el bennünket, 
de segít eldönteni a zsűrinek, hogy ki 
legyen az a lány, aki 2016-ban képvi-
seli a bevásárlóközpontot.

Lakatfal
Szeretnéd ha szerel-
med örökké tartana? 
Legyen nektek is 
közös lakatotok a 
Fórum lakat falán. 
(Csapó utcai bejárat)

Döntsd el 
ki legyen 
a Fórum 
különdíjasa!
(részletek az info pultnál feb.8-tól)

Fórum a 
Facebookon
Legyél első az újdon-
ságokban, fi gyeld napi 
akcióinkat, program-
jainkat. Kövess 
minket a Facebookon is.

n-
k
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kö

Fórum Topmodell 2016Fórum Topmodell 2016
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  Maga a farsang szó német eredetű 
- „faseln” – jelentése: fecsegni. A farsang a víz-
kereszttől, azaz január 6-ától a nagyböjt kez-
detéig tart. Hagyományosan vidám lakomák, 
bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. 

A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgi-
kus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási 
ünnep, hanem a gazdag néphagyományokra épül. 
A kereszténység előtti időkből származó farsangi 
mulatságokat az „erkölcsös” 16. és 17. században 
nem az eredete, hanem a bujaságot szimbolizáló 
szokásai miatt tiltották. A farsang csúcspontja a 
karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang 
farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig 

tartó utolsó három nap nem más, mint egy nagy 
mulatságok övezte télbúcsúztató. Számos városban 
ekkor rendezik meg a híres karnevált (riói karne-
vál, velencei karnevál), Magyarországon pedig az 
itteni farsang legnevezetesebb eseményét, a moh-
ácsi busójárást. Magyarországon a farsangi szoká-
sok a középkorban honosodtak meg, amelyeken 
különböző idegen népszokások hatása fedezhető 
fel. A városi polgárság elsősorban a német hagyo-
mányokat vette át (erre utal az elnevezés is az olasz 
„carneval” helyett), míg az arisztokrácia körében az 
itáliai és francia szokások terjedtek el inkább. De 
fellelhetők benne pogány germán vagy éppen ókori 
görög, római motívumok is. A régi hagyományok 
szerint a farsang a párválasztás időszaka, és egyben 

fontos „esküvői szezon” volt, mivel a húsvéti böjt 
időszakában már tilos volt esküvőt rendezni. Erre 
utal az ünnepnapok elnevezése is (pl.: az első me-
nyegzős vasárnap = vízkereszt utáni első vasárnap, 
vővasárnap = farsangvasárnap, amikor az ifj ú férj 
az após kontójára fogyasztott, stb.). A falvakban a 
legények szervezték a bálokat. A lányok rokonaik 
közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legény-
nek, amit az a farsang végén nyilvános színval-
lásként a kalapjára tűzött. A báli szezon és a tánc-
mulatság lényege az eljegyzés volt. Napjainkban is 
ehhez az időszakhoz köthető az „esküvői szezon” 
kezdete. 2016-ra azonban már elmosódott ennek 
a szezonnak a határa, hiszen mindenki akkor tart 
esküvőt, amikor szeretne. 

Fórum farsang

Mint minden évben, idén is farsangi kavalkád-
dal vár a bevásárlóközpont! Február 20-án lesz 

móka és kacagás, pillanatok alatt elűzzük a telet.
A gyerekek nagy örömére lesz arcfestő, lufi  bo-
hóc, aki a több száz lufi  szoborból, azt készít el, 
amit csak szeretnél. Lesz kézműves ház is, ahol 
különböző farsangi arcmaszkot készíthetnek 
majd a gyerekek!
Neked van a legkreatívabb jelmezed? Mutasd 
meg nekünk! Több fős zsűri dönti majd el, kié 
lesz a legjobb jelmez. 10 órától, mint minden 
évben, te is megmutathatod magad a Fórum 
színpadán. Mi volt tavaly a befutó? Szuperhősök, 
kalózok, és hercegnők. Ha nincs még ötleted, ol-
vasd el a cikkünk (lent), és legyen a Tiéd a leg-
jobb jelmez!
11 órától pedig hamisítatlan farsangi program-
ként musical betétdalok, táncok és hangosko-
dás veszi kezdetét. Annyit garantálhatunk, hogy 
mindenki dalra és táncra perdül majd, a tavasz 
pedig beköszönt.
Várunk mindenkit szeretettel!

Itt a farsang, áll a bál!

  Itt a farsang, áll a bál, itt a február, 
ami nem jelent mást, minthogy fantasztikus 
jelmezekbe bújva búcsúztathatjuk a telet! 

Az év második hava azonban elsősorban nem a 
felnőtteknek fontos, hanem gyermekeinknek, 
akik hatalmas lelkesedéssel várják a farsangi 
mulatságot. Ilyenkor, szeretnének bőrükből 
kibújni és egy számukra kedves személlyé át-
szellemülni. Viszont, ha a gyerkőcnek nincs 
ötlete, okkal merülhet fel a szülőben a kérdés: 
minek öltözzön a gyerek?
A legfontosabb, hogy kérjük ki gyerkőcünk vé-
leményét kikérni arról, hogy mennyire szíve-
sen öltözne be az adott jelmezbe, hiszen nem 
a szülő, hanem a gyermek vesz részt a mulat-

ságon. Azonban ha ötletek híján vagyunk, az 
alábbi instrukciók biztosan nyújtanak majd 
némi segítséget!
Az otthon elkészíthető jelmezekben az a nagy-
szerű, hogy csemeténkkel együtt alkothatunk. 
Kiváló közös program és készségfejlesztés is 
egyben, s nem utolsó sorban eszmei 
értékkel is bír a jelmez. A kiseb-
bek biztosan nagy örömmel 
vesznek részt a munka fo-
lyamatában. A jelmez el-
készültével az óvodában, 
iskolában örömmel me-
sélhetnek arról, hogy bi-
zony az ő kezük munkája 
is benne van. Talán min-
den gyermek célja ilyenkor 
a jelmezverseny első helyét 
elnyerni. Azon felül, hogy a 
munka örömét akár közösen 
is élvezhetjük vidám pillana-
tokat szerezve, nem mindegy, 
hogy maga a jelmez, milyen 
kivitelezésű. Az összegyűjtött 
ötletek egyike sem igényel nagy 
szakmai tudást. Varrótanfolya-
mot egyik jelmezhez sem kell végez-
ni, így a kevésbé kreatív szülők is remekelhet-
nek és igazán mókás darabokat készíthetnek. 
Az esztétikai szempontokon túl ügyelni kell a 
kényelemre, hiszen több órán át is viselheti a 
lurkó. Néhány egyszerűbb, otthon használatos 
eszközből, költségkímélő módon már létre-
hozható a kiszemelt maskara. Az interneten 
rengeteg lehetőség kínálja magát. Több online 
felület is foglalkozik a témával, hogy hogyan 
is készíthetünk otthon saját kezűleg bármit. 
Ha rátaláltunk a megfelelő fotó- és ötletmeg-
osztó oldalra (Pinterest.com), használjuk a 
„diy”, „do it yourself ”, homemade”, „costume” 
hashtageket, ezáltal előbukkannak a jelmezek 
lépésről-lépésre való elkészítésének magyará-

zatai, s annak hozzátartozó képei. A hagyo-
mányos favoritok minden évben kétségkívül 
a szuperhősös és hercegnős kosztümök. Mi 
azonban két olyan maskarát szeretnénk most 
ajánlani fi úknak és lányoknak, amelyekkel ga-
rantáltan lenyűgöznek mindenkit az oviban 

vagy a suliban.

     A fi úk kedvence: R2D2

Az örök kedvenceken túl, mindig 
van aktuális favoritja a kicsik-
nek. A most trendinek számító 
Minyonok, Angry Birds vagy 
a legújabb Star Wars őrület a 
farsangi szezonban is hódít. Kis 
hercegünk abszolút befutó lehet 
a Csillagok háborúja kis kék ro-
botjaként, R2D2-nak öltözve:

Hozzávalók:
• fehér henger alakú kuka
• fekete, kék, szürke fi lc anyag
• ragasztópisztoly
• éles vágószerszám

A kuka alját kivágjuk egy éles 
szerszámmal, hogy a lábak szabadon 

mozoghassanak. Ezután a kuka oldalán a két 
kéznek készítünk nyílást. Ezzel a művelettel vi-
gyázzunk, legyünk óvatosak. Ha megvagyunk a 
munka veszélyes részével, jöhet az örömteli kö-
zös ragasztgatás. A fi lc anyagból kivágott apró 
alkatrészeket a kuka felületére R2D2 jellegzetes 
mintáit követve, ragasszuk fel! A kuka tete-
jén lévő billenő részről se feledkezzünk meg, 
ugyanis az lesz a jelmez „sisakja”. A kuka for-
mája hűen tükrözi a kis robot mókás külsejét.

A lányok kedvence: A DIVATDIKTÁTOR

Ha a gyermek teljes komolysággal állítja, olyan 
szeretne lenni, mint trendkövető anyukája, ak-

kor legyen a farsangon egy igazi stílusikon! A 
divatvilág stílusos szülei után, nagy szerepet 
kapnak a talán még stílusosabb csemeték. A 
sztárok azon versenyeznek, kié az év legdiva-
tosabb celebgyereke. Nem csoda, hogy saját 
gyerekünk is szeretne a farsang alkalmával 
igazi divatdiktátorrá avanzsálni.
A Fórum Bevásárlóközpont remek lehetősé-
get biztosít, hogy megtalálja a kedves szülő a 
megfelelő ruhát és kiegészítőt a gyermek szett-
jéhez. Nem utolsó sorban, ez a jelmez a min-
dennapokban is viselhető. Adjunk a gyerek 
kezébe egy divatmagazint és engedjük, hadd 
hozza haza az első díjat!

DIY-otthon elkészíthető jelmezek
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Divatszerkesztő: 
Szűcs-Tarcsa Anita

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

DivatfórumDivatfórum
  Mit viseljünk 2016-ban? Hogyan öltözzünk fel a mindennapokban vagy jelenjünk meg egy fontos megbeszélésen? Most megmutatjuk, méghozzá 

nem is akárhogyan! Hiszen a 2016-os Fórum Topmodell döntősein nézhetitek meg a legújabb ruhadarabokat.
Ha szereted a pasztellszíneket, esetleg a bordót, az idei szezon neked kedvez! A vékonyabb lányokon nagyon jól mutat egy-egy fehér öltözék alul, legyen szó akár szoknyáról, akár 
nadrágról. Ha eddig nem merted bevállalni a ceruzaszoknya slip-on kombinációt, akkor most itt az idő, hogy kísérletezz és merj új dolgokat is kipróbálni, hiszen néha a legmerészebb, 
legbátrabb próbálkozásokból születnek a legjobb dolgok. Ha te akarod diktálni a divatot, akkor elszántságra fel! A sárga színek főleg a barna bőrű, barna hajú lányokon mutatnak 
csodásan, tehát dobd fel a szettedet egy-egy halványsárga darabbal, és a siker garantált lesz. Emellé természetesen ne felejts el színben passzoló táskát választani, a clutch-ok tovább-
ra is menő darabnak számítanak. Így könnyen varázsolhatsz a sportosabb öltözetből is elegáns darabot.  Ha inkább a nőiesebb cuccok kedvelője vagy, és számodra a magassarkú 
cipő a mindennapokból sem hiányozhat, akkor bármilyen szoknyában kimozdulhatsz otthonról, ha azt blézerrel és egy nagyobb pakolós táskával kombinálod, illetve egy egyszerű 
virágmintás vagy egyszínű egyenes szabású ruhában is útnak indulhatsz. Természetesen a kiegészítőket sose felejtsd el, egy szép sál vagy egy feltűnőbb ékszer csak növeli a szetted 
harmóniáját. Ha elegáns szeretnél lenni, de a szoknya nem annyira a te világod, akkor is jó hírem van, hiszem most egyre népszerűbb a nadrágszoknya, amellyel bármilyen fontos 
eseményen is meg lehet jelenni, főleg ha egy színben hozzáillő cipőt választasz hozzá, és a táskát sem felejted el.  Ha tavasz, akkor elengedhetetlenek a fi nom anyagok, például a 
muszlim, ami szintén része lehet a mindennapjaidnak. Ami elmaradhatatlan az idei gardróbodból, az egy szép fehér ing, amit akár nadrághoz, akár szoknyához fel tudsz venni, és 
mind a hétköznapokban, mind pedig jelesebb eseményeken egy blézerrel, magassarkúval biztosan meg fogja állni a helyét. Imádod a bordót? Akkor viseld bátran, legyen az ceruza-
szoknya, gyönyörű testhez álló ruha, táska vagy cipő, biztos, hogy trendi leszel, hiszen a bordó a 2016-os év tavaszi kollekciójának az egyik alapszíne. Nem rendelkezel még valamelyik 
alapdarabbal az itt felsorolt és a döntősökön látható ruhák közül? Akkor irány a Fórum! Tavaszra fel!

8. ALEXA
Blézer (Promod)  11.995Ft;
Felső (Mango)  8.995Ft;
Nadrág (Mango)  9.995Ft;
Táska (Mayo Chix)  6.990Ft;
Cipő (Tamaris)  13.990Ft;
Karkötő (Art’z Modell-
Cango&Rinaldi)  21.900Ft;

9. FANNI
Ruha (C&A)  5.590Ft;
Sál (Bijou Brigitte)  4.990Ft;
Táska (New Yorker)  5.990Ft;
Cipő (Art’z Modell-
Cango&Rinaldi)  59.900Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  2.490Ft;

10. BLESSI
Blézer (Mango)  21.995Ft;
Felső (Mango)  5.595Ft;
Short (Promod)  8.495Ft;
Táska (New Yorker)  4.690Ft;
Cipő (Tamaris)  22.990Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  5.990Ft;
Karkötő (Art’z Modell-
Cango&Rinaldi)  22.900Ft;

5. ÁGI
Ing (C&A)  2.790Ft;
Ruha (Mango)  13.995Ft;
Táska (Mango)  11.995Ft;
Cipő (Salamander) 37.990Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990Ft;

6. CINTIA
Felső (Promod)  8.495Ft;
Szoknya (Mayo Chix)  5.990Ft;
Táska (Art’z Modell-
Cango&Rinaldi)  67.900Ft;
Cipő (Art’z Modell-
Cango&Rinaldi)  49.900Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte)  3.990Ft;

7. PANNI
Ing (Mango)  9.995Ft;
Szoknya (Tally Weijl)  3.995Ft;
Táska (Promod)  5.995Ft;
Cipő (Salamander)  52.990Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  4.990Ft;

1. 2.
3. 4.

6.
5. 9.7. 10.8.

3. AMANDA
Ruha (Promod)  11.995Ft;
Táska (Promod)  9.995Ft;
Cipő (Tamaris)  13.990Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte)  3.990Ft;

4. ESZTER
Felső (Promod)  9.995Ft;
Szoknya (New Yorker)  5.290Ft;
Táska (Promod)  9.995Ft;
Cipő (Salamander)  54.990Ft;
Nyaklánc (Art’z Modell-
Cango&Rinaldi) 2 1.900Ft;

1. SZANDI
Zakó (New Yorker)  5.290Ft;
Felső (Mayo Chix)  9.490Ft;
Szoknya (New Yorker)  5.290Ft;
Táska (Promod)  4.495Ft;
Cipő (Tamaris)  19.990Ft;
Nyaklánc (Art’z Modell-
Cango&Rinaldi)  24.900Ft;

2. NIKI
Tunika (Magenta)  15.900Ft;
Nadrág (Magenta)  15.900Ft;
Táska (Tamaris)  5.490Ft;
Cipő (Tamaris)  23.990Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  4.990Ft;
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Győrfy Alexandra Vivien (17 éves)
Jelenleg a Dienes László Gimnáziumban tanul, angol 

kéttanítási nyelvű osztályban. Fontos számára a sport, ha 

teheti, edzőterembe jár, illetve éveken át lovagolt. A tava-

lyi évet sikeresen zárta, hisz angol középfokú nyelvvizsgát 

szerzett. A jövőben szeretné kamatoztatni az angol nyelv-

tudását, valamint a modellkedéssel is komolyabban kíván 

foglalkozni.

Cselei Amanda (19 éves) 
Debrecenben tanul kisgyermekgondozónak- és nevelőnek 

egy Okj-s tanfolyamon, a jövőben pedig az óvodapedagó-

giát szeretné megcélozni. Hobbija a színészkedés, egy szín-

társulatnak is tagja. Ha marad szabadideje, azt olvasással, 

sorozatnézéssel tölti.

Nánási Nikolett (18 éves)
Gyerekkori álma, hogy létrehozhasson valami egyedülállót, 

valami felejthetetlent a szépségiparban és a modellszak-

mában. Hiszi, hogy a szépség a természetből fakad. Nagy 

vágya minél több nyelvet elsajátítani, hogy ezáltal különbö-

ző kultúrákat ismerhessen meg, és Magyarország értékeit 

hirdethesse világszerte. Jelenleg gimnáziumi tanuló, további 

tanulmányait az orvosi karon képzeli el.

Tóth Panni (16 éves) 
A Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolába jár, ven-

déglátás-turizmus szakra. Tíz évig mazsorettezett, ez alatt 

az idő alatt nagyon sokat utazott. Célja, hogy minél több 

országba eljusson, de legfőképp arra vágyik, hogy még 

egyszer lássa New York-ot. Pár évvel ezelőtt felejthetetlen 

két hetet tölthetett ott egy cserediák-program keretében. 

Katona Cintia (24 éves)
Most januárban szerezte meg a diplomáját a Debreceni 

Egyetem Népegészségügyi Kar Egészségfejlesztő mester-

szakán. Jelenleg egy népegészségügyre fókuszáló prog-

ramban dolgozik. Szeretné folytatni a tanulmányait: az 

Egészségpszichológia mesterképzését fogja megcélozni. 

Szabadidejét legszívesebben a családjával és a barátaival 

tölti, ezen kívül nagyon szeret olvasni és utazgatni. 

Csura Eszter (22 éves)
Jelenleg a Debreceni Egyetem Igazgatásszervező szakán 

tanul. A jövőben szeretne ezen a területen elhelyezkedni. 

Szabadidejét legszívesebben a családjával és a barátaival 

tölti. Nagyon szereti az állatokat, ezért, ha teheti, a közös 

programokra magával viszi kedvenceit is. Fontosnak tarja 

a sportolást, igyekszik minél gyakrabban időt szakítani a 

testmozgásra. 

Győrfi Ágnes (16 éves) 
Az Ady Endre Gimnázium hatosztályos tagozatára jár. Har-

madik éve versenyszerűen aerobikozik, de már előtte is 

sportolt. Kipróbálta az úszást és az atlétikát is. A zene fontos 

része az életének, énekel és gitározik. Korábban zeneiskolá-

ban hegedült. A jövőben is szeretne énekléssel foglalkozni. 

A gimnázium elvégzése után egyetemre fog felvételizni.

Sárkány Fanni (21 éves)
Fanni angol-média szakos hallgató. Idén diplomázik, tanul-

mányait pedig a nemzetközi tanulmányok mesterszakán 

szeretné folytatni. Angolul és spanyolul is felsőfokon beszél. 

Hét éve versenyszerűen atletizál, válogatott, illetve országos 

bajnok is volt 400 méteres síkfutásban. Egy Európa-baj-

nokságra is kijutott, ami örök élmény a számára. A másik 

szenvedélye a zene. 

Majorik Alexandra (21 éves)
A debreceni Brassai Sámuel Gimnáziumban tanul, szállítmá-

nyozási ügyintéző szakon végzős. A vizsga után szeretne el-

helyezkedni a szakmájában, akár Magyarországon, akár kül-

földön. Szabadidejét a barátjával, a barátja családjával és a 

saját családjával tölti. Szülei évek óta külföldön élnek. Szeret 

moziba járni és sportolni. A jövőben boldog családot szeret-

ne, gyerekekkel. Gyerekkori álma, hogy modellkedhessen.

Nmekini Agata Blessing (22éves)
Blessing félig magyar, félig pedig nigériai a származású. 

Jelenleg a Gál Ferenc Főiskola hallgatója óvodapedagógia 

szakon. Nagy vágya, hogy a későbbiekben magánóvodát 

alapítson. A média világa is érdekli, szívesen lenne műsor-

vezető. A tanulás mellett szabadidejében divatbemutatókra 

és fotózásokra jár, nagyon érdekli a modellkedés világa. 

  Az idei évben is megrendezzük 
az év legizgalmasabb eseményét, a Fórum 
Topmodell versenyt! Gyönyörű lányokban 
most sem lesz hiány.

Idén is lázas készülődés előzte meg a versenyt, 
már decemberben is sokat foglalkoztunk vele, 
hiszen szerencsére ismét nagy érdeklődés övezi 
az eseményt. Szebbnél-szebb lányok küldték el 
a jelentkezésüket, hogy részt vehessenek ezen 
a rangos megmérettetésen. Január elejétől már 
lehetett jelentkezni, amit több mint kétszáz gyö-
nyörű hölgy meg is tett. A Tri Lite fotóstúdió jó-
voltából idén is lehetősége nyílt a képekkel nem 
rendelkező lányoknak, hogy a Fórumban kihe-
lyezett fotóstúdióban profi  fotókat készíttethes-
senek magunkról. A középdöntőbe mindössze 
harminc lányt hívtunk be, akik szigorú rostán 
mentek keresztül. Akik ide bekerültek, azoknak 
a szépségéhez kétség sem fér, a középdöntőben 
viszont nemcsak a szépségüket néztük, hanem 
az önbizalmukat, a kedvességüket valamint a 

stresszhelyzetben nyújtott teljesítményüket is 
„leteszteltük. Talán soha nem volt még ilyen ne-
héz dolga a zsűrinek, amikor meg kellett hoznia 
a döntést, hogy ki az a tíz szépség, aki a döntőbe 
kerül. Az első kihívás a lányok számára a portfolió 
fotózás volt, ahol mindenkiről készült egy portré 
illetve egy egész alakos fotó is. Ezeket a fotókat 
látva biztosak lehettünk benne, hogy jó döntés 
született a bírák részéről, hiszen a lányok káprá-
zatosan szépek voltak, mindenki ragyogott.  A 
szépségekről bemutatkozó videót is készítettünk, 
amelyben néhány mondatban nyilatkozhattak 
magukról. Ezeket a kisfi lmeket február 8-től 19-
ig minden nap láthatják az Alföld Televízióban. 
Az elődöntőbe behívott lányoknak sem érdemes 
elkeseredniük, hiszen közülük egy szerencsés a 
FÓRUM hivatalos Facebook-oldalán futó sza-
vazás alapján különdíjat kap. Hogy ő kicsoda, az 
február 19-én derül ki. Hétfőtől megkezdődnek 
a járáspróbák is, ahol a lányoknak a színpadi ki-
futón való mozgás alapjait tanítják meg, hogy a 
döntőben minden kifogástalan legyen. 

Hogy ki lesz a Fórum Topmodell 2016-ban?
A Fórum Topmodelljének számos kritérium-
nak kell megfelelnie, hiszen ő képviseli a Bevá-
sárlóközpontot. Győztesnek lenni nem egysze-
rű feladat. A külső megjelenés mellett nagyon 
fontos szerepet játszik az intelligencia, az alázat, 
a kedvesség és a türelem. Számos eseményen 
kell részt vennie, és ezeken nem elég a sugár-
zó szépség, mert rendületlenül hiszünk abban, 
hogy az igazi szépség belülről is fakad. A zsűri 
ezeket mérlegelve hozza majd meg a döntését.
Február 19-én egy nagyszabású show kereté-
ben kiderül a válasz erre a kérdésre is! Egyet 
biztosan állíthatok: az lesz az első, aki nem csak 
a szépségével, de rátermettségével is elbűvöli a 
zsűrit. Az este háziasszonya idén is Görög Zita 
lesz, az est fénypontjaként pedig Boggie fog fel-
lépni.
Kérnék minden kedves olvasót, rokont, isme-
rőst, szimpatizánst, hogy jelenlétével is emelje 
az est fényét! Izguljunk együtt a február 19-ei 
döntőn! Hajrá lányok! Győzzön a legjobb!

Az est háziasszonya: 

Görög Zita
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BOGGIE A FÓRUM színpadán
 Csemer Boglárka az idei Fórum Top-

modell verseny zsűritagja és sztárvendége. 
Február 19-én 18 órától a legismertebb szá-
mait hozza el nekünk! A bájos énekesnőt egy 
interjú keretében a terveiről, a koncertjeiről, 
az életéről faggattuk.

A MOM-ban tartottad a karácsonyi nagykoncer-
tedet, milyen volt a fogadtatása?
Több hónapos felkészülés előzte meg a koncertet. 
Nagy zenekarral, vetítéssel, díszlettel készültünk a 
nagy napra. Szerintem nagyon jól sikerült. A 2015-ös 
évem legjobb koncertje lett, egyben méltó zárása is a 
tavalyi évnek. Nagyon sok boldog arcot láttam a kö-
zönség soraiban, amitől én is nagyon feldobódtam.

A koncert napján már csak pár jegyet lehetett kap-
ni. Milyen érzés évről-évre egyre több emberhez 
eljutni?
Boldogsággal tölt el. Nagyon szépen építkezik a pro-
dukció évről évre. Mindig vannak új tervek, mindig 
van hová fejlődni. A szakmám legkedvesebb része 
a koncertezés, amikor találkozhatok a közönsé-
gemmel. Sokan nem tudják, de én világéletemben 
zenekarral zenéltem, és mind mai napig csak élő 
fellépéseket vállalok. Az élő zene varázsához nem 
fogható semmi. Amikor a színpad egy nagy társas-
játék és örömzenélés, az olyan élményt tud nyújtani 
a hallgatónak, ami biztosan maradandó és lélekig 
hatoló. A hangszerek, az énekhang energiája, érzel-
mi töltete ilyenkor tud igazán megérinteni.

A legnagyobb sikert a Parfüm című számod hoz-
ta. Gondoltad volna, hogy ez lesz az áttörés?
Érdekes, hogy ebben a dalban rengeteg ember hitt, 
már a kezdetektől. Utólag azt gondolom, hogy 
sikerre volt predesztinálva, mert amikor ennyi 
energia, hit adódik össze, akkor abból csak valami 
nagyszerű dolog születhet. De azt álmomban sem 
gondoltam, se én, se senki a csapatomból, hogy ez 
a dal ekkorát fog szólni. A Parfüm eljutatott a világ 
minden kontinensére, megerősített abban, hogy 
semmi sem lehetetlen. Az első albumomat az ame-
rikai Billboard-listára repítette. Az áttörést viszont 

sohasem egy dalhoz kötöttem, hanem a kitartás-
hoz. Tudtam, hogy előbb-utóbb működni fog, amit 
csinálok. Rengeteg erő és hit kell ehhez a szakmá-
hoz is, mint bármi máshoz. Anélkül nem megy.

Nagy hatással volt rád Franciaország. Hogyan ke-
rült hozzád közel ez az ország?
Az érettségi után egy évet Párizsban, babysitterként 
töltöttem egy családnál, a gimnáziumban pedig 
négy évig tanultam a nyelvet. Amikor hazajöttem 
Párizsból, Egerben elvégeztem a francia szakot. 
Szóval ezek azok az élmények és hatások, amelyek 
alól a mai napig nem tudok, jó értelemben véve, 
szabadulni. A saját zenémen erőteljesen érződnek 
a francia sanzon jellegzetességei.

Te képviselted hazánkat az Eurovíziós Dalfeszti-
válon. Milyen érzés, amikor a te dalod képviseli a 
országodat?
Amellett, hogy boldogság, nagy felelősség is. Talán 
én ez utóbbira még komolyabban is koncentrál-
tam. Közel hat hónapot készültünk a bécsi meg-
mérettetésre, és végig nagyon komolyan vettem. 
Talán túl komolyan is. Az Eurovíziós Fesztivál egy 
diplomáciai találkozó, ahol tényleg nem mindegy, 
hogy mivel képviselteti magát az adott ország. Vagy 
adott esetben hogyan ad interjút az énekes. Én a hat 
hónapos felkészülés alatt heti két angol órát is vet-

tem, hogy nagy legyen a rutinom az angol nyelvű 
interjúadásban. Annyira sajnálom, hogy ebből az 
egészből olyan keveset látnak az emberek. Ha már 
évek, sőt évtizedek óta indulunk rajta, szerintem jó 
lenne, ha jobban bele tudnának látni az emberek 
a háttérfolyamatokba is. Akkor mindenki jobban 
értené, hogy miért érdemes ezen a fesztiválon ott 
lenni, és hogy mennyire fontos, milyen képet alakí-
tunk ki magunkról.

Melyik dalod a nagy kedvenc?
A Parfümöt, a Wars for Nothingot, a Japánkertet 
és a Camoufl age című dalomat nagyon kedveli a 
közönség.

Szépségversenyen fogsz zsűrizni. Véleményed sze-
rint egy nő mitől szép? Mitől különleges? 
Engem önmagában hidegen a hagy a test. Az iga-
zán szép nő nem az 50 cm-es derekától lesz szép. 
A tekintetében minden ott van. Beszélgetnék vele? 
Meg tud érinteni? Van kisugárzása? Van jelenléte? 
Ha úgy érzem, hogy ez a nő akar valamit közve-
títeni az egész lényével, akkor engem le tud venni 
a lábamról. Amúgy semmi esélye. A személyiség, 
a kisugárzás sokkal de sokkal fontosabb, az tölti 
meg értékkel a múlandó testet. A testi paraméterek 
szakmai elemzését a zsűriben helyet foglaló kollé-
gáimra bízom! Izgalmas lesz!

Te jelentkeznél-e egy bevásárlóközpont modell 
versenyére?
Nem! Engem annyira nem érdekel ez a világ, hogy 
versenyzésen törjem a fejem.  De szerintem mindig 
jók az ilyen jellegű kezdeményezések, mert azok a 
fi atal lányok, akik a divatvilágban képzelik el a jö-
vőjüket, nekik remek „Fórum” a bemutatkozásra. 
Amikor elkezdtem az énekléssel foglalkozni, akkor 
én is minden létező versenyre jelentkeztem. Jó ta-
pasztalat és lehetőség.

Ki az a nő, aki szerinted igazán nő? Szakmailag és 
női ideálként?
Szerintem 2016-ben a nő olyasvalaki, akiben van 
szeretet, lágyság. Olyan erős megérzések viszik elő-
re, amelyek sohasem csapják be. Ez a női erő titka.
Mindemellett erős, önálló, céltudatos, van vélemé-
nye, amit meg is mer osztani, képes az energiáit 
megfelelően csoportosítani. A nőkben hihetetlen 
erő és energia lakozik, ami egyre nagyobb teret kap 
minden területen, és én ennek szívből örülök.

A pályád folyamán csinálnál valamit másképp? 
Nem! Minden okkal történik, és az hogy merre 
megyek tovább, milyen kanyart vesz a karrierem, 
az csak és kizárólag rajtam múlik. 

Villámkérdések:
Mi a kedvenc kajád?
- Szabolcsi töltött káposzta.
A kedvenc parfümöd? 
- Most épp a Miracle.
Születési dátumod és helyed? 
- 1986.11.30., Budapest.
Van háziállatod? Mi a neve? 
- Luca cica, Palkó kuyta.
Mit szeretsz magadon? 
-  Nincs ilyen, elfogadom magam olyannak 

amilyen vagyok.
2016-ra milyen fogadalmat tettél? 
-  Több időt fogok tölteni a családdal, 

és kevesebbet fogok ülni a gép előtt.
Melyik a kedvenc országod? 
- Vietnám.

  Szárad a bőröd, cserepesek az 
ajkaid, csúnya a körmöd, a hajad? Ne ess 
kétségbe, a hideg időben ezzel küzd min-
denki. Ha már jelentkeztek a tünetek, épp 
itt az ideje, hogy tegyél ellene!

A téli hónapokban lelassul a bőrregeneráció 
természetes folyamata. A káros hatásokat ezért 
a szokásosnál is gondosabb bőrápolással egyen-
súlyozhatjuk. Első nagyon fontos szabály, hogy 
pótold a bőröd nedvességtartalmát! Különösen 
a téli hideg idején mindenki kellemes kényez-
tetésnek tartja a hosszú forró fürdőket, pedig 
ezek sajnos megfosztják bőrünk felületét a lét-
fontosságú olajoktól, ami így hamar kiszárad. 
Arclemosóból is csak kímélőt szabad választani 
ilyenkor, mert annak alkoholtartalma tovább 
rontja bőröd állapotát. Ne felejtsd el, hogy a für-
dőzés után az enyhén nedves bőrödre használj 
testápolót, az arcodra pedig hidratálókrémet. 
Második fontos szabály, hogy hajadról és a fej-
bőrödről se feledkezz el. Télen a hajunk száraz, 
fénytelen és töredezett lehet. A száraz tincsek 
ellen fejbőrünk faggyútermeléssel reagál, emiatt 
a hajtő zsírossá válhat. Tehát lehetőleg ne moss 
hajat naponta, de rendszeresen ápold a megfe-
lelő hajpakolással a tincsek töredezett végeit. 
Az egészséges és csillogó hajadat ezek után kü-
lönbözőképpen variálhatod. Kötheted egyszerű 
copfb a, de az idei év nagy slágere a különböző 
fonás. Hajrá, kezdj el gyakorolni, ha eddig még 
nem tetted volna! Fő a változatosság. 
A hideg, a szél nemcsak az arcot, de a kezet is 
megviseli. Ezért naponta legalább kétszer kend 
be hidratálókrémmel. Körmeidet ápoló ceruzá-
val, hidratáló krémekkel és polírozással tartsd 
karban a hideg hónapokban is. Na és persze ne 
feledkezz el a kesztyűről sem! A különböző di-
vatos darabokat beszerezheted a boltokban. Di-
vat a kötött, a bőr, az egyszerű, az extravagáns, 
az egyujjas és persze a hagyományos is. 
Ezek mellett természetesen az egészségre is 
oda kell fi gyelni. Bizonyosodj meg róla, hogy 
elegendő friss gyümölcsöt és zöldséget, főleg 
zöld színű zöldségeket fogyasztasz! Általában 

a következőket javasolják: citrom, narancs, 
mandarin, kiwi, zöldpaprika, borsó, káposzta. 
Ezek mellett az étrendedet különböző vitami-
nokkal is egyensúlyba hozhatod. Ezek soha sem 
ártanak! És ha már ép testben ép lélek, akkor 
ne feledkezz el arról sem, hogy a hideg, boron-
gós, szürke napokon közérzeted és hangula-
tod javítása érdekében nézz minél több fi lmet, 
kényeztesd magad különböző aromaterápiás 
fürdőkkel, valamint hosszú beszélgetésekkel a 
barátnőiddel!
Továbbá fontos a sport is! Végezhetsz különbö-
ző otthoni tornagyakorlatokat vagy eljárhatsz a 
közeli fi tneszterembe, hidd el, nagyon feltölti az 
embert, és jobban is alszol egy kiadós mozgás 
után. Saját tapasztalatból mondom! Otthonra 
javaslom a pilatest, a jógát és különböző dvd-
kre vagy videókra tornázást. Személy szerint én 
otthon a zumbázást is jobban szeretem, mint 
csoportosan a fi tnesz órákon, mert így magam 
kedvére ugrálgathatok a tv előtt és jókat nevet-
gélhetek. Akik a futás szerelmesei, jól felöltözve 
az utcákat is róhatják, engem nagyon kikapcsol. 
Sokkal egészségesebb leszel, és nem utolsó sor-
ban már most dolgozol a nyári bikiniszezonhoz 
szükséges alakodon, tehát ez dupla nyereség! 
Figyeljünk oda magunkra kívül és belül télen is! 

Szépségápolási tippek télre
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 A februárról általában minden-
kinek három dolog jut eszébe: a farsang, 
a tavasz közeledte és természetesen a 
Valentin nap. A szívecskéktől, rózsák-
tól és cukormáztól hemzsegő amerikai 
ünnep egyre elterjedtebb hazánkban, a 
párok jelentős része ilyenkor apró aján-
dékokkal kedveskedik egymásnak. Mi 
egy nagyszerű élménnyel szeretnénk 
meglepni szerelmes látogatóinkat.

Eltalált Cupido nyila? Nemrég melegedtél 
össze a csinos pultos lánnyal vagy a helyes 
futár fiúval? Úgy érzed megtaláltad az iga-
zit? Akkor február 10. és 13. között neked 
és kedvesednek a Fórumban a helye! A be-
vásárlóközpont csapata ugyanis egy Cupido-
túrára invitál titeket! Hogy miről is van szó?
Szeretnénk, ha hűséges látogatóink egy 
igazán szórakoztató és tanulságos élmény-
nyel gazdagodnának a centerben a Valen-
tin héten! Ezért egy olyan túrát találtunk 
ki, amelyen a szerelmesek ügyességi és kvíz 
feladatok segítségével tehetik próbára talp-
raesettségüket és azt is tesztelhetik, hogy 
mennyire jól ismerik egymást. Minden já-
tékra jelentkező pár kap majd kollégáink-
tól egy menetlevelet, amelybe pontokat 
gyűjthetnek. Pontokat három állomáson is 
szerezhetnek. A „Szívből szívbe” játék mel-
lett „Szerelem kvízzel” várunk titeket, hogy 
megcsillogtathassátok „A szerelem erejét”.
Azok között, akik a legjobban teljesítik a fel-
adatokat és a játék végén bedobják menet-
levelüket az üveggömbbe, rengeteg értékes 
ajándékot sorsolunk ki! Hogy csak egyet-
kettőt említsünk: egy óriási plüssmaci, mint 
a filmekben, a Coffeshop ínycsiklandóan 
díszített, ízletes mochaccinoit 50 szerencsés 
pár kóstolhatja meg, 5 szerelmes pedig VIP 
jegyet nyerhet Bereczki Zoltán február 15-i 
koncertjére, a Kölcsey Központba, amely fel-
hőtlen kikapcsolódást ígér mindenkinek! A 
tehetséges énekes vadonatúj koncertműsor-

ral, régi és új slágereivel, kedvenc dalaival 
és állandó sztárvendégekkel indította útjára 
legújabb koncertsorozatát, az Illúzió turnét. 
A koncert dalai felölelik Bereczki eddigi 
popzenei pályafutásának legfőbb állomásait, 
ízelítőt ad régi és új saját munkáiból épp-
úgy, mint kedvenc előadóiból, zenés szín-
házi múltjából és a nézők által folyamatosan 
igényelt Sztárban sztáros feldolgozásokból. 
Állandó vendége Veres Mónika Nika, aki 
Debrecenbe is elhozza legújabb Euróvíziós 

dalát, az Emlékképet. Bereczki saját 7 tagú 
zenekarával érkezik újra a cívisvárosba.

Ha tehát szeretnétek próbára tenni kapcso-
latotokat és értékes nyereményekkel gazda-
godnátok, látogassatok el a régió legszebb 
bevásárlóközpontjába február 10. és 13. 
között! A Fórum angyalai és Cupidoi hét-
köznap 16 órától 19-ig, szombaton pedig 
10-től 19 óráig várnak minden szerelmes-
párt!

Valentin hét a Fórumban

  „Utazni csak sok pénzből lehet.” Ezt 
az állítást cáfolják meg a kanapészörfösök, a 
házőrzők vagy a lakáscsere rajongói. 

Tegyük fel, hogy igen jutányos áron jutunk 
repülőjegyhez. Szorgosan böngésszük az 
utazomajom.hu, a mindenkiutazhat.hu, vagy az 
akciós repülőgyeket árusító repjegy.hu oldala-
kat és rálelünk álmaink útjára egy kakaós csiga 
áráért! Mert bizony ez is lehetséges. 

Repülőjegy 50 forintért

A lehetőség neve “error fare”, ami nem más, 
mint egy rendszerhibás ár. A légitársaságok 
árazás közben számos hibát véthetnek, és ezek 
sokszor kikerülnek a foglalási rendszerekbe. 
A legtöbb ilyen ár hihetetlenül olcsó, olyan is 
előfordul, hogy az átlagár negyedéért repülhe-
tünk a világ valamely célállomására. Így akár a 
Karib-tenger egyik legszebb strandszakaszát is 
megcsodálhatjuk 600-700 Euró helyett alig 78 
Euróért Dominikán.

Vigyázhatok a házadra?

Ezt a kérdést sok “vándorvágyó” teszi fel szinte 
naponta. A housesitting, azaz házőrzés az uta-
zás egyik legnépszerűbb és leggazdaságosabb 
módja. A házőrzéssel foglalkozó oldalakon (pl. 
Trustedhousesitters.com) olyan emberek ke-
resnek önkénteseket, akik hosszabb-rövidebb 
időre elutaznak és nem akarják őrizetlenül 
hagyni otthonukat. Jellemzően háziállatokra 
kell vigyázni cserébe. Azért talán ki lehet bír-
ni, hogy naponta kétszer megetessük Bodrit, 
miközben épp Bali tengerpartján lévő átmeneti 
otthonunkban gyönyörködünk a kilátásban...

Cameron Diaz házhoz jön

Valószínűleg sokaknak rémlik még a Holiday 
című fi lm. Most nem kifejezetten Jude Law 
sármjára gondolok. A történet szerint Cameron 
Diaz amerikai otthonából a vidéki Angli-
ába költözik. Kate Winslet pedig a vidéki 

Angliából Amerikába. Otthont cserélnek. A 
homeexchange.com oldalra regisztrálva a fi lm 
valósággá válik, ugyanis a Vatikántól Rióig bár-
hol találunk lakásukat kínáló embereket. Ki 
tudja, valahol talán aztán tényleg Jude Law lesz 
majd a szomszédunk.

Minden héten más kanapé

Világszerte több mint kilencmillió személy ajánl-
ja fel szabad kanapéját, ágyát ingyen az utazók-
nak, akik nemcsak egy települést ismerhetnek 
meg, hanem valódi képet alkothatnak az úti cél-
jukként választott városról, országról. Az alap-
ötlet a stoppoláshoz hasonlít: a kanapéturisták 
internetes portálján egy szabad ágyat, kanapét, 
hálózsáknyi helyet a padlón felajánlunk egy má-
sik „kanapészörfösnek”. Jelenleg mintegy kilenc-
millió személy, a világ több mint százhúszezer 
településéről tagja a couchsurfi ng.org portálnak. 

Országváltás a gyakorlatban

Számos világutazó blogger a fenti módszereket 
a gyakorlatban is sikerrel használja. Harmincz 

Rita, ‚A sárga ruhás lány’ című blog szerzője 
gyakorlott házőrzőnek számít már Balin. Vigh 
Bori, a bakcpacker.hu oldal szerkesztője pedig 
még Indiában is csak kanapészörff el utazott. 
A Hortobágyi Rántott Vombat ötletgazdája, 
Nagy-Szabó Orsi a szállás mellé extra-szolgál-
tatásként Új-Zélandon bizony igen hasznos 
oposszum-lövészeti leckéket kapott egyik szál-
lásán egy hippi méhésznél. További hasonló 
kalandokért érdemes követni az Országváltót. 
Minden kedden 18.00-tól és 20.00-tól, valamint 
vasárnap 16.00-tól és 21.00-tól az Alföld Televí-
zió műsorán!

Amikor elkap a vándorvágy
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VISSZATEKINTŐ

 Érdekes hónapnak bizonyult a 
január, hiszen amíg odakint repkedtek a 
mínuszok, és össze-vissza csúszkáltunk a 
fagyos utakon, addig a Fórum Bevásárló-
központ melegében sétálgatva kincsekre 
bukkanhattunk. Több ezer forintos kedvez-
ményekkel juthattunk hozzá kedvenc ruha-
darabjainkhoz, kiegészítőinkhez és nagyon 
sok más, szuper termékhez. Erre az évre 
azonban még nem értek véget a hatalmas 
leárazások!

Sokan, amikor meglátják a „leárazás”, „akció”, 
„kiárusítás” szavakat, egyből arra asszociálnak, 
hogy a boltok nyilván a selejteket szeretnék 
rásózni a vásárlóikra. Tapasztalatból mondha-
tom, hogy a Fórum üzletei esetében biztosan 
nem igaz ez a feltételezés.
Bennem akkor tudatosult igazán, hogy milyen 
szuper üzleteink vannak a centerben, amikor 
nem is oly rég az egyik kedves kolléganőm szé-
les mosollyal állított be az irodába, kezében egy 
népszerű (eredeti árán több ezer forintos) koz-
metikai csomaggal, amelyhez potom áron jutott 
hozzá. Ekkor döntöttem úgy, hogy riasztom a 

hugicámat: induljunk mi is shopping-körútra, 
hátha nekünk is szerencsénk lesz.
Bevallom őszintén, nő létemre nem vagyok az 
a tipikus shopping-őrült. Velem nem igazán le-

het találkozni a „best friendjeim” oldalán a plá-
zákban, amint eszementen válogatok a magas 
sarkú cipők és táskák között. Vásárolni csakis 
egyedül, vagy a húgommal szeretek, olyan idő-
pontban, amikor viszonylag kevesen vannak az 
üzletekben. Így elkerülhetem az óriási rohamot, 
s nem kell veszekednem senkivel egy-egy kisze-
melt darabért. Szépen, nyugodtan nézelődhetek 
és próbálhatok. Ezzel a jól bevált módszerrel 
indultunk hát neki januárban is kedvenc üzle-
teinknek, hogy felturbózzuk kicsit téli ruhatá-
runkat.
Legelőször átgondoltam, melyek azok a dolgok, 
amikre különösen szükségem van. Egy jó meleg 
pulóver, egy bélelt kabát, néhány cuki felső és 
egy kényelmes csizma minden télen jól jöhet. 
Nos, kedves vásárlók, büszkén állíthatom, hogy 
kincskereső körutunk nem volt hasztalan! Gyö-
nyörű téli kabátomhoz és csini lábbelimhez tíz-
ezer forint alatti összegért, (most már) kedvenc 
kardigánomhoz és egyedi felsőimhez pedig 
mindössze pár ezer forintért jutottam hozzá, 
köszönhetően a 60-70-80%-os leárazásoknak! 
Természetesen, egy nőnek mindig szüksége van 
különböző sminktermékekre is. Hála a Fórum 
drogériáinak, egy-egy csúcsminőségű rúzst, 
körömlakkot és szempillaspirált is fi llérekért 
vásároltam. A káprázatos ruhák, kiegészítők és 
kozmetikai szerek mellett meg kell említenem 
a lenyűgöző könyveket és a hasznos műszaki 
cikkeket is, hiszen a Fórum üzletei ezeket is hi-
hetetlen akciókkal kínálták!

Megmondom őszintén, csalódtam a leárazások-
ban. Csalatkozásom azonban abszolút pozitív 
volt! Jövőre biztosan januárra hagyom majd téli 
ruhatáram bővítését. Addig azonban, Önöknek, 
kedves látogatóink, számtalan lehetőségük lesz 
még arra, hogy kincsekre vadásszanak a center 
falai között! A Glamour- és Joy-napokon túl, a 
Fórum saját kuponnapokkal is jelentkezik min-
den évben. Ezen túl, az üzletek minden hónap-
ban kedveskednek valamivel vásárlóiknak, így 
érdemes gyakran ellátogatni a régió legszebb 
bevásárlóközpontjába, és fi gyelni a kirakatokat! 
Természetesen, a Fórum Magazin olvasását sem 
szabad elhanyagolni, ugyanis a legtutibb akci-
ókról és újdonságokról mindig igyekszünk tájé-
koztatni Önöket.
2016-ban is szeretjük a kedvezményeket!

Januári mínuszok
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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: Frendl Szilvia 52/598-806
Barabás Fruzsina 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, 
Görög R. Dorottya, Szőgyényi Adrienn

Nyomtatás: Russmedia Kft . 
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

Tel.: +36-52-526-626 Felelős vezető: Dubóczki Tibor

AGAZINAGAZIN

Vágja ki és rakja össze a képet, majd 
küldje el vagy vigye be személyesen az 
üzletközpont címére, és nyerjen egy 
külső-belső tisztítást 5.500 Ft értékben.

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: 2016. február 25.

A nyertest telefonon értesítjük, nevét 
pedig a következő számban közöljük.

FÓRUM-KIRAKÓ
Előző kirakós 

játékunk nyertese 
Bertáné Nagy Julianna, 

bal oldalán Tóth Andrea 
center menedzser asszisztens, 

a jobb oldalán pedig az 
Art’z Modell üzlet képviseletében 

Ádámszki Nándorné.
A nyertes egy 5.000 Ft értékű 

ajándékutalvánnyal lett gazdagabb.

Baconbe göngyölt csirkemell, 
káposzta ágyon, tészta köntösben

Hozzávalók:
• fél fej káposzta • 1 kg csirkemell • mirelit leveles tészta • egy csomag bacon
• só • bors • fokhagyma, sült csirke fűszersó

Elkészítés:
A káposztát vágd apróra, kis olajon, sóval és borssal párold meg. A csirke-
mellet vágd ketté, alaposan dörzsöld át fűszerekkel, fokhagymával, majd 
serpenyőben süsd elő. Amíg a csirkemell pirul, addig a leveles tésztát 
nyújtsd ki. A párolt káposztát terítsd szét rajta, majd jöhetnek rá a bacon 

szeletek. Ezután nincs más dolgunk, mint a csirkemellet is 
a gazdag tészta köntössel beborítani. Kenjük meg tojás-
sal a tetejét, és előmelegített sütőben 190 fokon süssük 
aranybarnára! 
Ez az étel tökéletes ünnepnapokra és vasárnapokra is. 
Viszonylag gyors, látványos, és intenzív ízeket rejt magá-
ban.  Jó étvágyat!

                  Tar Hajnalka Szerkesztő-riporter

Máglyarakás
Hozzávalók:
• 4 -5 kerek kalács, vagy 4 -5 nagy kifl i • 5 tojás • 5 dl tej • 20-25 dkg cukor
• 1 cs. vaniliás cukor • citrom, és narancs reszelt héja 
• Darált dió, baracklekvár
• alma, fahéj

Elkészítés:
A kalácsokat vagy kifl iket beletépkedjük egy tepsibe,vagy hőálló 
üvegtálba.A tojások sårgáját kikeverjük a cukorral,vaniliás cukorral,a fe-
hérjét habbå verjük.A tejbe belereszeljük a citromés a narancs héját és 
felforrósítjuk.
A tojásos masszánkat összeöntjük a tejjel, elkeverjük és ráöntjük a kalács-
ra, vagy kifl ire. Narancslevet is facsarhatunk rá. Megnyomkodjuk, hogy 
beszívja. A baracklekvárt rákenjük ennek a tetejére,majd rászórjuk a darált 
diót,és ennek a tetejére jön a  reszelt alma,amit megszórunk fahéjjal. Be-

tesszük a sütőbe kb.10 perc alatt 180 fokon készre süt-
jük. A tojásfehérje habjába 1 nagy kanál baracklekvárt 
keverünk,ės rásimìtjuk a  tetejére a habot, majd barnulá-
sig sütjük újra. Én személy szerint az almát külön megpá-
rolom fahéjjal és cukorral, és nem a süteménybe, hanem 
a megbarnult hab tetejére kenem.:)
Mind a kétféleképpen Isteni fi nom!  Jó étvágyat kìvánok!!!!

Porkolábné Bujdosó Andrea center-menedzsment

Labirintus Játszóház
Fórum Labirintus légkondicionált gyermekbarát többszintes játszóház 

labdafürdős légvárral, szivacsos baba-mama játszó sarokkal, kreatív 

és interaktív játékokkal várja vendégeit.

Szülinapi, névnapi gyermekzsúrok akár full service-s kivitelben is kötöttségek

 nélkül megszervezhetőek.

Bérlet vásárlási lehetőség és hűség akció a visszatérő vendégeknek.

A közösségi játék hatalmas örömforrást is jelent a gyermek számára! 

Ebben a időszakban a kicsik sokszor még nem a célban, hanem magában a játék 

folyamatában lelik örömüket és abban, hogy mindezt megoszthatják pajtásaikkal.

A játék kulcsfontosságú a mozgásfejlődés szempontjából is, mivel így ismerik meg 

testük lehetőségeit és korlátait. A különféle tevékenységek során a gyerekek új 

mozgásformákat sajátítanak el és gyakorolják a már ismerteket.

A fizikai aktivitás növeli a gyermek állóképességét és kitartását, valamint segít 

abban is, hogy a gyermek a játék során levezesse fölös energiáit.
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