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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

 Februárban ismét ki-
derül, ki képviseli a Fórumot 
2014-ben, mi lesz a legmenőbb 
jelmez a fórum színpadán, ho-
gyan dalolja közelebb magát 
a szívünkhöz Csordás Ákos, de 
ismét találkozhatunk majd Gö-
rög Zitával is. 

Februárban mindig zajlanak az ese-

mények a bevásárlóközpontban. 

Boros Evelin és Gyarmati Mabella 

után immár harmadjára keressük 

azt a lányt, aki egy éven keresztül 

képviseli a bevásárlóközpontot ren-

dezvényeken, plakátokon, fotózáso-

kon. Idén is több száz jelentkező kö-

zül sikerült kiválasztani a zsűrinek, 

azt a 10 lányt, aki méltán megállja a 

helyét Debrecen egyik legrangosabb 

modell versenyén. A fődíj kecsegte-

tő, hiszen a győztes az elismerésen 

kívül 200.000 Ft-os modell szerző-

déssel is gazdagabb lesz. A lányokat 

elnézve, abban biztosak vagyunk, 

hogy a győztes méltó utódja lesz a 

két lánynak. A február 21-ei döntő-

re szeretettel várunk minden ked-

ves vásárlót, aki kíváncsi a lányokra 

és szeretné tudni a végeredményt, 

vagy csak szeretne találkozni sztár-

vendégünkkel, a ByTheWay-el, akik 

17.00 órától lépnek fel a Fórum 

színpadán. A rendezvény háziasszo-

nya Görög Zita lesz ismét, aki még 

tanácsokkal is ellátja majd 2014 Fó-

rum Topmodelljét.

Az év második hónapja nem múlhat 

el farsangi mulatság nélkül. A gye-

rekek nagy örömére ismét megren-

dezésre kerül a Fórum farsang. Két 

hétvégén is február 15-16-án és 22-

23-án is műsorokkal, lufi bohóccal, 

kézműves házzal, arcfestéssel várjuk 

majd a kicsiket. Ígérjük a téli évsza-

kot óriási hangzavarral és jó kedvvel 

fogjuk elbúcsúztatni idén is.

Hölgyeim, figyelem! Valentin na-

pon ellátogat hozzánk Csordás 

Ákos az X-Faktor műsor egyik nagy 

kedvence, aki reméljük, szíven talál 

majd bennünket gyönyörű hangjá-

val. Ez legyen a mi meglepetésünk a 

szerelmesek napján. 

Magazinunk belső oldalain részle-

tes leírást olvashatnak programja-

inkról. 

Minden kedves vásárlónkat szere-

tettel várjuk a Fórum Bevásárló-

központba februárban is!

Kedves Olvasó!
Megérkezett az igazi tél, hóval, 

mínuszokkal. Ám a Fórum is-

mét számos programot tarto-

gat mindenki számára, nem 

telik el unalmasan ez a hónap 

sem. A meghirdetett Fórum 

Topmodellje döntő a hónap 

második felében megannyi 

izgalmat és meglepetést tarto-

gat majd, hiszen eldől a szebb-

nél szebb lányok közül ki nyeri 

el 2014-ben a Fórum Topmo-

dellje címet.

A Valentin nap a szerelmesek 

napja, erről mi sem felejtkezünk 

el idén sem. Sztárfellépővel vár-

juk ezen a napon a látogatóin-

kat. Az immár hagyománynak 

számító farsangi jelmezver-

senyünket idén is megrendez-

zük, várjuk a kicsiket-nagyob-

bakat egyaránt. De emellett 

lufi bohóccal, arcfestéssel és 

kézműveskuckóval kedveske-

dünk majd a gyerekeknek.

Látogassanak el a Fórumba 

ebben a hónapban is!

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

ByTheWay koncert
A Fórum Topmodell verseny 
sztárvendége a ByTheWay 
együttes, akik nem csak ferge-
teges koncertet adnak majd, de 
segítenek a zsűrinek eldönteni 
ki legyen 2014 arca.

Tavaszváró sportnapok
Ismét a sportoké lesz a főszerep 
március 24-30. között. Érdemes 
lesz ellátogatni a bevásárló-
központba, ahol megismer-
kedhetünk majd a különböző 
sportágakkal.

e

Valentin Napi Valentin Napi 
koncert koncert 

Csordás ÁkossalCsordás Ákossal
2014. február 14. 17 óra

5. oldal

DEBRECEN, FŐNIX CSARNOK 

2014. FEBRUÁR 22. 15.00, 19.30 ÓRA

Fórum Topmodellje 2014Fórum Topmodellje 2014

Döntő 2014. február 21. 16 óraDöntő 2014. február 21. 16 óra

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
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 Idén is fantasztikus farsangi hétvé-

gével vár a Fórum, ráadásul két hétvégén is fe-

lejthetetlen programokkal készülünk. Várunk 

kicsiket és nagyokat, annyit ígérhetünk senki 

sem fog unatkozni.

Immár hagyományként 2014 elején is megren-

dezésre kerül a Fórum gyerek-farsangja, ahol is-

mét fergeteges rendezvényekkel űzzük el a telet. 

Kíváncsi vagy kikkel mulathatod át az utolsó téli 

hétvégéket? Csapjunk is bele, tovább nem titkoló-

zunk.

A gyerekek örömére ismét keressük a legötlete-

sebb és legkreatívabb jelmezeket. Szombaton 

és vasárnap is tíz órától mindkét hétvé-

gén díjazzuk a kis törpéket, kalózokat, 

szuperhősöket, herceg kisasz-

szonyokat. Ha szeretnéd 

csoportosan megmutatni jelmezed, gyertek töb-

ben is. Beszéld rá iskola vagy óvoda társaid és zse-

beljétek be a nyereményeket, hiszen többen még 

nagyobb mókában lesz részetek. Egy a lényeg, ne 

feledd: próbáljatok meg minél kreatívabb jelmezt 

készíteni. 

Természetesen ismét velünk lesz a hétvégéken dél-

előttönként Lufi bohóc is, aki több, mint 50 féle fi -

gurát tud hajtogatni percek alatt. Ha zsiráfot, cicát 

vagy elefántot szeretnél, már most a tied és haza is 

viheted. Amennyiben szeretnéd elkészíteni a far-

sangi báli szemüveged, reggeltől estig a kézműves 

házban elkészítheted, ahol különböző díszekkel 

tudod még egyedibbé tenni farsangi maskarád.  

Arról nem is beszélve, hogy arcfestőnk pillangó 

hercegnőt vagy macit rajzol az arcodra, csak 

kérned kell.

Nincsen farsang fellépő nélkül, hiszen cin-

tányérral, dobpergéssel űzzük el a hideg hó-

napot. Február 15-én 11 órától a decemberi 

nagy sikerű fellépés után a Csicseri és borsó 

Juhé! Itt a farsang című előadására várunk min-

denkit. Annyi bizonyos, hogy gilisztákat simo-

gatunk majd, kérünk kölcsön egy hörcsögöt, 

cápákkal, bálnákkal táncolunk, majd elűzzük a zi-

mankót is. Vasárnap a közkedvelt mosolygós He-

vesi Imre fakaszt dalra bennünket. Lesz itt hang-

szer, mókás dalolászás minden, ami mosolygással 

jár. Repertoárjában hallhatjuk majd az ismert  „Itt 

a farsang, áll a bál!”, „Süssünk, süssünk valamit”, 

„Jancsi bohóc a nevem”, „Farsangi kutyabál”, „Te-

keredik a kígyó”, „Katicabogár”, „Vuk”.  Ezen felül 

pedig a Varázsének gyermekalbumból is bemuta-

tásra kerül néhány dal.

Február 22-én sem áll meg a mulatság, az 

Ákombákom bábcsoport Csizmás kandúr 

előadása elevenedik meg előttünk. Együtt 

járhatjuk végig a molnár legény kalandos 

útját, részesei lehetünk annak, amint 

megismerkedik a királlyal és a király-

kisasszonnyal! A mulatságot vasár-

nap szintén 11 órától Tompetiék 

koncertje zárja, természetesen a 

nagy kedvenc a Rock & Roll Csiga is hallható lesz 

majd.

Ha szeretnéd jól érezni magad és élmények-

kel, saját készítésű ajándékkal, lufi  fi gu-

rával távozni, akkor mindenféleképpen 

látogassatok el a cívis 

város legjobb bevá-

sárlóközpontjába 

február 15-16-án 

és 22-23-án.

Tavaly hatalmas 

sikert aratott 

a farsangi 

gyerekprog-

ram, kicsik 

és nagyok 

k ö r é b e n 

egyaránt. 

Hiszünk 

b e n n e , 

h o g y 

idén sem 

lesz ez 

m á s k é p p ! 

Várunk szere-

tettel!

 2014. március 24-30. között ismét 

megrendezésre kerül a Fórum Bevásárlóköz-

pontban a Tavaszváró sportnapok rendezvény. 

Az először 2013 februárjában megrendezett 

esemény egyik szervezőjét, Nagy Tibort, a 

Sportszövetségek Szövetségének főtitkárát kér-

dezzük az idei sportnapokról.

 

Mire számíthatunk idén? Kik vesznek/vehet-

nek részt az eseményen?

Nagy Tibor: A tavaly hagyományteremtő céllal 

indult esemény sikerén felbuzdulva idén is igyek-

szünk minél több és látványos sportot bemutatni 

látogatóinknak, szülőknek, gyerekeknek. Célunk 

hogy segítsünk a családoknak, a gyerekeik sport-

ág választásában, itt a Fórumban megtekinthetik a 

sportágakat, személyesen találkozhatnak a sport-

ágak edzőivel, személyessé válhat velük a kapcsolat.

Találkozhatunk új sportágakkal?

Nagy Tibor: Igen, valamennyi sportági szakszövet-

ség megkapta a meghívást a rendezvényre és meghí-

vásra került a Sportcentrum Sportiskola is. Az elő-

ző év sikere garancia, hogy ismét sok teremjellegű 

sportág vesz részt a rendezvényen, most érkeznek a 

visszajelzések.

Lesz-e lehetőség kipróbálni a sportokat? 

(tollaslabda, asztali tenisz, golf)

Nagy Tibor: Természetesen, erről szól a történet, 

hisz a gyerekek így kapnak motivációt, a sportágak 

legjobbjai is jelen lesznek, bemutatnak, a gyerekek 

és a szülők kipróbálhatják az eszközöket, szereket,…

reméljük, sokan kapnak kedvet a sportoláshoz.

Mennyire bizakodhatunk egy ilyen rendez-

vény sikerességében, és mi számít sikernek 

egyáltalán?

Nagy Tibor: Sikeresség mindig az, ha sokan vesz-

nek részt a rendezvényen, itt garancia a helyszín, 

hisz több ezer látogató indirekt módon találkozik a 

sportágakkal. Az előző évben is sokan kaptak ked-

vet a sportoláshoz és kapcsolódtak be a szakosztá-

lyok munkájába. Több sportág sajnos elszigeteltség-

ben végzi a munkáját, nincsenek nézőik, nem kap 

nyilvánosságot, itt lehetőségük nyílik a bemutatko-

zásukra.

Sportszövetségi főtitkárként mennyi lehető-

séget lát az ilyen és ehhez hasonló rendez-

vényekben?

Nagy Tibor: Mi azért dolgozunk, hogy a sport, 

mint a nevelés és személyiség formálás egyik legki-

tűnőbb módszere, nagy társadalmi nyilvánosságot 

kapjon, média lehetőségekkel. Sok-sok ilyen part-

nerre lenne szükségünk, mint a Fórum, hisz több 

rendezvényen is megjelennek támogatóként.  Mi is 

így kapunk nyilvánosságot, lehetőséget biztosítva 

tagszövetségeinknek a bemutatkozásra, megjelenés-

re.    

Hogyan lett a Fórum – úgymond - a Sport-

szövetségek Szövetségének stratégiai part-

nere az évek során?

Nagy Tibor: Egy személyes találkozás alkalmával, 

4 évvel ezelőtt Átányi Ajtony centermanager vetette 

fel az együttműködés lehetőségét. Akkor a Fórum-

futással nyitottunk sikerrel, aztán az előző évben el-

indítottuk a Tavaszváró Sportnapokat, és folytattuk 

a Fórum - biciklitúrával. Egy sportot szerető célcso-

portot vonzunk a bevásárlóközpontba, a rendez-

vények egyéb média nyilvánosságot kapnak, mely 

mindkét fél számára eredményes.

A többi, itt megtartott sportrendezvény (fu-

tás, biciklitúra) is minden évben nagy sikert 

arat. Mi a titok? :D

Nagy Tibor: Titok nincs, dolgozni kell a rendez-

vények sikerért hozzáértéssel mindkét oldalon. A 

sportszövetség hozza a kapcsolati tőkét, szakmai 

hátteret, a Fórum biztosítja a helyszínt és az anyagi 

hátteret, lelkiismeretes dolgozóit.

Van-e olyan sportág, ami a szívének különö-

sen kedves? Ha van, akkor melyik/melyek 

ezek?

Nagy Tibor: Természetesen az atlétika, előző év-

ben óriási sikere volt a rúdugró bemutatónak, me-

lyet Skoumal Péter, atlétaedző barátunk szervezett, 

de a HERVIS –ben rendezett sprintverseny is nagy 

sikert aratott. Aerobik bemutatók és a szép, csinos 

sportoló lányok is felkeltették a fi gyelmet a sport 

iránt a nézőkben.

Itt is várjuk a sportágak jelentkezését az alábbi elér-

hetőségeken.

Tóth Andrea Tel.: 52/598-807 

E-mail.: andrea.toth@ece.com

Tavaszváró sportnapok

s

il á á t itt l h tő é ük ílik b t tk f tá l it tt k ik l tá lő ő é b l

E-mail.: andrea.toth@ece.com

FÓRUM FARSANG

 Február 15. Február 16. Február 22. Február 23.

 11 óra Csicseri 11 óra Hevesi Imre 11 óra Ákom-Bákom 11 óra Tompeti
 és Borsó és a Zűrzavar Zenekar Bábcsoport koncert

10:00-11:00 Jelmezverseny, keressük a legkreaítvabb jelmezt

10:00-12:00 Lufi bohóc készíti el kedvenc állatod

Szombatonként: 10:00-19:00, Vasárnap: 10:00-18:00
Arcfestő és kézműves vár majd benneteket 
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Divatszerkesztő: 

Szűcs-Tarcsa Anita

Újra tavaszÚjra tavasz
  A legjobb dolog a tavaszban, amikor a pufi  dzsekit és a meleg pulóvereket leváltják az üzletek polcain a tavaszi kollekció darabjai. Egy pilla-

nat alatt a télből nyári meleget csempésznek szívünkbe, arra viszont vigyázzunk, nehogy elragadtassuk magunkat. Csak fi gyelj, hiszen néhány új darabbal 

outfi ted percek alatt elolvaszt majd minden jéghegyet.

A Fórum Topmodell döntőseit a legújabb színekbe, fazonokba öltöztettem. A lányokkal nagyon könnyű volt dolgozni, hiszen profi k módjára egyből tudták hogyan pózolja-

nak a kamerák előtt a tavasz legtrendibb darabjaiban. Egy fagyi színes összeállítást választottam az első öt lánynak, amit egy kis szürkével párosítottam. Ez az árnyalat nagyon 

jól mutat a púderrózsaszínnel, baba kékkel, de akár a fehér alapszínnel is. Nem kell a szekrény mélyére süllyesztened a szürke cuccaid, egy pár új darabbal a madárcsicsergős 

hónapokban is használhatod. Érdemes vele kísérletezni, viszont fontos, hogy bőrtónusodnak megfelelő színt válassz!  A másik szettben az örök kedvenc és alapdarab farmert 

hívtam segítségül. 2014 tavaszán a nagy divatcégek kifutóit ellepték az ebből készült különböző dzsekik, ingek, nadrágok. Ha korábban imádtad muszáj lesz 1-2 új darabot is 

beszerezned, viszont, ha nem vagy farmeres idén kötelező megvenned.  Akár boyfriend fazont választasz, akár egy kantáros szettet, tökéletes választás egy baráti ebédre, egy 

laza csajos beszélgetésre, vagy akár a nyár legnagyobb fesztiváljára is. Viseld tornacipővel, magas sarkúval vagy bokacsizmával : kiváló lesz. Amit mindenféleképpen ajánlok 

februárban: érdemes akár több órát eltölteni a bevásárlóközpontban, s  üzletről üzletre járni - hiszen a kínálat óriási! Ráadásul idén tavasszal a gyönyörűbbnél gyönyörűbb fazo-

nokból, színekből választhatunk! Induljon hát a bevásárló körút, tavaszra fel!

A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió készítette.  Az árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

6. Kitti
Kabát ( C&A)  9.990 Ft ;

Felső (Amnesia)  8.990 Ft;

Nadrág (C&A)  5.590 Ft;

Táska (C&A)  7.590 Ft;

Cipő (Reno)  8.990 Ft.

7. Evelin
Felső (Promod)  9.995 Ft;

Nadrág (Tally Weijl)  8.995 Ft;

Táska (Bijou Brigitte)  6.490 Ft;

Cipő (Tamaris)  32. 990 Ft.

8. Flóra
Ruha (Sugarbird) 16.980 Ft;

Dzseki (Promod)  11.995 Ft;

Táska (Amnesia)  20.990 Ft;

Cipő (C&A)  4.590 Ft.

9. Noémi
Kabát (C&A)  9.990 Ft;

Felső (C&A)  4.590 Ft;

Nadrág (Tally Weijl)  8.995 Ft;

Sál (Magenta)  8.900 Ft;

Táska (New Yorker)  3.990 Ft;

Cipő (C&A)  7.590 Ft.

10. Fanni
Felső (Magenta)  16.900 Ft;

Nadrág (C&A)  5.590 Ft;

Sál (Mayo Chix)  2.990 Ft;

Táska (Mango)  13. 995 Ft;

Cipő (Tamaris)  14.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  5.900 Ft.

1. Dominika
Ruha (Amnesia)  15.990 Ft;

Pulóver (Tally Weijl)  7.595 Ft;

Sál (Magenta)  2.990 Ft;

Táska (Mango)  6.995 Ft;

Cipő (Reno)  2.990 Ft.

2. Vivien
Felső (C&A)  3.590 Ft;

Nadrág (Mango)  5.995 Ft;

Táska (Mayo Chix)  12.590 Ft;

Cipő (Tamaris)  21.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  2.590 Ft.

3. Diána
Felső (Promod)  9.595 Ft;

Szoknya (Mayo Chix)  7.790 Ft;

Táska (New Yorker)  4.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  4.990 Ft;

Cipő (Reno)  5.990 Ft.

4. Tünde
Ruha (C&A)  5.590 Ft;

Táska (Magenta)  12.990 Ft;

Sál (Mayo Chix)  2.990 Ft;

Nyaklánc (Promod)  4.995 Ft;

Cipő (Tamaris)  19.990 Ft.

5. Cintia
Ruha (Amnesia)  13.990 Ft;

Táska (Mayo Chix)  12.590 Ft;

Sál (Promod)  5.995 Ft;

Öv (Sugarbird)  2.790 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  4.990 Ft;

Cipő (Tamaris)  16.990 Ft.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.
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Asztalos Diána, 18 éves
A középiskolai tanulmányait lezáró érettségi vizs-

gákra készül, de próbál időt szakítani egy kis szó-

rakozásnak a verseny “személyében”. Imádja a 

kutyákat, jelenleg is négy fi a van! Nagyon szeren-

csésnek tartja magát, hogy ilyen családja, párja es 

barátai vannak.

Molnár Dominika Ditta, 19 éves
Az Ady Endre Gimnázium két tanítási nyelvű tago-

zatára jár, idén fog érettségizni. Felvételt szeretne 

nyerni a Debreceni Egyetem Sportszervezői szaká-

ra. Szabadidejében szívesen aerobikozik, biciklizik 

és táncol. Nemrégen került közelebbi kapcsolatba 

a modell szakmával, így az utóbbi időben több di-

vatbemutatón és fotózáson is részt vett.

Nagy Vivien, 18 éves
Jelenleg a Vegyipari Szakközépiskola tanulója, 

a jövőben felvételt szeretne nyerni a Debreceni 

Egyetem vegyészmernöki szakára. Nagyon fontos 

számára az egészséges táplálkozás, ezért a paleo 

diéta híve. Szabadidejében tornázik, fut, szívesen 

olvas, és a barátjával tölti idejét.

Kovács Kitti, 18 éves
A Brassai Sámuel Gimnázium végzős tanulója. Sza-

badidejét a szeretteivel tölti és természetesen tanu-

lással, mivel Kommunikáció és Média szakon sze-

retne tovább tanulni. Azért jelentkezett a versenyre, 

mert szerette volna kipróbálni magát, hogyan állja 

meg a helyét. Nagyon szeret modellkedni, számos 

divatbemutatón és fotózáson vett már részt.

Király Evelin, 19 éves
Jelenleg első éves fogorvostanhallgató a Debrece-

ni Egyetemen. Tanulmányai mellett szabadidejében 

szívesen sportol és a modellkedés felé kacsintgat. 

Szeret megismerni új helyeket és embereket, nagyon 

szeret utazni. Számára a szépség nem pusztán a kül-

sőségekben rejlik, hanem az egészséges életmód és 

a teljes testi-lelki egyensúly harmóniájában. 

Bordás Cintia, 21 éves
A Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi ka-

rának a hallgatója. A céljai közé tartozik, hogy le-

diplomázzon, valamint szeretne a modellkedéssel 

foglalkozni, ezért is jelentkezett a versenyre. Sza-

badidejében kézilabdázik, és szívesen tölti az ide-

jét a barátaival.

Rémiás Flóra, 22 éves
A Debreceni Egyetem Biológia–Földrajz Tanári 

mesterszakán tanul. Tanárnő szeretne lenni.  Sze-

reti a veszélyt és a kihívásokat, többek között ezért 

jelentkezett önkéntes tartalékos katonának.  Sza-

badidejét a barátaival és a családjával tölti, akik 

nagyon fontosak számára. Érdekli a modellkedés 

és a szépségversenyek világa.

Sós Fanni, 20 éves
Célja a kiegyensúlyozott, boldog élet. Szabadidejét 

legszívesebben a nővérével és a legjobb barátnő-

jével tölti. Azért jelentkezett a versenyre, mert úgy 

gondolja, méltóképpen képviselheti a bevásárlóköz-

pontot. A FÓRUM arca és háziasszonya poszt meg-

tisztelő lenne számára, hiszen egy igazán izgalmas 

új feladat nyílna meg előtte, ahol bizonyíthat.

Szász Tünde, 19 éves
Jelenleg a Debreceni Egyetem természettudományi 

karának kémia szakos hallgatója. A jövőbeli célja a 

diploma megszerzése, illetve a szépségiparban való 

elhelyezkedés. Szeret utazgatni, más országok kul-

túráit megismeri. Szereti az állatokat, különösen a 

lovakat. Az elmúlt évek során volt lehetősége fotó-

zásokon és divatbemutatókon részt venni.

Szabó Fanni, 16 éves
Jelenleg az Ady Endre Gimnázium két tanítású ta-

gozatára jár. A későbbiekben a pszichológusi pá-

lyán szeretne elhelyezkedni. Szabadidejében szeret 

sportolni, röplabdázni és biciklizni de legkedvesebb 

elfoglaltsága a kutyájával való időtöltés. Gyakran 

énekel már több versenyen is részt vett sikeresen. 

Tóth Noémi, 22 éves
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

kommunikáció szakos hallgatója. Szabadidejében 

rendszeresen jár edzőterembe valamint sok időt 

tölt a párjával, és a barátaival. A Fórum topmodell 

versenyt egy óriási lehetőségnek tartja, tehát a 

maximumot akarja kihozni magából.

 Az év egyik legrangosabb esemé-

nyével indítjuk az évet, amit bevallom sze-

mély szerint a legjobban szeretek! 

Már december végén egyeztetések kezdődtek ar-

ról, mi és hogyan veszi kezdetét 2014 januárjában. 

Idén egy kicsit újragondolva a címet Átányi Ajtony 

centermanager úgy döntött a Fórum Arca ver-

senyt a Fórum Topmodell váltja majd, így a győz-

tes feladata a plakátokon való megjelenésen kívül, 

a rendezvények háziasszonykodásával egészül ki. 

Már január első hetétől vártuk a jelentkezőket,  

volt, aki prezentációval szeretett volna meggyőzni 

bennünket miért ő legyen a Fórum kiválasztottja 

2014-ben. Több százan adták be jelentkezésüket, 

ráadásul a Fórum kitelepült fotóstúdiójának (Tri 

Lite Fotóstúdió)köszönhetően körülbelül még 

száz versenyzővel egészült ki a mezőny.

Véleményem szerint felelősséggel, odafi gyeléssel 

és alázattal jár egy ilyen cím, hiszen a győztesnek 

fi gyelnie kell a megjelenésére, szavai súlyára és 

alázattal elfogadni a sminkes, fodrász, vagy ép-

pen stylist véleményét. Idén nagyon nehéz dol-

gunk volt, hiszen 55 gyönyörű lányt hívtunk be 

a középdöntőbe, akik ha lehetne és rajtunk múlt 

volna, mindannyian a Fórum színpadán állnának. 

Sajnos, viszont csak tíz hölgyet választottunk.

Az első megmérettetésen a Fórumban kialakított 

fotóstúdióban készült a lányokról portré és egész 

alakos fotó. A képek szerintem magukért beszél-

nek. Van, aki fogorvostanhallgató, valaki önbizal-

mát szeretné növelni a megmérettetéssel, és van, 

aki csak egy jó ugródeszkának tartja a versenyt. 

Nyugodt szívvel kijelenthetem a lányok nem csak 

szépek, de céltudatosak és okosak is.

Természetesen mindenkivel elkészítettük a bemu-

tatkozó interjút is, amit az Alföld Tv műsorán lát-

hatnak az érdeklődök február 10-től. Szerdától a 

Facebook játék győztese is csatlakozott a mezőny-

höz: Szabó Fanni, aki 16 évesen szerintem méltán 

felveszi majd a versenyt a többi lánnyal. Hétfőtől 

elkezdődnek a koreográfi a és járáspróbák, ahol a 

lányok elsajátítják a mozgás kultúrát. 

Hogy ki lesz a Fórum Topmodellje 2014?

Február 21-én 16 órától kiderül, ki képviseli a be-

vásárlóközpontot, ki lesz az az arc, akire a bevá-

sárlóközpont büszke lesz. A döntőt a ByTh eWay 

zenekar koncertje zárja majd. Az est háziasszonya 

pedig a gyönyörű modell Görög Zita lesz.

Kedves olvasók szerintem megérdemelnek annyit 

a döntősök, hogy együtt izguljuk velük a pillana-

tot, amikor kiderül, ki lesz a Fórum Topmodellje 

2014-ben. Nyerjen a legjobb!

Az est háziasszonya: 

Görög Zita
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Shakespeare drámája alapján 

írta és zenéjét szerezte: 

GÉRARD PRESGURVIC

DEBRECEN, FŐNIX CSARNOK 
2014. FEBRUÁR 22. 15.00, 19.30 ÓRA

musical

Rendező: KERO ®

SZERELEM A GYŰLÖLET ELLEN

A Budapesti Operettszínház és az Ív Produkció bemutatja
a Netanya-Servicios de Consultoria LDA engedélyével

TÖBB MINT 500 ELŐADÁS,  

TÖBB MINT 500 000 NÉZŐ!

MAGYARORSZÁGI JOGOK: PENTATON MŰVÉSZ- ÉS KONCERT ÜGYNÖKSÉG – LŐRINCZY GYÖRGY

GERARD PRESGURVIC RÓMEÓ ÉS JÚLIA CIMŰ MUSICALJÉT EREDETILEG A PÁRIZSI PALAIS DES VONGRES-BEN, 

FRANCIA ORSZÁGBAN MUTATTA BE A GLEM GERARD LOUVIN, 2001. JANUÁR 19-ÉN. 

RENDEZŐ: REHA, DÍSZLET: PETRIKA IONESCO, JELMEZ: DOMINIQUE BORG, VILÁGÍTÁS: ANTONIO DECARVALHO

A RÓMEÓ ÉS JÚLIA NEMZETKÖZI KÉPVISELETE: NETANYA-SERVICIOS DE CONSULTORIA LDA. FAX: +41(0) 22 994 49 08; E-MAIL: MANAGER@NETANYA.PT

A BUDAPESTI OPERASZÍNHÁZBAN 2004. JANUÁR 23-ÁN BEMUTATOTT ELŐADÁS A SZERZŐ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT EREDETI MAGYAR VÁLTOZAT.

Jegyvásárlás: 
Debrecen: Tourinform Iroda (Piac u. 20), 
                  Kölcsey Központ (Hunyadi u. 1-3.), 
Hajdúszoboszló: Tourinform Iroda (Szent István park 1-3.), 
IBUSZ irodák, valamint  www.jegy.hu
Információ: www.programstart.hu

Debrecenben a világhírű 
Rómeó és Júlia című musical 

A Budapesti Operettszínház egyik legnagyobb sikere, az örök érvényű sze-
relmi történet a Főnix Csarnokban elevenedik meg  2014. február 22-én, szom-
baton délután 15.00 órától és este 19.30 órától. 

A Shakespeare színműve alapján készült musical története mindenki számára 
ismerős. Gérard Presgurvic, a darab zeneszerzője és szövegírója így nyilatkozott: 
„A Rómeó a világirodalom legromantikusabb és legtragikusabb darabja. Ennél jobb 
téma nem is kell egy jó musicalhez, hiszen van benne minden: gyűlölet, szerelem, 
félreértés, halál, esküvő, szabadság”. A Rómeó és Júlia, a Budapesti Operettszínház 
sztárjaival, az elmúlt évek egyik legnagyobb hazai musicalsikere, amit nem lehet 
kihagyni!

A párizsi világpremier hatalmas sikerét követően, a budapesti teátrum 2004. janu-
árjában mutatta be a musical magyar nyelvű változatát Kerényi Miklós Gábor rende-
zésében. 2005-ben, Debrecenben is hatalmas sikert aratott az előadás, közel 15.000 
néző tekintette meg a darabot. A produkció dalai felkerültek a rádiók slágerlistáira, 
a musical CD-je 2006-ban platinalemez lett. A Szegedi Szabadtéri Játékokon, mo-
numentális díszletek között, káprázatos jelmezekkel, 200 táncossal és statisztával, a 
Budapesti Operettszínház sztárjaival bemutatott előadásról DVD felvétel is készült.

A 10 éves évfordulóját 2014-ben ünneplő produkció magyarországi változatát, 
KERO® rendezésében – olyan sztárokkal a főszerepekben, mint Dolhai Attila, Vágó 
Bernadett, Vágó Zsuzsi, Janza Kata és Szabó P. Szilveszter – már több mint félmilli-
óan jutalmazták vastapssal!

A főszereplők közül, Júlia szerepét játszó Vágó Zsuzsi ugyan nem a kezde-
tektől szerepel az immár tíz éves darabban, de új beállóként sem új már, hiszen több 
mint hat éve játssza Júlia szerepét és hamar a közönség kedvencévé vált. A másik 
főszereplő Dolhai Attila viszont már az ősbemutatón is, és a 2005-ös debreceni 
előadáson is Rómeó szerepét játszotta, és szívesen emlékszik vissza a fantasztikus 
hangulatú, teltházas előadásokra. Biztos benne, hogy most is hasonló élményben 
lesz része mind a közönségnek, mind a színészeknek.

Monumentális díszletek, minden igényt kielégítő fény- és hangtechnika 

A legmodernebb hangtechnika és a 42 szereplő mikroportos felszereltsége ered-
ményezi a tökéletes akusztikai élményt. A színpadtechnika és a díszlet 8 kamion-
nal érkezik a helyszínre. Monumentális díszletek, különleges gépészeti és világítási 
megoldások teszik lenyűgözővé az összhatást. Mint Somfai Péter, a színház műszaki 
igazgatója elmondta, látható lesz több különleges, utazó előadás esetén igencsak 
megdöbbentő színpadgépészeti megoldás is. 

A színház híres arról, hogy azonos minőségű produkciókat tud létrehozni, szinte 
bárhol. Lesz olyan gép, amely önmagában egy nagy kamionon fér csak el. A csar-
nokban látható lesz az Operettszínház mobil forgószínpada is, melynek segítségével 
2013. decemberében folyamatos teltház előtt Zürichben ejtette ámulatba a svájci 
nézőket a teátrum utazó csapata.

Az előadásra belépőjegyek vásárolhatók a Kölcsey Központban, a Tourin-
form Irodákban, az IBUSZ Irodákban, valamint online a www.jegy.hu interne-
tes oldalon.

 Ha a Föld nevű bolygón élsz, akkor 

már biztosan te is hallottál a legújabb tini szív-

tiprókról, azaz a ByTheWay fi úcsapatról. Gyor-

san tekintsük át a történetüket, mely elveze-

tett a több tízezer rajongó szívéig. 

A jelenlegi formáció a magyarországi 

X-Faktor negyedik évadában tűnt fel elő-

ször, bár a korábbi szériákban így vagy 

úgy, de mindannyian szerepeltek már. A 

2013-as évadban bejutottak az élő show-

ba, mentoruk Szikora Róbert volt. A 2013-

as X-Faktor 2. helyezettje és egyben a ver-

seny legsikeresebb csapata. Tagjai: Feng Ya 

Ou Ferenc, Patocska Olivér, Szikszai Péter 

és Vavra Bence.

De hogy is alakult meg a 4-es fogat? Pa-

tocska Olivér és Szikszai Péter már a 2011-

es szériában is kipróbálta magát, ám itt a 

válogatók során kiestek. 2012-ben már 

„ByTheWay” néven a mentorházig jutott 

egy együttes, melyben 2 jelenlegi tag, Oli-

vér és Péter már benne voltak, egy harma-

dik taggal, aki azóta kiszállt. A mentorok 

házában Nagy Feró úgy döntött, hogy nem 

viszi magával a fiúkat az élő showba. A 

versenyből való kiesést követően azonban 

összeálltak Bencével és Ya Ou-val, akiket 

a táborban ismertek meg, és így alakult 

meg a jelenlegi felállása az együttesnek. 

Az élő példa arra, hogy soha ne add fel az 

álmaidat és te is eléred azt, amit a legjob-

ban szeretnél. Azonban ezek után sem volt 

zökkenőmentes az útjuk a csúcsra. 

 A negyedik döntőben a fiúk az utolsó két 

hely egyikén végeztek, amire a produkci-

óik, valamint az igen rövid idő alatt meg-

nőtt rajongótábor alapján nem számított 

senki sem. Így végül azonban párbajozni 

kényszerültek Csordás Ákossal. A párbaj 

után a mentorok döntetlenül szavaztak, 

és a nézői szavazatok döntöttek, misze-

rint a ByTheWay-nek kellett távoznia a 

versenyből. Hatalmas port kavart az ese-

mény. A rajongók őrjöngtek, tajtékoztak 

és követelték vissza az ország kedvenceit. 

A fiúk profikhoz méltóan kezelték az ese-

ményeket, azonban a szerencsecsillaguk 

újra megtalálta őket. A magyarországi 

X-Faktor történetében először egy éne-

kes (Bozsek Márk) visszalépett a verseny-

től, így helyére visszatérhetett a műsorba 

a legutolsó kieső — a ByTheWay. Ezzel 

újabb esélyt kaptak a bizonyításra, és már 

a következő héten újból ott állhattak a 

színpadon. Visszatérésük után minden 

adásban az 1. helyen végeztek, azaz ők 

kapták a legtöbb szavazatot a nézőktől. De 

mégis a döntőben „csak” a második hely 

jutott nekik, de ennek ellenére egy ország 

szívét dobogtatták meg. 

Több újság is arról cikkez a műsor vége 

óta, hogy a fiúk a legnagyobb nyertesei az 

élő shownak, mert azóta folyamatos felké-

réseik vannak és járják az országot. Debre-

cenbe is ellátogattak már, de mi mégis őket 

kértük fel, hogy még színesebbé tegyék a 

Fórum Topmodell 2014. versenyünk gálá-

ját, ahol fény derül, ki képviseli a Fórum 

Debrecen bevásárlóközpontot az ország-

ban. A csapat nem csak az énekhangjuk-

kal fogja elkápráztatni a rajongók ezreit, 

hanem pasi szemmel alaposan szemügyre 

veszik és kegyetlenül pontozzák majd a lá-

nyokat! 

A Fórum Debrecen falai között mi is sze-

mélyesen találkozhatunk velük. Már alig 

várjuk! Ne felejts el te is ellátogatni hoz-

zánk, ha nem akarsz lemaradni az év egyik 

legnagyobb eseményéről!

ByTheWay- a legújabb 
magyar sztárcsapat
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„Be my Valentine!”
6

  Közeleg a szinglik által, oly sokat 

kritizált szerelmesek ünnepe. Ha február mi 

más jutna elsőnek eszünkbe, ha nem a Valen-

tin nap?! Ha az emberek tudnák az igazi törté-

netét, kevésbé degradálnák ezt az ünnepet. 

Engedjétek meg, hogy röviden összefoglal-

jam a történetét. 

Tisztázzuk először ki is az a Va-

lentin? Miért pont február 14-

én őrülünk meg a szerele-

mért?  A személyt pontosan 

nem ismerjük. Több legen-

da él a kilétével kapcsolat-

ban. Az egyik szerint Valen-

tin fi atal keresztényként élt a 

keresztény vallás üldöztetése 

idején. Hitéért elfogták és bör-

tönbe zárták, majd halálra 

verték 269. február 14-én. 

Amíg börtönben volt 

a legenda szerint 

üzeneteket küldött 

a barátainak: „Ne 

felejtsétek el Va-

lentint!” és „Sze-

retlek bennete-

ket!” 

Más legenda sze-

rint Valentin i. sz. 

269-ben vagy 270-

ben római pap volt, 

aki titokban párokat 

adott össze, ellensze-

gülve ezzel Claudius 

császár törvényének, 

amely átmenetileg 

megtiltotta a házas-

ságkötéseket. Valentint 

ezért bebörtönözték. A 

börtönben barátságot kötött 

a börtönőr lányával. A le-

genda szerint imájával gyógyította meg a beteg 

lányt, és kivégzésének napján üzenetet írt neki, 

amit így írt alá: „A Te Valentinod”.

A Szent Valentin Nap megünneplését Celacius 

pápa rendelte el 496-ban. A középkorban ő volt 

Anglia és Franciaország területén az egyik leg-

népszerűbb szent. Valentint ma vértanúként 

tiszteli a katolikus egyház. Halála napján, feb-

ruár 14-én az 

ő emlékére 

cserélnek 

szívet hí-

vők és 

h i t e t -

lenek. 

Igaz, 

csak papírszívet, de örök jelkép az is. 

A legendákból láthatjuk, hogy az igaz történetre 

már soha nem derül fény, ugyanakkor az biztos, 

hogy mindegyik szerint egy romantikus, jólel-

kű személyről beszélhetünk. Minden történet 

a szeretetet, a kedvességet hangsúlyozza, azt a 

hősi és romantikus szellemet, amit a legenda 

alakja megtestesített. 

Babonák is kötődnek Valentin napjához, pél-

dául a reggeli szerelmes csók szerencsét hoz 

és ezen a napon nem szabad megsértődni 

vagy megharagudni. Hölgyim és Uraim sze-

r i n tem ezt mindenféleképpen 

érdemes betartanunk 

akár az év összes 

napján. Most már mindenki tisztában van az-

zal, hogy miért is fontos ez a nap és miért kell 

tiszteletben tartsuk az éppen aktuális szerelmes 

párok hatalmas, eget rengető romantikus meg-

nyilvánulásait! Persze én is azt mondom, nem 

csak ezen a napon kell rajongani és hőn szeret-

ni a másikat, hanem az év minden napján. De 

ha már van egy ilyen ünnepünk, akkor éljünk 

a lehetőségekkel, lepjük meg párunkat valami 

emlékezetessel. Nem kell hatalmas ajándékokat 

vadászni, vagy luxuslakosztályon gondolkoz-

ni ötfogásos vacsorával, mert néha a kevesebb 

több, a legegyszerűbb dolgokból lesznek a leg-

nagyobb meglepetések! Ráadásul a Fórumban 

mindenki megtalálja a pénztárcájának megfe-

lelőt.

Mi is készülünk a Valentin hét keretében szere-

lem fallal, amelyen üzenhetsz kedvesednek, vagy 

titkos hódolódnak. Sőt február 14-én Csordás 

Ákos is a Fórumba látogat, aki koncertjével 

biztosan szíven talál majd. Ráadásul 14-

15-én a Kiss Virág Cukrászda mennyei 

macaronját is meg tudjátok vásárolni 

majd a legalsó szinten!

Valentin nap Fórum módra feb-

ruárban a bevásárlóközpont-

ban!

 Az X-Faktor legjobb férfi előadó-

ját faggattam, a verseny utáni életéről, ki-

vel duettezne legszívesebben és mikorra 

várható az első albuma.

2013-ban Te lettél az év férfi hangja, 

hogyan élted meg a versenyt?

Csordás Ákos: Nagyon nagy élmény volt 

ez a verseny. Olyan emberekkel dolgozhat-

tam együtt, akik profik a szakmában és azon 

dolgoztak, hogy a legjobbat nyújtsam. 

Tóth Gabi volt a mentorod. Milyen volt 

együtt dolgoznotok? 

Gabi kiváló mentor és nagyon megszerettük 

egymást a verseny alatt. Rengeteget segített 

és nagyon szívén viselte a sorsunkat.

Az X-Faktor után mennyiben változott 

meg az életed? 

Teljesen megváltozott az életem. Ahogy az 

X-Faktor alatt, most sincs a munkán kí-

vül másra időm. Dolgozunk az új dalon és 

igyekszem minél többet fejlődni az éneklés 

terén. Ya Ou-val összeköltöztünk és nagyon 

jól érezzük magunkat a közös albérletben.

Vannak fellépések, az emberek továbbra is 

megismernek az utcán és mosolyognak rám.

Mik a jövőbeni terveid, mikorra várha-

tó első lemezed megjelenése? 

Szeretnék minél többet fellépni és nagyon 

sokat dolgozni, hogy elkészüljön majd a sa-

ját lemezem. A kislemezem hamarosan kész 

lesz. Folynak az előkészületek és igyekszünk 

minél hamarabb bemutatni.

Mi az álmod, kivel énekelnél együtt 

szívesen duettet?

Mentorommal, Tóth Gabival, Presser Gá-

borral vagy Caramell-el énekelnék szívesen 

duettet.

Úgy tudom párkapcsolatban élsz. A sok 

elfoglaltságod mellett jut idő párodra 

is?

Igen a sok elfoglaltság miatt nagyon keveset 

tudok a barátnőmmel lenni. Sajnos a sűrű 

napirend ritkán teszi lehetővé, hogy a ma-

gánéletemet ápoljam, de most nagyon sokat 

kell dolgozzak hogy a későbbiekben fenn 

tudjak maradni.

Hamarosan itt a Valentin-nap. 

Hogyan készülsz rá, mivel 

fogod meglepni barátnő-

det?

Még az sem jutott eszem-

be, hogy Valentin napra 

kell készülni. Nem tudom 

még mi lesz, de majd ki-

találok valamit. Annyi 

bizonyos, hogy óriási 

koncertet adok majd 

a Fórum bevásárló-

központban este 17 

órától, ahová minden 

kedves érdeklődőt 

szeretettel várok.

Valentin Napi ajándékunk:
Csordás Ákos koncert

Meghívjuk 2 csésze teára 
a Darlington Teázóba (1. emelet)

Az ajánlat az első 500 
beváltott kuponra vonatkozik.
Érvényes: 2014. február 10-23. között.



2014. február 7AGAZINAGAZIN

VISSZATEKINTŐ

RONCSOLJ TE IS!

 Az új év kezdetén sem tétlenkedett 

az Alföld Tv rendezvényszervező csapata, s 

már januárban fergeteges programot szerve-

zett. A tavaly nagy sikernek örvendő esküvői 

kiállításra rátronfolva idén a báli szezont idéz-

te meg a Fórum Bevásárlóközpont -1. szintjén. 

A bál elnevezése a latin-olasz eredetű, ballare 

szóból ered, melynek jelentése a tánc. 1385-ben 

rendeztek először bált, mégpedig VI. Károly fran-

cia király menyegzője alkalmából Amiens-ben, 

mikor feleségül vette Bajor Izabella hercegnőt. 

Medici Katalin, francia királyné nevéhez fűző-

dik az ilyenkor elengedhetetlen álarc, és a köny-

nyű, kivágott ruhák viselése. Manapság már nem 

csak, mint társadalmi események, és nem csupán 

a király és az arisztokrácia kiváltsága a bálozás, 

hanem szalagavatók, farsangi mulatságok, gólya-

bálok szerves részét is képezik, viszont minden-

ki megérdemli, hogy hercegnek és hercegnőnek 

érezze magát egyetlen estére. 

Ebben szeretett volna segítséget nyújtani az Alföld 

Tv rendezvényszervező csapata, hiszen a Fó-

rumba látogatókat elrepítette egy cso-

dás, mesebeli bálba. Mint azt már 

megszokhattuk, különböző 

szigeteket alakítottak ki, ahol 

a bevásárlóközpont üzletei-

nek kollekcióit tekinthették 

meg a látogatók, hogy mi-

lyen ruhakölteményekkel 

drukkoltak elő a nagy 

divatmárkák egy ilyen 

elegáns alkalomra. 

Nagyszerű képet kaphattunk a 2014-es év báli di-

vatjáról, a színekről, fazonokról, anyagokról egy-

aránt. 

Például az idei év színe, a tengerzöld tökéletesen 

egyesíti a zöld természetes harmóniáját a kék nyu-

godtságával. A lehetőségek kibontakoztatásának 

trendjét visszatükrözi a visszafogott tengerzöld 

lágy karaktere, amely a design és divat világának 

is egyik nagy kedvence. Emellett elmaradhatatlan 

az arany és ezüst csillogása. A fazon szempontjá-

ból is sokoldalú a kínálat, ugyanis mindenki olyan 

ruhát választhat magának, amit éppen szeretne. 

Teljesen mindegy, hogy rövid vagy hosszú, arany 

vagy ezüst, koktélruha vagy nagyestélyi, az biztos, 

hogy viselője abban fog a legszebben tündökölni, 

amelyikben leginkább kényelmesen érzi magát.

Azt mondják a 2014. a nagy érzelmek 

éve, ezt a Fórum Bevásárlóközpontban 

kiállított gyönyörű báli ruhák igazol-

ták is, hiszen minden ruha, minden 

szín, minden fazon valamilyen han-

gulatot közvetít, tökéletesen ki lehet fejezni velük 

a saját érzelmeinket. A Fórumban pontosan az 

volt a cél, hogy megmutatkozzék, hogyan lehet 

játszani a színekkel, fazonokkal, hangulatokkal, 

hogy az idei bál valóban tündérmese lehessen, 

legyünk akár dívák, a végzet asszonyai, tündérek 

vagy esetleg földre szállt angyalok.

A bevásárlóközpontban a kiállítás ideje alatt ren-

geteg meglepetéssel is találkozhattak az érdeklő-

dők. Többször is fantasztikus divatshow keretein 

belül keltették életre a csodálatos ruhaköltemé-

nyeket, mintha egy igazi bálba csöppentünk vol-

na, ahol a legújabb trendnek megfelelően öltözött 

fel mindenki. Emellett nyereményjáték is volt, 

amelyen nagyon is megérte részt venni, hiszen a 

nyertes magáénak tudhatta az egyik kiállított me-

seszép báli ruhát. 

Nem mellékesen az esemény színvonalát nagy-

ban növelte Kocsár Valéria jelenléte is, hiszen az 

ő remekbe szabott ruhái díszítették az egyik ki-

alakított szigetet. Egy beszélgetés keretein belül 

pedig tanácsokat és ötleteket is megtudhattunk 

Mojzesné Dr. Székely Katalin divatszociológustól 

a báli öltözködésről. A fergeteges divatshow és a 

beszélgetés előtt pedig még a Valcer Táncstúdió is 

emelte a rendezvény fényét, valamint a látogatók 

hangulatát.
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Minestrone leves parmezánnal

Elkészítés:
1.  A szalonnát apró kockára vágjuk, és az olajon megpirítjuk. Közben elkezdünk zöldséget 

szeletelni.

2.  Ha pirulni kezd, rádobjuk a felszeletelt póréhagymát, fokhagymát, zellert, fehérrépát, sár-

garépát, szárzellert, zöldbabot, burgonyát, gombát, fehér babot, konzerv paradicsomot 

(ebben a sorrendben, mert így puhulnak) és a zöldfűszereket.

3.  Felöntjük alaplével, majd hozzákeverjük a paradicsomlevet, és még kb. 10 percig főzzük, 

majd a tésztát is beletesszük, néhány perc alatt megfő.

4. Tálaláskor parmezán sajttal szórjuk meg.  Jó étvágyat kívánok!

Hozzávalók
•  10 dkg kolozsvári szalonna 

(sovány vagy füstölt sonka)

• 1 db póréhagyma (kis)

• 4 gerezd fokhagyma

• 20 dkg sárgarépa

• 10 dkg fehérrépa

• 5 dkg zeller

• 1 közepes szár  zeller

• 20 dkg zöldbab 

• 24 dkg fehérbab (konzerv)

• 20 dkg cukkini

• 20 dkg burgonya

• 400 g konzerv paradicsom

• 5 dl paradicsomlé

• 1.5 l alaplé

• 1 ek petrezselyem (vágott)

• 1 ek majoranna (vágott)

• 1 ek bazsalikom (vágott)

• 1 ek kakukkfű (vágott)

• 1 ek oregánó (vágott )

• 5 dkg spagetti tészta

• 3 dkg parmezán sajt (reszelt)

• 3 ek olívaolaj

Recept: Annamari

Kakaós csiga

Elkészítés: 
A langyos tejben felfuttatjuk az élesztőt, hozzákeverjük a többi hozzávalóhoz, és jól összegyúrjuk. 

Amikor megkelt a tészta, deszkán elnyújtjuk, megszórjuk kakaós cukorral vagy cukros kakaóval. Fel-

tekerjük és felszeleteljük. A tetejét nem tojással kenjük meg, hanem vaniliacukros tejet csurgatunk rá. 

Aztán mehet a sütőbe 180 fokon! Ez nagy adag, kb.: 4 tepsi jön ki belőle.

 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, Siket Andrea, Rosta Hanna

Nyomtatás: Inform Média Kft . 

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

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

AGAZINAGAZIN

FÓRUM-KIRAKÓ Előző kirakós 

játékunk nyertese 

Szabó Ágnes (középen), 

balra Szabó Melinda az 

Amnesia részéről, 

jobbra Lengyel Annamária 

centermanager asszisztens.

A nyertes 5.000 Ft értékű 

utalványt nyert.

Hozzávalók: • 1 kg liszt • 2 cs.élesztő • 6 dl tej • 2 dl olaj • 10 dkg cukor • 1 kávéskanál só

Recept: Andi

Vágja ki és rakja össze a képet, majd 

küldje el vagy vigye be személyesen az 

üzletközpont címére, és nyerjen egy 

5 000 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. február 22.

A nyertest telefonon értesítjük, nevét 

pedig a következő számban közöljük.

   A 21. század őrültsége-

inek listája újabb taggal bővült. 

A kor társadalmai között ki ne 

ismerné a hírhedt közösségi 

portálokon keringő szlen-

get? Amikor „taggelek”, vagy 

„twittelek” mit is csinálok 

éppen? 

A közösségi oldalak meg-

jelenésével robbanásszerű 

nyelvújítást idéztek elő a 

portálok megalkotói. 

Egy újabb hóbort 

a selfie készítése. 

Tisztáznunk kell mit 

is jelent ez, és majd te 

is rájössz, úgy ahogy én, 

hogy nap mint nap te is ezt 

csinálod. A selfie olyan fotó, 

amelyet saját magáról készít 

az ember telefonjával, többnyire 

azzal a céllal, hogy valamelyik közösségi 

portálon megossza a fotót minél előbb. 

Kimutatták, hogy a selfie használata 14 

ezer százalékkal emelkedett az elmúlt egy 

évben. Ezt a robbanásszerű növekedést az 

eredményezte, hogy az önarcképek 

készítése a közösségi oldalak fel-

használóinak körében bevett szo-

kássá vált, amivel 

együtt elterjedt 

az elnevezés is. 

Most már rájöt-

tél, hogy te is ezt 

csinálod, pedig 

csak a legújabb 

s z e r z e m é n y e d e t 

akartad megmutatni a 

„barátaidnak”, vagy csak 

egy új profliképre vágytál. 

Ezennel kész is a saját selfie-d, 

üdv a klubban. 

A Brit- Oxford szótár szerkesz-

tői a 2013-as év szavának vá-

lasztották ezt a kifejezést és a 

definíciója bekerült a könyvbe. 

Ezzel hivatalosan is elismerte a 

szakszövegekben való alkal-

mazását és a magasba emel-

te az egyébként is szárnyaló 

önfotózást. Hihetetlen, hogy 

ez egy röpke hóbort és mégis 

fellelhető hosszas kutatás után 

a „történelme”, 

amin magam is 

m e g l e p ő d t e m 

milyen régre 

nyúlik vissza és 

milyen fejlődé-

sen ment keresz-

tül. 

Mai korunkhoz, 

már nem csak az 

emberek önarc-

képeivel van tele 

az internet, ha-

nem az állatok 

b olondozásai -

val is, ahogyan 

„önmagukat fo-

tózgatják”. Hi-

hetetlen az una-

lom mire képes. 

Mindemellett , 

hirdettek már 

Selfie bajnok-

ságot is, melyben 

eldől kinek a legjobb az önfotója. Ti nevez-

nétek egy ilyenre? Ki tudja, milyen megle-

petéseket tartogatunk számotokra, lehet, 

megválasztjuk még idén a Fórum Selfie-jét 

is! Tartsatok velünk és idővel minden ki-

derül! 

„Selfi e”- Állj a tükör és a világ elé!
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