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D E B R E C E N

120 

üzlet 

800 

parkolóhely 

Az Ön 

kényelméért!
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Hétfő–Szombat
Vasárnap

09:00–20:00
10:00–18:00

Nyitva tartás

 Vége a hideg télnek, 
újból a tavaszi szellő lengi körül 
Debrecen legszebb bevásárló-
központját a Fórum Debrecen-t. 
Márciusban divatolunk majd, 
elhozzuk a város legkedveltebb 
sportjait is, sőt egy hétvégén 
ismét az egészség lesz a közép-
pontban.  

A mozgalmas február után, a már-

cius is izgalmasabbnál izgalmasabb 

programokkal vár minket. A jó időn 

felbuzdulva a hónapot egy shopping 

körúttal kezdjük. Március 5-10-e kö-

zött a nagy sikerű Kupon napjaink 

keretében felújíthatjuk ruhatárunk de 

akár beszerezhetjük kedvenc alapda-

rabjaink is. Sőt, hogy könnyebb legyen 

a döntés a tavaszi divathét időpontját 

egy hónappal hamarabbra csúsztat-

tuk, hogy könnyebb legyen választani 

a  kollekciókból. Ahogy korábban is 

megszokhattuk nem múlhat el di-

vat sztárfellépő nélkül: március 7-én 

a 2014-es X-faktor nyertese Danics 

Dóra fog minket elbűvölni kiváló 

hangjával. Hogy ne csak a ruhatá-

runk, de testünk is kívül-belül meg-

újuljon, március 21-23-a között „Fó-

rumban az Egészség” címmel kerül 

megrendezésre a kilencedik Egészség 

kiállítás, ahol szűrővizsgálatokkal, 

valamint hasznos tanácsokkal lát-

nak majd el bennünket a szakembe-

rek. Azért, hogy tovább buzdítsunk 

az egészséges életmódra folytatjuk a 

március végét a sport jegyében. Kü-

lönböző sportágakkal ismerkedhetsz 

meg a sportág képviselőitől, hiszen 

03.24-30-a között ismét megrende-

zésre kerülnek a Tavaszváró Sport-

napok kicsiknek és nagyoknak egy-

aránt. Számos ágazat bemutatásra 

kerül majd, valamint egyes sportokat 

Ti magatok is kipróbálhattok, csak ne 

habozz, nincs kifogás! Szépség, Divat, 

Mozgás, Egészség, a tavasz hírnöke, a 

március legyen a megújulás hónapja!

Mindenkinek napsütéses, gyönyörű 

tavaszt kívánunk! Látogass el hoz-

zánk márciusban is!

Kedves Olvasó!
Reméljük a tél már nem sokáig ma-

rad nálunk, és hamarosan bekö-

szönt a tavasz. Ilyenkor a kedvünk 

és a hangulatunk is sokkal jobb. A 

március számos érdekes és izgalmas 

programot ígér, hiszen a mindig 

nagy sikerű tavaszi online kupon-

napokon kívül a tavasz legújabb 

trendjei is bemutatkoznak majd a 

Fórum kifutóján. Idén tavasszal a 

pasztell színeké lesz a főszerep. Sőt, 

ha már megtalálta a legmegfele-

lőbb darabot, ne habozzon, hiszen a 

kuponnapok alatt számos üzletben 

kedvezményes áron vásárolhatja 

meg azt.

A hónap végén az egészség is előtér-

be kerül majd az egészség kiállítá-

sunkon. Számos fontos és hasznos 

tippel lehet gazdagabb, mérésekkel, 

szűrésekkel várunk mindenkit. A ta-

valyi nagysikerű tavaszváró sport 

napokat idén is megrendezzük, mely 

során egy héten keresztül számos 

sportot kipróbálhatnak, sőt bemu-

tatókkal is készülünk majd. Igazán 

izgalmasnak ígérkezik ez a hónap 

is a Fórumban! bj i k i Ső h kö bb l é é él ód f l j k k ül jd l i k

Márciusi Márciusi 
divatnapokdivatnapok

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

Keresse a 

Leroy kupont 

a 6. oldalon!

Danics Dóra Danics Dóra 
koncertkoncert
Március 7. Március 7. 
17 óra17 óra

Véradás 
Március 14. 
12:00-18:00-ig

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

Fórumban 
az egészség!
Március 21-22-23-án 
kilencedik alkalommal kerül 
megrendezésre az Egészség 
Kiállítás. Szűrű vizsgálatok, 
új edzésformák.

Divatban első
Már márciusban meg-
ismerheted a legújabb 
kollekciókat. A Fórum 
színpadán március 
6-tól 9-ig 17 órától a 
divaté lesz a főszerep.
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Aerobic
Aerobic, avagy zenére végzett táncos moz-

gás. Tudományosabban, minden olyan fizikai 

aktivítás, amely során az oxigén felvétele és fel-

használása egyensúlyban van. Kiötlője Kenneth 

Cooper (amerikai haditengerészet orvos), aki a 

60-as években a Nasa űrhajósainak felkészí-

tésében segített. Később zenével ötvözték és 

tánccal egészítették ki. Igazán népszerűvé Jane 

Fonda amerikai színésznő kazettái tették. Jó 

hatással van a tüdőre, szívre, általános kedély-

állapot javító hatása van. Magyarorsági képvi-

selői Béres Alexandra, Rubint Réka és Schobert 

Norbi.

Amerikai futball
A 19. század végén a rögbiből kifejlődött csapatjá-

ték, mely Amerikában igen nagy népszerűségnek 

örvend. A játék lényege, hogy a labdát az ellenfél 

célterületére kell juttatni és ezzel szereznek pontot. 

Legismertebb pontszerzési mód, az úgynevezett 

touchdown, amely 6 pontot ér a csapatoknak A 

labdát lehet hordani, passzolni esetenként rúgni. 

Egyszerre 2x11 játékos van a pályán, melynek bár-

melyik tagja tetszőlegesen cserélhető. A játékidő 

4x12 perc. A legelső mérkőzés 1869. nov. 6-án 

Princetonban volt. A sportág legnagyobb esemé-

nye a Super Bowl a fő amerikaifutball-bajnokság, 

az NFL döntője. 

Atlétika
Az atlétika a természetes mozgásformákat: futás, 

gyaloglás, dobás és ugrás foglalja magában. Már 

az ókorban felfedezhető, az egyiptomiaknál a fu-

tás, a gyalogolás, az indiaiaknál a diszkoszvetés, 

gerelyhajítás. A mai értelemben vett atlétikáról 

először a görögöknél beszélhetünk, i. e. 1000-ben 

Homérosz Iliászában már többször tesz említést 

az atletosról. Az első nyilvános atlétika verseny 

1850-ben volt az Oxfordi Exeter Collegeban. 1896-

os athéni olimpia óta az olimpiai játékok gerincét 

adja ez a sportág. A testnevelés órák alapját ké-

pezi, hozzájárulva a szív és érrendszer megfelelő 

müködéséhez.

Ökölvívás
A box ütéseket, rúgásokat kombináló távol-keleti 

eredetű harcművészet, amely alapvetően verseny-

centrikus. Első nyomai Kr. e. 5. évezred második 

feléből kerültek elő Etiópiából. Versenyszerű meg-

jelenésére időszámításunk előtti 10. századból 

találunk nyomokat. Ha boxról beszélünk, először 

mindenkinek egy név jut eszébe, Mike Tyson, aki 56 

meccsből, 50-et nyert meg 44-et kiütéssel. Minden-

képp említést kell tennünk hazánk büszkeségéről is 

„Madárról” alias Erdei Zsoltról, aki 20 vereséget és 

212 győzelmet könyvelhet. Jeles képviselői még: 

Bruce Lee, Chuck Norris, Bill Wallace, Bob Wall, 

Jeff Smith.

Cselgáncs (Judo)
Szóösszetétel, melynek elemei a Ju: természetes-

nek lenni, illetve a do szellemi utat jelent. Szó sze-

rinti fordításban lágy művészetet jelent. A japán sza-

murájok harcművészeti stílusa, mely elsősorban a 

nemesi családok védelmére szolgált. A judo alapja 

az ellenfél tisztelete. Célja az ellenfél elgáncsolása, 

majd földön tartás fojtással, karfeszítéssel. 

1964-től olimpiai sportág. Magyarországra 1907-

ben érkezett Szemere Miklós kultusz miniszter meg-

hívására Sasaki Kichiaburo mester, hogy Judot ok-

tasson. Jelles képviselői: Kim Csebom, Ole Bischof, 

Ivan Nyifontov, Antoine Valais Fortier és Csoknyai 

László. 

Golf
A középkori Skóciában játszották először. Már 

akkor olyan sikerrel, hogy II. Jakab be is tiltotta, 

ugyanis az ifjak fegyverforgatás helyett a golfot 

részesítették előnyben. 

A golf természetes környezetben, természe-

tes és meterségesen kialakított pályán, fémből 

készült ütővel játszott labdajáték. Magyaror-

szágon 1902-ben gróf Andrássy Géza Magyar 

Olimpiai Bizottság elnöke honosította meg. 

Európában az 1970-es években terjedt el és vált 

népszerűvé. A játék célja, hogy a pályán lévő 

18 lyukba minél kevesebb ütéssel kerüljön bele 

a labda.

Rúdtánc
Inanna sumér Istennő legendája szerint tánccal 

bármilyen kietlen földet termővé lehet tenni. Euró-

pában a rúdtáncot a vándorárusokkal érkező elő-

adóművészek terjesztették el, akik a sátrak rúdját 

használták táncuk bemutatására. Innen került át 

később Kanadába különböző füstös bárokba, ké-

sőbb pedig meghódította az egész világot. Rendkí-

vül jól formálja a testet, mivel ellenállásként a saját 

súlyunkat használjuk. Fizikai erőt, állóképességet 

és rugalmasságot igényel, éppen ezért kitűnő 

sportolási lehetőség. Magyarországi képviselője: 

Pirner Alma. Manapság a férfi ak körében is egyre 

népszerűbb.

Sportlövészet
A sportlövészet pontosságot, precizítást, önfegyel-

met és gyors döntésképességet igényel a sportot 

űzőtől. Kis-, de akár nagykaliberű fegyverrel és egy-

aránt végezhető. Elég újkeletű sportnak számít, hi-

szen a legelső céllővő versenyt 1280-ban a német-

országi Schrolinitzben rendezték meg. 1510.-ben 

alakult meg Magyarországon az első lövészegylet 

Késmárkon.

A sportlövészet 1896-ban az athéni olimpián már 

versenyszámként szerepelt. Kortalan sportág, 

amely 10-99 éves korig űzhető. Magyarorszagi kép-

viselői: Halasy Gyula, Prokopp Sándor, Takács Ká-

roly, Varga Károly.

Tollaslabda
A tollaslabdázás több ezer éves múltra tekint vissza. 

Írásos bizonyíték nincs arról, hogy pontosan honnan 

eredeztethető, de annyi bizonyos, hogy az ókori 

Egyiptomból és Görögországból terjedt el Kínába, 

Indiába és Sziámba. Mai formáját brit katonatisztek 

vették át Indiából és honosították meg Angliában. 

Magyarországon 1966-tól hivatalos sportág. A tol-

laslabda szélcsendes időben szabadtéren, illetve 

fedett pályán is játszható. A játékhoz szükséges 

eszközök viszonylag olcsón beszererezhetőek. 

Nemtől és kortól független játék. Lehet enyéniben (2 

fő), vagy párosban (4 fő) játszani. Kíválóan alkalmas 

kikapcsolódásnak, de testmozgásnak sem utolsó.

Vívás
A vívás az egyik legelőkelőbb és legtöbb fi gyelmet, 

koncentrációt igénylő sportág. Kialakulása a késő 

reneszánsz idejére tehető, amikor a nehézfegyver-

zet helyét átvették a könnyebb, nagyobb hatékony-

ságú fegyverek. A hét lovagi erény egyike volt a vívni 

tudás, mellyel elnyerhették az áhított hölgy kegyeit. 

Elterjedésének központja Itália és Bologna. Magyar-

országi megjelenése gróf Széchenyi István és gróf 

Wesselényi Miklós nevéhez fűződik. A vívás lényege 

a nem halálos seb okozása, csupán különböző szú-

rások ejtése. Nagyfokú koncentrációs készséget és 

jó állóképességet igényel. Híres vívóink: Imre Géza, 

Szilágyi Áron.

 Olyan levert vagy mostanában - hal-

lottam már kora reggel a villamoson, egy fi atal 

lánytól. Nem egyedi eset – a tavasz közletével 

igen gyakori ez az állapot. A tél elmúlásával 

nehéz felvennünk a harcot a fáradékony-

sággal szemben. Most viszont felpezsdítjük 

az álló vizet a város legnagyobb bevásárló-

központjában, ahol idén is megrendezzük a 

Sportnapokat!

Megtaláltuk a megoldást, vége a tavaszi fáradékony-

ságnak! Búcsúzunk a zord téltől, a szekrény mélyére 

száműzhetjük meleg pulcsijainkat. Vége a szürkeség-

nek, felpezsdítünk idén márciusban is. Bizony hozzá 

lehet szokni az otthon töltött forrócsokis, takaróba bu-

gyolált, összebújós napokhoz viszont néhány kiló biz-

tosan észrevétlen felszaladt ránk ezekben az időkben, 

ami pont elég ahhoz, hogy ne férjünk bele a tavalyi ru-

háinkba. A tavaszi formánkért muszáj tennünk is, ki 

kell mozdulnunk. Ideje valóra váltanunk a szilveszteri 

fogadalmunkat! Hogyan is kezdjünk hozzá?! 

Kellene valami új, valami üdítő, valami ismeretlen, 

ami egy kicsit kimozdít a szürke hétköznapokból, ami 

lendületet ad megint. Igen, nekünk is meg kell újulni, 

ahogyan a természet is, energiát gyűjteni, testben és 

lélekben egyaránt. Aggódalomra semmi ok: a Fórum 

bevásárlóközpontban március 24-e és 30-a között is-

mét megrendezésre kerülnek a  Tavaszváró Sportna-

pok. Tavalyhoz hasonlóan jó buli lesz, sok emberrel, 

izgalmas programokkal.  Sok olyan sportág kerül 

majd bemutatásra, amivel eddig nem találkoztál, vagy 

nem merted kipróbálni. Kíváncsiak vagyunk meny-

nyire vagy merész? A sportág specialistáji segítenek 

abban, hogy megtaláld a hozzád legjobban illő moz-

gásformát, amelyet később szívesen végeznél. 

A rendezvény egy jó kezdet, ahhoz hogy elkezdjünk 

odafi gyelni az egészégünkre. Most is biztos sokan 

lesznek, hiszen látványosságnak sem utolsó. Nevezz 

be te is a spintversenyre, mutasd meg mennyire vagy 

kirobbanó formában! Próbáld ki a sportlövészetet, 

vagy hozd el a barátnőd a rúdtánc bemutatóra hátha 

kedvet kap hozzá. Téged a keményebb sportok érde-

kelnek? Tudj meg mindent a boxról vagy a cselgáncs-

ról, és ha elég bátor vagy próbáld is ki őket. Rajongsz 

a labdajátékokért? Itt a remek alkalom, hogy többet is 

kipróbálj, köztük az amerikai focit is. 

Érdemes több időt rászánni és minél több programon 

részt venni, hiszen most mindezt ingyen teheted meg, 

a felszerelés a helyszínen adott. Barátnőknek, párok-

nak is remek kikapcsolódás, amely feltölt energiával. 

A nap végén pedig megbeszélhetitek kinek melyik 

sport tetszik a legjobban, melyikre fog jelentkezni. 

Nem sikerült megegyezni? Semmi gond egy hét alatt 

csak sikerül eldönteni, gyertek minden nap. Hozzátok 

el a szüleiteket, vegyétek rá őket is a mozgásra! Szóval 

várunk mindenkit szeretettel ezen a remek progra-

mon, hozz minél több embert magaddal, hogy senki 

ne maradjon ki ebből az élményből! Lépjünk ki együtt 

a télből és irány a tavasz. Mi ott leszünk, újuljunk meg 

együtt, tegyünk az egészségünkért.

Tavaszváró Sportnapok
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Divatszerkesztő: 

Szűcs-Tarcsa Anita

Márciusi színkavalkádMárciusi színkavalkád
  A Fórum Topmodell verseny első három helyezettjével készítettem el a márciusi divatfotókat. Cintin, Noémin és Tündin gyönyörűen álltak a 

legújabb kollekciók, úgy érzem segítettem a nyereményüket elkölteni.

A napsárga valószínűleg a tavaszi ruhatárunk alapdarabja lesz. Választhatsz zakót, szoknyát, de akár egy cipőt is: imádni fogod. Ha szeretnéd a sárga összeállítá-

sod hangulatát fokozni - viseld virágmintával, amit már az előző szezonokban is használtunk. Ha még nagyobb hatást akarsz elérni egy kis geometriai mintával is 

társíthatod, sőt a fekete téli kiegészítőket sem kell a szekrény mélyére száműznöd, mert nagyon jól mutat a tavasz legújabb trendszínével.

A tavalyi menta őrületem után megtaláltam az idei év legújabb szerelmét, a babakéket. Rózsaszínnel vagy fehérrel igazán bájos tavaszi összeállítást készíthetsz, 

amivel a szerelmes levegőben egyből párra találsz. Ha pedig már kapcsolatban vagy, biztosan elvarázsolod majd kedvesed. Találd meg kedvenced, válasz olyan 

fazont, amit nyáron is hordhatsz majd.

Már régóta szemezgettem a málna piros összeállítással, megérte várnom, hiszen majdnem minden üzlet polcán találni már ilyen darabot. A Promod és Mango 

kollekciójában is megjelent: koktél ruhák és felsők közül is válogathatunk. Az én személyes kedvencem a Magenta málnás árnyalatú kollekciója, amit bézs és 

homokszínnel kombináltak. A szürke hétköznapok után egy kis színt csempészve ruhatárunkba, egyből málnás hangulatban ébredhetünk. Ráadásul, aki nem 

szereti a pirosat könnyebben megbarátkozik vele, hiszen nem annyira vadító és erős hatást kelt. 

Végül egy púderes szettet választottam. A hajtásos részletek a reneszánszukat élik. Már a szoknyák mellett a felsőkön, és a ruhákon is megjelenik. Kombináld 

áttetsző betétes darabokkal vagy egy logós felsővel. Hord magadon kedvenc márkajelzésed, mert idén nagyon menő. És, ha még feldobod egy barna cipővel 

is – biztos befutó leszel! Kellemes tavaszi kollekció böngészést kívánok Nektek márciusra, legyetek szerelmesek és szépek!  Szűcs-Tarcsa Anita

1. Noémi
Felső (Promod)  5.995 Ft;

Nadrág (Magenta)  9.990 Ft;

Sál (New Yorker)  2.900 Ft;

Táska (Tamaris)  7.990 Ft;

Cipő (Salamander)  37.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990 Ft;

2. Cintia
Felső (Promod)  9.590 Ft;

Ruha (Promod)  9995 Ft;

Táska (Mango)  21.995 Ft;

Cipő (Borgo)  10.390 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  4.990 Ft;

3. Tünde
Felső (Mayo Chix)  9.590 Ft;

Nadrág (Amnesia)  15.990 Ft;

Sál (New Yorker)  2.990 Ft;

Napszemüveg (Promod)  4.995 Ft;

Táska (Mango)  8.995 Ft;

Cipő (Salamander)  39.990 Ft;

Fülbevaló (Promod)  3.595 Ft;

7. Tünde
Felső (Sugarbird)  15.980 Ft;

Szoknya (Magenta)  11.900 Ft;

Táska (Tamaris)  10.990 Ft;

Cipő (Mango)  17.995 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990 Ft;

8. Noémi
Kabát (Amnesia)  19.990 Ft;

Felső (Promod)  6.995 Ft;

Nadrág (C&A)  5.590 Ft;

Táska (Reno)  12.990 Ft;

Cipő (Reno)  8.990 Ft;

9. Cintia
Ruha (Magenta)  15.900 Ft;

Táska (Reno)  15.990 Ft;

Cipő (Reno)  11.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990 Ft;

10. Tünde
Zakó (New Yorker)  9.990 Ft;

Ruha (Tally Weijl)  11.995 Ft;

Táska (New Yorker)  2.990 Ft;

Cipő (Borgo)  12.990 Ft;

Nyaklánc (Tally Weijl)  1.595 Ft;

11. Cintia
Felső (Zara)  14.995 Ft;

Szoknya (Zara)  14.995 Ft;

Táska (Zara)  13.995 Ft;

Cipő (Zara)  19.995 Ft;

12. Noémi
Zakó (Promod)  9.995 Ft;

Felső (Promod)  9.995 Ft;

Szoknya (Magenta)  13.900 Ft;

Öv (Amnesia)  2.990 Ft;

Táska (Salamander)  67.990 Ft;

Cipő (Salamander)  39.990 Ft;

Karperec (Bijou Brigitte)  2.590 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  2.590 Ft;

4. Tünde
Felső (C&A)  4.990 Ft; 

Ing (C&A)  5.590 Ft;

Szoknya (Sugarbird)  5.990 Ft;

Táska (Mango)  7.995 Ft;

Cipő (Reno)  8.990 Ft;

Fülbevaló (Promod)  2.995 Ft;

5. Cintia
Kabát ( Mayo Chix)  14.990 Ft;

Felső (Tally Weijl)  4.995 Ft;

Nadrág (Mayo Chix)  6.890 Ft:

Cipő (Tamaris) 19.990 Ft;

Táska (New Yorker)  3.990 Ft;

Nyaklánc (Promod)  3.995 Ft;

5. Noémi
Felső (Sugarbird)  15.980 Ft;

Rövid nadrág (Mango)  5.995 Ft;

Táska (Tamaris)  22.990 Ft;

Sapka (Sugarbird)  6.980 Ft;

Cipő (Tamaris)  17.990 Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  3.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  2.990 Ft;

2.1. 3.

4.
5.

6.

8. 9.
10. 11.

12.
7.

A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Fejes Márton készítette.  Az árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.
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 Csiripelnek a madarak, virágoznak a 

fák, egyértelműen beköszöntött a tavasz! Ideje a 

téli vastag gúnyát beakasztani a szekrénybe, és 

beszerezni a vékonyabb ruhadarabokat. A jó hír 

az, hogy nem egy slágerszín tér vissza a 2014-es 

divatszezonban, így a meglévő ruhatáradból is 

trendien öltözködhetsz. Valljuk be, soha nem 

árt az újítás! 

Már az előző cikkünkben bemutattuk 

nektek részletesen a 2014-es tavasz 

alapdarabjait, így nem részletez-

ném újra. De mindenképpen fel 

szeretném hívni a figyelmeteket, 

hogy, márciusban is a vásárlók-

nak kedvezünk és próbálunk min-

denki kedvében járni. De mivel is? 

Idén a március a kuponnapokkal 

kezdődik, amikor hatalmas kedvez-

ményekkel vásárolhatod meg a kijelölt üz-

letek legújabb kollekcióinak darabjait. Több 

mint 50 üzletben vásárolhatsz kedvezményesen 

például: Spar, Borgo, Vision Express, 

Office Shoes, Budmil, Douglas, 

Hervis, Játéksziget, 4You, 

Media Markt, Telenor, 

továbbá a Biba, Saxoo, 

Amnesia, Sugarbird, 

Humanic, Optimarkt, 

és Darlington is. Min-

denképpen érdemes 

benézni az üzletekbe! 

De hogy is működik 

ez a kupon akció? A 

Fórum Debrecen be-

vásárlóközpont hon-

lapjáról le tudod töl-

teni saját kuponodat, 

bármelyik üzletbe, 

ezután csak be kell 

mutatnod a kasszá-

nál és máris jogosult 

vagy a kedvezmény-

re. Akkor se csüg-

gedj, ha nem tudod otthon kinyomtatni a kupo-

nokat, mert a Fórum külön standot állít fel, ahol 

a hostessek segítségével megszerezheted azokat. 

Ami utána következik, már tudod! 

Az idei szezonban úgy gondoltuk, hogy a kupon-

napok keretében rendez-

zük meg az első tavaszi 

divathetet, amely 

március 6-9 kö-

zött tekinthető 

meg a Fórum 

Bevásárlóköz-

pont, -1. szint-

jén felállí-

tott kifutón. 

Mindennap 17 

órától lépnek 

színpadra a Fórum 

legcsinosabb lányai 

és legsármosabb pasijai. 

Rajtuk testközelből is megcsodálhatod az üzletek 

legújabb kollekcióit, melyet Szűcs- Tarcsa Ani-

ta a Fórum Debrecen stylist-ja válogat össze, a 

résztvevő üzletek segítségével. Ezek a boltok pe-

dig: Mango, Promod, C&A, Vison Express, Reno, 

Retro és nem utolsó sorban az  Amnesia. Annyit 

már előre elárulhatok nagyon ütős show-val ké-

szülünk és reméljük minden-

kinek tetszeni fog. Felvonul-

tatjuk a sportostól kezdve 

a hétköznapin keresztül a 

szexiig minden ru-

hadarabot, ami nél-

külözhetetlen lesz 

a pezsdítő tavaszi 

időszakban. Nem 

árt már most elter-

vezni, hogy milyen 

darabokkal bővítjük 

ruhatárunkat a mele-

gebb évszakban. 

Hogy felejthetetlen 

legyen ez a rendez-

vény is, így sztárven-

déggel kedveskedünk 

a látogatóknak, aki 

pedig nem más, mint 

Danics Dóra, a 2013-

as év X-Faxtorának 

győztese. Először a 

2012-es X-Faktor vá-

logatásán láthattunk, 

ahol a mentorházig jutott. 

Dóra egy évvel később, 2013-ban újra 

visszatért a műsorba, hogy bizonyít-

son és lenyűgözze a mentorokat így ő 

lett a 2013-as X-Faktor első női győz-

tese. A meghívásunkra, március 7.-

én, azaz pénteken 17órától a Fórum 

színpadára lép és elénekli legújabb 

slágereit. Mindenkinek ott a helye, 

ha kíváncsi, erre a fiatal divatos és 

bájos hölgyre! Tarts velünk, irány a 

Fórum! 

Indul a tavasz a Fórumban

 Biztosan van olyan ruhád, ami 

a gardróbod alapját képezi, és mindig 

tökéletesnek érzed magad benne. Hogy 

még több darabban elégedetten állj a 

tükör előtt, összegyűjtöttem hat top  ru-

hadarabot, kiegészítőt - amiben igazán 

nőnek érezheted majd magad idén ta-

vasszal is.

Nagyon sok fazonnal és mintával találkoz-

hatsz az üzletek polcain, viszont nem min-

den trendet kell követned, hiszen a hetente 

változó kollekciót még a nagyoknak is nehéz 

időszerűen nyomon követni. Legyen ruhatá-

radnak alappillére, amit bármikor használ-

hatsz. Valljuk be - a házak sem állnak meg 

falak nélkül. Az én személyes kedvenceim 

következnek.

FEHÉR ING 
Bármivel kombinálhatod kedvenc fazonodat 

ráadásul elérhető áron beszerezheted. Hét-

köznapokon farmerrel tökéletes választás. 

Ha rohangálós napod van egy loafer-rel, ha 

pedig üzleti ebédre készülsz magassarkúval 

viseld. Szeretnél egy kis színt csempészni 

megjelenésedbe? Párosítsd sállal és hozzá 

passzoló táskával. Ha szeretnéd, hogy egész 

nap a helyén maradjon, és ne csúszkáljon ki 

a nadrágodból  válassz egy body-s fazont. 

Egy biztos, legalább egynek lógnia kell a 

szekrényedben, hiszen akár egy különleges 

éjszakai buliba is felveheted csokornyak-

kendővel. Angeline Jolie múltkori vörös 

szőnyeges outfitjét láttad már? Bizonyíték 

arra, hogy nem kell mindig kisestélyiben fe-

szítened.

TÖKÉLETES ZAKÓ
Egy jól szabott blézer alap-

darab. Több fazont is érde-

mes beszerezni. Idén nagy 

divat a férfi zakó, amit a 

modellek világából csem-

pészhetünk a ruhatárunk-

ba. Az idei év legmenőbb 

sikkes zakó színei: a babakék és a napsárga, 

de egy paszteles árnyalatút is érdemes lesz 

beakasztanod a szekrényedbe. Viseld fehér 

nadrággal vagy egy fekete-fehér szoknyával. 

Utánad fordulnak majd az utcán, ebben biz-

tos vagyok.

FARMER
Az nem igazi nő, akinek 

nincs egy farmere. Biz-

tosan ott lapul, vagy már 

alapdarabként haszná-

lod kedvencedet. A sor-

tok fesztivál időszakban 

alapdarabok, a nadrágok 

pedig mindennapjaink 

legjobb barátai, hiszen 

könnyen kezelhetőek és 

nem utolsó sorban ké-

nyelmesek is. Idén, hogy 

viseld? Lyukaszd, szag-

gasd, koptasd. A lényeg 

valami történjen a farmereddel.

PULÓVER
Igen, nehéz meg-

szokni, hogy a pu-

lóver alapdarab-

ként funkcionál, de 

itt jön egy kis csel. 

Merd bátran hasz-

nálni. Rakd össze 

szoknyával vagy 

sorttal, vegyél alá 

farmer inget vagy 

fehér blúzt -és biz-

tosan állíthatom 

szuper tavaszod lesz! És még nem beszél-

tünk a statement nyakláncokról illetve az 

óriási csüngős fülbevalókról, amit viselve – 

máris a kifutókon érezheted magad.

CSIPKE
Legyen szó fehérneműről, felsőről, vagy 

éppen egy ruháról - a csipkecsodák idén is 

kitűnő alapdarabok. Manapság már sporto-

sabb darabok is készülnek, ami 

valljuk be még különlegesebbé 

teszi majd a hétköznapjaidat. 

Ne csak fehér vagy feketében 

gondolkozz: sötétkék vagy mé-

regzöld vagy akár lila árnyala-

tában is nagyon dögös, sőt az 

évszak kedvenc színében: a 

citromsárgában is szexi leszel.

TÁSKA-CIPŐ AZONOS SZÍNBEN
Pár évvel ezelőtt a táskák 

színeinél csak a fekete és a 

barna színek domináltak. 

Manapság azonban a szi-

várvány összes árnyalat-

ban beszerezheted kedven-

ced. Amit ajánlok, egy azonos 

táska-cipő kombinációd biztosan 

legyen, hiszen mások fel fognak arra 

figyelni, hogy számodra a részletek is 

fontosak. Ha 

egy klasszi-

kust akarsz, 

akkor egy 

fekete pá-

rost válassz. 

Amivel nagy 

port fogsz 

kavarni: egy 

pasztels halványrózsaszínes összeállítás, 

de ha vagányabb vagy egy élénkebb szín-

nel is bevadíthatod ruhatárad. 

Induljon a shopping, mindenkinek kel-

lemes vásárlást kívánok! Ne feledjétek a 

Kupon napokon még kedvezményeseb-

ben vásárolhattok.   Szűcs-Tarcsa Anita

Alapdarabok- amelyeket muszáj beszerezned

v

1. Zara: 

 14.995 Ft
2. Bershka: 

 8.995 Ft
3. Mango: 

 7.995 Ft
4. Stradivarius: 

 9.595 Ft
5. Stradivarius: 

 6.595 Ft

1.

2.

3.

4.

5.

Sugarbird
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 Volt szerencsém egy személyes in-

terjút készíteni, Magyarország egyik híres mo-

delljével, azaz Görög Zitával. Az interjú nagyon 

jó hangulatban zajlott és egy roppant kedves, 

őszinte, nyíltszívű hölggyel ismerkedhettem 

meg. Faggattam a divatról, modellszakmáról és 

hétköznapjairól is. Íme, ahogyan ő látja a divatot: 

Mint Magyarország egyik meghatározó modell-

ikonja, saját szemeddel milyennek látod a magyar 

lányokat, nőket? 

Görög Zita: Én a magyar nőket gyönyörűnek tar-

tom, és azt hiszem, hogy szerencsére egyre igényesebb 

mindenki, minden nő önmagával szemben, amit 

nagy örömmel látok, hogy egy kicsit kezdünk felzár-

kózni a nemzetközi trendekhez. Bevallom őszintén: 

nekem a hétköznapokban egyáltalán nem fontos a di-

vat, sem a trendek és egyáltalán nem követem ezeket. 

Ami Magyarországon volt, az 10-20 éves lemaradás-

nak mondható, úgyhogy ilyen szempontból örülök, 

hogyha külföldi barátaim érkeznek ide, akkor most 

már nem az a reakciójuk, hogy úristen hova kerül-

tünk. 

Sok országot bejártál már (ha jól informált vagyok 

24 különböző országban modellkedtél). Mit gon-

dolsz, a magyarok mennyire követik a legújabb di-

vattrendeket? Igazán jó összehasonlítási alapod van!

Görög Zita: Ennek a száma mára már több mint 30. 

Nagyon érdekes, mert Milánóban, Párizsban és New 

Yorkban sem követi mindenki az aktuális trendeket. 

Egyrészt van, aki magas ívben pottyant rá, másrészt 

pedig van, aki ezt nem teheti meg anyagilag. De na-

gyon nehéz is ezt megtenni, én egyáltalán nem vagyok 

a sznobizmus híve. Azt gondolom, nem kell mindig 

mindent koppintani és minden trendet követni.  Át 

lehet emelni egy két dolgot, ami az ember személyisé-

géhez is közel áll. 

 

Te magad mennyire követed az aktuális trendeket? 

Mennyire tartod fontosnak, hogy az éppen aktuális 

trendi fazonokban és színekben tündökölj? 

Görög Zita: Főleg a hétköznapokban én sem nézek 

úgy ki, minden reggel a suliba és oviba menet, mint 

akit a skatulyából húztak ki. De azt gondolom a hét-

köznapokban nem is szükséges ez.

Melyek azok a cipők, amik elengedhetetlenek szerin-

ted egy nő szekrényében? 

Görög Zita: A mostani szezonban visszajönnek a 

kicsit hegyes orrú, színes magassarkú cipők, és úgy 

gondolom, hogy a tavalyi platformos cipőket el lehet 

tenni körülbelül 10 évre a szekrénybe megint, de 

azért ne dobjuk ki őket, hiszen egyszer minden 

visszajön divatba előbb vagy utóbb! Emellett, ha 

jól tudom, jönnek azok a fazonok is vissza, ahol 

kikacsint a nagylábujj. De jaj magassarkúak ?! 

Nem szeretem a magassarkúakat, már elegem 

van belőlük. Hétköznapokra egyáltalán nem 

hordom őket. Na meg a gyerekek mellé egy-

szerűbb is a lapos. Imádom a Timberland ba-

kancsomat, bevallom őszintén, hogy 

mióta megvettem le se szakad a 

lábamról… kényelmes, meleg, 

zokni nélkül is felvehető és 

nem kell vele bajlódni.

Van e valamilyen 

mániád a vásárlás-

sal kapcsolatban, 

amiknek nem 

tudsz ellenállni? 

Görög Zita: 

Nem, egyáltalán nem 

vagyok mániákus, semmi-

lyen mániám nincs.

Mi a Fórumban nagyon készülünk az idei 

tavaszra, alig várjuk, hogy lekerüljön a 

téli meleg ruha rólunk és jöjjenek a laza, 

vidám szettek. Mennyire újítod fel idén 

tavasszal a ruhatáradat? Mik lesznek 

azok a darabok, amiket biztos, hogy 

meg fogsz vásárolni?

Görög Zita: Bevallom, én csak leárazá-

sokon vásárolok. Ugyanis a munkámból 

adódóan belátok a kulisszák mögé is és én 

tisztában vagyok annak az adott ruhada-

rabnak az igazi értékével…és az nem az, amit a boltok-

ban az új kollekciók bevonulásánál látunk. Én imádok 

olcsón vásárolni!! De ilyenkor tuti beszerzek néhány új 

darabot.

Van két gyönyörű gyermeked Milán és Lotti. Meny-

nyire fi gyelsz oda arra, hogy ők is a legtrendibb ru-

hákban járjanak? Vagy hagyod kibontakozni 

saját akaratukat? Hogy zajlik nálatok egy 

családos shopping-day? 

Görög Zita: Nálunk egyáltalán nincs 

családos shopping-day... egyszer vit-

tem el a gyerekeimet vásárolni egy 

bevásárlóközpontba, mert a kislányom 

üvöltött, hogy ő csak rózsaszínt és tüllt 

hajlandó felvenni. Már mindent bevá-

sároltunk, mind a két kezem tele 

volt a síoveráltól kezdve a 

kiscipőig mindennel és két 

másodpercre fordítottam 

el a fejemet, hogy melyik 

kasszához menjünk és 

eltűntek. Pánikrohamom 

lett majd megőrülve ro-

hantam és a hangosbe-

mondóba eltorzult han-

gon könyörögtem nekik, 

hogy jöjjenek elő akár-

merre is vannak. Majd 

előbújtak a melltartók 

alól és annyira örül-

tem, hogy leordítottam 

a fejüket, pedig nem 

vagyok egy kiabálós 

anyuka. Majd a kisfi am 

ártatlanul szólt, hogy 

nyugi anya kérsz egy 

masszázst?

Így mindig azt csiná-

lom, hogy elmegyek 

és bevásárolok ne-

kik egy szezonra, mert 

nagyon hamar kinövik, 

aztán mivel a barátnőim-

mel egymás után jöttek a gyermekeink a sorban, így 

tudunk csereberélni. Összegyűlünk valakinél, bedob-

juk a közösbe azokat, amik nekünk már nem kellenek 

és utána mindenki kiválogatja a másikéból, hogy neki 

mi kell. Azonban már ez is megváltozott… Mióta a 

gyermekeimnek szárnyal az önálló akarata, ők maguk 

rongyolnak és válogatnak, mi meg addig beszélgetünk, 

kávézunk és hagyjuk őket kibontakozni.

A legenda úgy tartja, a kamera a legnagyobb kritiku-

sa a nőknek… Mit teszel a szépséged megőrzésének 

érdekében? 

Görög Zita: Nagyon egyszerű… nem nézem vissza a 

felvételeket. Reggel mielőtt egy tv felvételre vagy fellé-

pésre megyek, akkor belenézek a tükörbe és megkér-

dezem: Zituska tetszel magadnak? Ha igen akkor indu-

lok. Jó természetesen a tv-s felvételeknél van sminkes 

és ő időnként segít rajtam egy kicsit.

Köztudott, hogy van egy remek modelliskolád, ahol 

megtanítjátok az újonc modelleket minden fortély-

ra. Mi alapján kerülnek be az iskolába a lányok? 

Bárki jelentkezhet, aki elég elszántnak tartja magát, 

vagy van valami tendencia, ami alapján válogattok? 

Görög Zita: A modelliskolámba bárki bekerülhet, aki  

elég bátornak érzi magát a kifutóhoz, vagy ha csak egy 

kis önbizalomra vágyik. Ugyanakkor mindenkinek 

őszintén megmondom már az elején, hogy van e esé-

lye a nemzetközi kifutókon, mert nem akarok hitegetni 

senkit. De büszkén megmondom, a modelljeim szép si-

kereket érnek el nemzetközi porondon mostmár.

Mik a terveid a közeljövőben?

Görög Zita: Egy olyan oktatást segítő központot terve-

zek, amely segíti és fejleszti a szülők és a pedagógusok 

közötti feszültség levezetést és problémakezelést. Úgy 

tapasztalom, hogy hatalmas gondok vannak ezek-

ből, amik orvoslásra várnak, így ezt próbálnám meg 

orvosolni. Emellett már 3 éve a fi ókomban lapul egy 

mesekönyv, amit én írtam és ki szeretnék adatni. De 

eddig féltem, hogy adok majd egy újabb támadási pon-

tot magam ellen és halogattam, most azonban elhatá-

roztam, hogy kiadom és már ebben a hónapban alá is 

írom a szerződést. Rosta Hanna

Modell és édesanya: Görög Zita

 Rengeteg különböző helyről 

hallhatjuk, hogy mennyire fontos az 

egészségünk védelme és a megelőzés. 

Éppen ezért márciusban, a Fórum Be-

vásárlóközpontban, az egészség kerül 

középpontba immár kilencedik alka-

lommal a Naturalexpo kiállítás kereté-

ben. Látogasson el a Fórum Debrecenbe 

március 21-22-23-án és tapasztalja meg 

Ön is, miért is fontos odafigyelni önma-

gunkra.

Figyelj oda magadra, étkezz egészségesen, 

mozogj többet, ne stresszelj annyit! De va-

jon elég figyelmet fordítunk erre? Vajon 

tényleg a számunkra megfelelő gyógymó-

dokat, kezeléseket kapjuk, alkalmazzuk. 

Hogy tartsuk ezeket be? A legtöbb ember 

egész élete során csak a munkahelye és az 

otthona között ingázik. Rohanó világunk-

ban rengeteg külső impulzus ér bennünket. 

Nem ismerjük az ősi tapasztalatokra épülő 

természetgyógyászati módszereket, vagy 

a modern orvostudomány kutatásainak 

eredményeit. Ha szeretnél szakszerű segít-

séget kapni, vagy csak többet megtudni az 

egészségi állapotodról, akkor nem kell mást 

tenned, mint ellátogatni az Egészség kiállí-

tásra, ahol minden kiállító a mi érdekeinket 

és egészségünket helyezi a középpontba. 

Mindenki választ kaphat a kérdéseire, sőt 

szépségtanácsadás is lesz, ahol 

megismerkedhetnek a leg-

újabb trendekkel, bőrápolás-

sal, sminkeléssel, kozmetikai 

termékekkel. Emellett lesznek 

fitnesz, sportbemutatók és kü-

lönböző mozgásformákkal is 

találkozhatnak. Kiválaszthatja 

az önnek, illetve testalkatának 

megfelelőt, mellyel egyből 

formába lendülhet. 

Részt vehetnek különböző 

szűrővizsgálatokon, látás, 

hallás és fogászati, ortopédiai 

vizsgálatokon, melyen felvilá-

gosítást kapnak a megelőzéssel 

kapcsolatban, illetve megmu-

tatják az egyes kezelési lehe-

tőségeket, az ősi gyógymódok 

és a modern orvostudomány 

eredményei segítségével. Meg-

ismerkedhet különböző bioételekkel, saj-

tokkal, mézekkel és bioitalokkal, melyekből 

kóstolás után a helyszínen lehetősége lesz 

vásárlásra is, méghozzá kedvezményesen. 

Ezenkívül hallhat különböző fiatalító prak-

tikákat, szépségtrükköket. Felvilágosítást 

kaphat miből, mennyit érdemes fogyasztani, 

hogy bőre szép legyen és egészséges. Keres-

se bátran szakembereinket, hiszen épp itt az 

ideje, hogy több időt fordítson az egészségé-

re. Ismerkedjen meg a csontkovácsolással és 

thai-masszázzsal, próbálja ki a helyszínen. 

Lélegezzen Ön is szabadon, a száraz só-

bányák gyógyító közegében. Debrecenbe 

hoztuk a légúti betegségek egyik leghaté-

konyabb és évszázadok óta legismertebb 

kezelési módszerét a SZÁRAZ SÓBÁNYA 

KLÍMATERÁPIÁT. Szabaduljon meg az 

örökösen visszatérő köhögéstől, fulladástól, 

nehézlégzéstől, arcüreggyulladástól. 

A felállított színpadon egész napos prog-

rammal várják önöket a szakemberek és 

különböző témákról fognak interjúkat adni, 

nyilatkozni. Emellett mozgásba hozzuk az 

érdeklődőket és együtt edzhetnek a külön-

böző városi fitnesztermekkel a színpad kö-

rül! Ne felejtse otthon az „ugrálós” cipőjét! 

Bátran hozza magával családját, barátait és 

nézzenek körül a Fórum Bevásárlóközpont 

legalsó szintjén. Szórakozásból és egészség-

ből nem lesz hiány márciusban sem! 

Egészség kiállítás a Fórumban



 Elérkezett az évben a nagy megmé-

rettetések ideje. Újra megválasztottuk, idén 

harmadik alkalommal a Fórum Debrecen Be-

vásárlóközpont legszebb hölgyét, aki egy éven 

keresztül fogja képviselni az áruházunkat! A 

rendezvény lebonyolítója természetesen az Al-

föld Televízió Rendezvénycsapata volt.

Arról már többször is beszámoltunk Önöknek, 

hogy lezajlottak az elődöntők és kiválasztásra ke-

rült 10 döntős lány. Illetve a közönség beszavazta 

kedvencét is, aki indulhatott a Fórum Topmodellje 

címért.  Ő pedig nem más, mint Szabó Fanni, a 16 

éves gimnazista lány.

A február az aktív felkészülésről és felkészítésről 

szólt. A 11 lány minden napját együtt töltötte a 

Fórum Bevásárlóközpontban. Kisebb csoportokra 

voltak osztva és mindenkire mindig más - más fel-

adat várt. Ellátogattak a Fórum üzleteibe, ahol ri-

portokat és interjúkat készítettek velük. Kifaggattuk 

őket a legújabb trendekről, és a divatról. Mindenki 

részt vehetett személyre szabott tanácsadáson, ahol 

a sminkesek és fodrászok ellátták őket tippekkel. 

Emellett a Fórum Debrecen stylist-ja Szűcs- Tar-
csa Anita mindenkit ellátott tanácsokkal, hogyan 

öltözködjenek, mi áll nekik jól vagy akár azt is 

megmondta mit ne viseljenek, hiszen nem illik 

hozzájuk! Továbbá külön tanácsokkal és személyes 

tapasztalatokkal látta el a lányokat, hogy a döntőn 

mindenki a legjobb formáját hozza. Több alkalom-

mal a lányoknak járásfejlesztő órákon kellett részt 

venni, ahol tökéletessé csiszolta a kifutói mozgá-

sukat Görög Dorottya modell és járásspecialista. 

A színes és elegáns koreográfi át Henzsel Henriett 

modell, koreográfus tanította be. 

2014. február 21-én elérkezett a várva várt döntő, 

ahol a döntősök teljesen felkészülten és bátran lép-

tek a színpadra. A műsorvezetésben Görög Zita 

modell és színésznő segítkezett, aki nagyon színvo-

nalasnak találta az eseményt és külön megtisztelte-

tésnek titulálta, hogy immár második alkalommal 

is rábíztuk ezt a nemes feladatot. Az este folyamán 

a ByTh eWay együttes tagjai is meghívott vendég-

ként jelen voltak és szigorúan zsűrizték a 11 csinos 

lányt. A backstage-ben elárulták, hogy mindenki-

nek megvolt a maga kedvence, akiért szorítottak. 

Azonban elérkezett az eredményhirdetés pillanata, 

amikor kiderült, hogy ki is az a versenyző aki min-

dent visz. Aki egy éven keresztül, nem csak az óri-

ásplakátokon fog szerepelni, divatbemutatókra járni 

és modellkedni fog, hanem minden rendezvény há-

ziasszonya is lesz.  Végül a zsűri egyöntetűen Bordás 

Cintiát választotta. Egy sugárzó barna hajú fi atal, 

dekoratív lánnyal találkozhatnak majd a látogatók 

2014-ben, aki a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtu-

dományi karának hallgatója. A céljai közé tartozik, 

hogy lediplomázzon, valamint a modellkedéssel 

foglalkozzon. Szabadidejében kézilabdázik, és szí-

vesen tölti az idejét a barátaival. Ha szeretne Ön is 

találkozni Cintivel, már nem sokat kell várni, hiszen 

a következő rendezvényen ő is ott lesz, és már a pla-

kátfotózások is megkezdődtek! Mi már alig várjuk, 

hogy nagyban is lássuk az eredményt! 

Nézd meg a Fórum Topmodell versenyt az Alföld 

Televízió műsorán március 5-én 19:35-től vagy 

6-án 9:35-kor.
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Fórum Topmodell 2014
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Balról jobbra: Lengyel Annamária - centermenedzser asszisztens; Boros Evelin 2012-es Fórum Arca; Bordás Cintia- Fórum Topmodell 2014; 

Papp Csilla- az Alföld Tv és a Hajdupress vezetője és Szűcs-Tarcsa Anita a Fórum bevásárlóközpont stylistja

A debreceni Fórumban nyüzsgő, A debreceni Fórumban nyüzsgő, 
baráti hangulat, trendi design, baráti hangulat, trendi design, 

kiváló és állandó minőség.kiváló és állandó minőség.
Leroy stílus. Leroy stílus. 

A pizzán kívül kóstolják megA pizzán kívül kóstolják meg
a debreceni Leroy Café a debreceni Leroy Café 

nemzetközi (Leroy Spare Ribs), nemzetközi (Leroy Spare Ribs), 
és magyar étel és magyar étel 

(Serpenyőben sült kacsacomb) (Serpenyőben sült kacsacomb) 
különlegességeit is. különlegességeit is. 

Várjuk Önt is szeretettel.Várjuk Önt is szeretettel.

Fogyasszon el a Fórum Debrecen 
bevásárlóközpontban lévő Leroy Debrecen 
étteremben egy sonkás pizzát, 
kedvezménnyel, MINDÖSSZE 200 FT-ÉRT.MINDÖSSZE 200 FT-ÉRT.
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A kupon 2014.március 14ig használható fel. Az akció az első 500 pizzára 

vonatkozik. Egy ember egy kupont használhat fel, más akcióval nem összevoható.
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VISSZATEKINTŐ

  Bátran kijelenthetem, hogy a febru-

ár az év egyik legeseménydúsabb hónapjának 

számít a Fórum Bevásárlóközpont életében. 

Természetesen az idei év is erről tanúskodik, 

hisz szépségből, szerelemből, mókás jelme-

zekből, vidám zenés-táncos előadásokból 

most sem volt hiány. De kezdjük az elejétől.

A világ más részeihez hasonlóan Február 14-ét a 

szerelem, piros szívek, boldogság, meghitt percek 

jellemezték nálunk is. Az biztos, hogy mi mindent 

megtettünk a szerelem jegyében, hogy a pároknak 

kedvezzünk. A Fórum -1 szintjén felállított Sze-

relem Fal segítségével romantikus kis üzeneteket 

írhattunk kedvesünknek, a Kiss-Virág Cukrászda 

jóvoltából pedig mennyei fi nomságokkal lephet-

tük meg még inkább megédesítve ezzel az együtt 

töltött pillanatokat. Ha ez nem lett volna elegendő, 

az X-faktorból megismert Csordás Ákos szívme-

lengető hangja még a magányosokat is elbűvölte. 

Valentin napot követően rögtön a gyerkőcök ke-

rültek előtérbe, de a tavalyi évtől eltérően most két 

hétvégén is kedveztünk nekik. Február 15-16-án  

és 22-23-án 10:00 órától jelmezverseny keretében 

számos ötletes, kreatív, cuki jelmezt csodálhat-

tunk meg, akiket 3 tagú zsűri értékelt, a legjob-

bakat pedig ajándékokkal díjaztak a Játéksziget, 

a Media Markt, a Burger King, a KFC, valamint 

a Labyrinth World Játszóház felajánlásával. Ezen 

felül mind a négy nap 10:00-12:00 óra között 

Lufi bohóc lepte meg a gyerekeket lufi csodáival, 

illetve egész nap arcfestésen és kézműves foglal-

kozáson vehettek részt kicsik és nagyok egyaránt. 

Hogy fokozzuk a jókedvet fellépők is színesítették 

a programot. Február 15-én Csicseri és Borsó, 

16-án Hevesi Imre és a Zűrzavar Zenekar, 22-én 

ÁkomBákom Bábcsoport, 23-án pedig TomPeti 

és Barátai szórakoztatta a közönséget. Biztosan 

állíthatom, hogy mindenki elégedetten és jóked-

vűen tért haza a nap végén. 

Végül, de nem utolsó sorban lezárult a Fórum 

Topmodell választás is, amire több száz gyönyö-

rű lány jelentkezett, ebből 55 fő jutott a közép-

döntőbe, a döntőn pedig 10-en méretették meg 

magukat. A döntőig számos próba várt még a 

versenyzőkre, mely időszak alatt fotózásokon és 

videofi lm készítéseken vettek részt, ezáltal pedig 

közelebbi, részletesebb képet kaptak magáról a 

bevásárlóközpontról, annak üzleteiről, márkáiról. 

2014.02.21-én egy fergeteges gálaműsor kereté-

ben fény derült arra, hogy ki képviselheti egy éven 

keresztül a Fórum Bevásárlóközpontot. Bordás 

Cintia lett az az arc, topmodell, aki plakátokon, 

divatbemutatókon mosolyog majd vissza ránk, 

illetve különböző rendezvények háziasszonya-

ként szerepel majd. A győztes díjai a következők, 

egy 200.000,-Ft-os modellszerződés, valamint a 

rang, hogy 2014-ban Ő képviseli majd a Fórum 

bevásárlóközpontot, ezen kívül a Royal City Ok-

tatási Központ által felajánlott nyelvtanfolyam, a 

Rómeó és Júlia musical 2 főre szóló belépője, a 

Loft  Bár éves VIP kártyája és a Leroy étterem 2 

főre szóló vacsorameghívása 11.000,-Ft értékben.  

A 2. helyezettnek járó díjat Tóth Noémi vehette 

át, akinek a nyereménye egy  45.000,-Ft értékű 

Pandora ékszerkülönlegesség, a Smaragd üzlet 

kollekciójából. A második díjhoz tartozik egy 

10.000,-Ft értékű JPRESS ajándékutalvány, a Ro-

yal City Oktatási Központ nyelvtanfolyama és egy 

belépőjegy a Rómeó és Júlia musical előadására. A 

3. helyezett Szász Tünde lett, akinek ajándéka  egy 

15.000,-Ft értékű Promod vásárlási utalvány, egy 

5000,-Ft értékű JPress ajándékutalvány, valamint a 

Royal City Oktatási központ angol nyelvtanfolya-

mán való részvétel, és egy páros belépő a Rómeó 

és Júlia musical előadására.    A Fórum különdíjasa 

az Önök szavazatai alapján pedig Nagy Vivien lett, 

az ezzel járó nyereménye pedig egy 25.000,-Ft ér-

tékű portfólió fotózás a TriLite Stúdió jóvoltából. 

Volt még egy különdíjas, a Hajdupress szavazás 

győztese,  Kovács Kitti, aki egy Fossil órával gaz-

dagodott a Smaragd szalon jóvoltából, ezen felül 

részt vehet a Royal City Oktatási központ 120 órás 

angol nyelvi képzésén. Az est színvonalát emelve, 

a zsűribe a ByTh eWay 4 tagja is beült, a műsor 

végén pedig egy rögtönzött koncerttel ajándékoz-

ták meg a közönséget. A fi úk sikerét igazolta, az a 

„tinidömping” is, akiknek hangját a város másik 

részén is hallani lehetett, úgy gondolom, a fi úk 

rajongótáborának nagy részét a debreceni lányok 

teszik ki. Az est háziasszonya pedig tavalyhoz ha-

sonlóan Görög Zita volt. Aki lemaradt volna e je-

les eseményről, az se búsuljon, hisz az Alföld Tele-

vízió műsorán Fórum Topmodell címmel viszont 

láthatja a legjobb pillanatokat.

Mozgalmas február

y J j

j gj p

Jelentkezzen kiállítónak! Hívja értékesítőnket és kérjen árajánlatot!
Burai Beatrix: +36-70-63-43-196 • info@naturalexpo.hu
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Tejszínes fokhagymás királyrákos tészta

Elkészítés:
A tésztát megfőzzük. Olívaolajon rózsaszínre pirítjuk a rákokat, hozzáadjuk az aprított fok-

hagymát és a feldarabolt aszalt paradicsomot. Pár percig pirítjuk, majd beleöntjük a tejszínt. 

A megfőtt tésztát a rákokhoz adjuk. Pár percet kevergessük, hogy összemelegedjenek az ízek. 

A tetejét reszelt parmezánnal szórjuk meg. Jó étvágyat kívánok!

Hozzávalók
• 200 g spagetti tészta • 10-12 db tisztított királyrák • 200 dl tejszín • 5-10 dkg szárított paradicsom

• só, bors • 3-4 gerezd fokhagyma • díszítésnek petrezselyem • 2-3 ek olívaolaj

• reszelt parmezán sajt

Hozzávalók
• 1 fej vöröshagyma

• 12 gerezd fokhagyma

• 1-2 evőkanál liszt

• 2 db húsleveskocka

• 2 dl tejszín

• tej

• só

• fehér bors

• reszelt sajt

• cipó

Recept: Annamari
Recept: Annamari

Fokhagymakrémleves

Elkészítés: 
A felkockázott vöröshagymát pároljuk meg kevéske olívaolajon, majd pár perc után tegyük hozzá az 

áttört fokhagymát. Miután megpárolódott, szórjuk rá a lisztet, keverjük jól össze, és öntsük fel a hideg 

tejjel, közben kevergessük, nehogy csomós maradjon. Vizet öntsünk hozzá, majd a tejszínt. Fűszerezzük 

sóval, fehérborssal, takarékon 10 percig főzzük. Kézi mixerrel pürésítsük. Ezután a sütőben előre kicsit 

megpirított cipókba tálaljuk. Tetejét reszelt sajttal megszórjuk.

 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
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FÓRUM-KIRAKÓ Előző kirakós 

játékunk nyertese 

Dobos György (középen), 

balra Kiss Árpád a Darlington 

Teázó képviseletében, 

jobbra Lengyel Annamária 

centermanager asszisztens.

A nyertes egy Darlington 

teacsomaggal lett gazdagabb.

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. március 22.

A nyertest telefonon értesítjük, nevét 

pedig a következő számban közöljük.

   Tedd a szívedre a kezed, idén tavasz-

szal változtatni akarsz valamin? A külsődön? 

Vagy inkább legbelül raknál rendet? Megpró-

báltam összegyűjteni, mit fogadjatok meg ah-

hoz, hogy 2014 márciusától mindenki csak a 

csúcsformátokat ismerje meg.

Az újévi fogadalmak után a tavasz megérkezése a 

második nagy vízválasztó a testünkkel-lelkünkkel 

kapcsolatos terveink elhatározásában. Kívül-be-

lül törekednünk kell a rendre, méregtelenítésre, ez 

legyen az alapelvünk. Hogyan is kezdjük el? Ha-

ladjunk kintről befelé. Nagyon fontos, hogy olyan 

dolgok vegyenek körül bennünket, amik feltöltenek 

és mosolyra, jó kedvre derítenek. Tegyél a hűtődre 

olyan fotókat, amik motiválnak illetve előrébb len-

dítik tervedet, hiszen a vonzás törvénye létezik. A 

negatív gondolatokat töröld ki a gondolataidból, hi-

szen ha csak a jó dolgokra gondolsz, hidd el, csak jó 

dolgok fognak veled történi. Ha valaki rosszat is tesz 

veled, ne foglalkozz vele, tegyél annál több jót. Ösz-

szességében te jársz majd jól! Kövesd ezt a szabályt, 

amennyi jót adsz, annyi jót kapsz majd. Azt viszont 

érdemes szem előtt tartanod: kutyából bizonyos, 

hogy nem lesz szalonna. Rakj rendet a szekrényed-

ben, reggelente sokkal egyszerűbb lesz megtalálnod 

kedvenc ruhadarabod, ráadásul régi darabokat is fel-

fedezhetsz akár a sok kedvenced 

között. A téli kötött pulóvere-

ket tedd a szekrény mélyé-

re a szivárvány színeiben 

pompázó pólóid pedig 

előre, így mikor kinyitod 

reggelente szekrényed, 

biztosan jobb hangu-

latban telik majd az 

öltözködés. Akár 

„tavasziasíthatod” 

téli kedvenceid egy kis átalakítással. Idén is 

nagy divat a farmer, kedvencedből csinálj 

egy szaggatott fazont. Lesd el az interneten, 

hol érdemes ollóval neki esned, pillanatok 

alatt alapdarabot kreálsz majd. Kedvenc 

magassarkúddal vagy egy loafer-rel is imád-

ni fogod. Okostelefonodnak köszönhetően 

már rengeteg applikáció áll a rendelkezé-

sünkre, amelyek megszépítik életünket. 

Én személy szerint a rádió alkalmazásokat 

imádom, amelyekkel akár kedvenc előadó-

id slágereit külön-külön mappába gyűjthe-

ted egy adott témának megfelelően. Nincs 

más dolgod ezután, mint éjjel-nappal hall-

gatni, attól függően milyen a hangulatod. 

Gyűjtsd össze az edzés-

hez ösztönző dalokat, 

a reggeli kávédhoz 

a napindító dalod. 

Egy tanács: ha reggel 

kedvenc dalodra éb-

redsz, hidd el, már jól 

indul a napod. Fontos a 

reggeli! A sulis éveim alatt 

minden reggel anyukám az-

zal indította a napomat, hogy 

reggeliztem-e már? Most már 

tudom, hogy tényleg ez az egyik legfontosabb ét-

kezés és mint mindenben, most is igaza volt. Egyél 

rozskenyeret, gyümölcsöt, hidd el, sokkal energiku-

sabban indítod majd a napot, ha erre fi gyelsz.

Ha szeretnél egy méregtelenítő kúrát csinálni a ta-

vasz kezdetén, csak is cukormentes ivólevekkel 

végezd (búzacsíralé, céklalé). A gyógynövény bol-

tokban már többfajta termékből választhatsz, előtte 

mindenféleképpen konzultálj szakemberrel. Emel-

lett nagyon fi gyelj a 3 liter folyadék elfogyasztására, 

itt természetesen nem a cukros üdítőkre gondolok. 

Hogy ez mennyire fontos, mi sem bizonyítja, hogy 

étel nélkül hetekig, viszont víz nélkül 4-5 napig bír-

juk. Ha megfelelő mennyiségű vizet iszol, lassítod az 

öregedést, a salakanyagok nem rakodnak le, a fi zikai 

és szellemi teljesítőképességed is jobb lesz. A káros 

dolgokat a szívedből is tisztítsd meg. Nagyon sokszor 

bántanak meg bennünket olyan emberek, akik közel 

állnak hozzánk. Mi ennek az oka? Mindenkinél más. 

Az, hogy hogyan kezelsz problémákat és szituációkat 

csak is rajtad múlik. Ha felül emelkedsz rajta, és nem 

mérgezed lelked, hanem elengeded sokkal egysze-

rűbb és könnyebb lesz életed. Mindig lesznek olyan 

emberek, akik valamiért kritizálni fogják munkád, 

féltékenyek lesznek majd. A feladat adott, minden-

ki a saját lelkében rakjon rendet és nézzen tükörbe 

minden reggel.  Szűcs-Tarcsa Anita

Tavaszi nagytakarítás kívül-belül
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