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Megközelíthető az alábbi 

tömegközlekedési eszközökkel:

11-es, 15/15Y-os, 22-es, 24-es és 

43-as autóbuszokkal, a 3-as és a 

3A jelzésű trolibuszokkal, vala-

mint az 1-es és 2-es villamossal.

A Fórum Debrecen parkolási díja: 

az első órában díjmentes,  a par-

kolás második órájában minden 

megkezdett fél óra 200 Ft, 

a 3. órától minden megkezdett 

fél óra 100 Ft, szombat délután 

14.00-től hétfő reggel 6.30-ig a 

parkolás ingyenes.

Csapó u. 30., 4029, Debrecen

D E B R E C E N

120 

üzlet 

800 

parkolóhely 

Az Ön 

kényelméért!

w w w . f o r u m d e b r e c e n . h u

Hétfő–Szombat
Vasárnap

09:00–20:00
10:00–18:00

Nyitva tartás

Kedves Olvasó!

Ez a hónap sem fog unalma-

san eltelni, ezt garantáljuk! 

Nagyszabású interaktív idő-

járás kiállításunk kicsiknek és 

nagyoknak is izgalmas prog-

ramot jelent majd! Betekintést 

nyerhetnek az időjárás csodá-

latos világába, hiszen most a 

Fórumban testközelből is meg-

tapasztalhatják a különböző 

időjárási jelenségek érdekes-

ségeit. Ezen kívül még a már-

már hagyománynak számító 

ballagási tablókiállításunkat 

is megrendezzük, valamint a 

legjobb osztály tablóját idén 

is díjazzuk. Ebben a hónapban 

a JOY napok szintén kedvez a 

vásárlás szerelmeseinek, ha 

még nem sikerült mindent az 

idei tavaszon beszerezni, most 

rendkívül kedvező áron tehe-

tik meg. A hónap végén ismét 

megrendezzük a bicikli túrán-

kat, melyet új helyszínen, ren-

geteg programmal igyekszünk 

emlékezetessé tenni. 

 Egy fantasztikus kiál-
lításra vágysz, ami percek alatt 
magával ragad, mint egy torná-
dó, vagy egy kedvezményes vá-
sárlásokat rejtő shopping kör-
útra? Jó hírünk van, május a te 
hónapod lesz.

Ez az a kiállítás, amire biztosan ér-

demes ellátogatnod, hiszen bátran 

állíthatom; ennyire magával ragadó, 

interaktív kiállítást még nem lát-

tál a Fórum bevásárlóközpontban. 

Megtudhatod, hogyan jön létre egy 

tornádó, betekintést nyerhetünk az 

időjárás jelenségeibe, de akár azt is 

felfedezhetjük mi okozza az éghajlat-

változásokat. Annyit biztosan meg-

ígérhetünk, több óra kikapcsolódást 

kínálunk a tavaszi mozgalmas hét-

köznapokra.

Ismét kedvezményesen vásárolhatjuk 

meg a legújabb kollekciók alapdarab-

jait a Joy napok keretében. Biztosan 

van olyan, ami kimaradt a kívánság-

listádról az előző shopping ünnepen, 

akkor sem kell búsulnod, hiszen is-

mét egy hosszú hétvége következik, 

amin több ezer forintot spórolhatsz 

meg áhított, imádott kinézett darab-

jaid árából.  Sőt, hogy még szupereb-

bé tegyük a hétvégét május 7-én a Joy 

újság stábja költözik a Fórumba, ahol 

kipróbálhatod majd milyen is Joy 

címlaplánynak lenni, ebben persze 

profi  csapat lesz a segítségedre.

Természetesen a mi legnagyobb 

örömünkre is május 1-jén adják át 

Debrecen legújabb stadionját, ahol 

a sztárfellépők mellett divatbemuta-

tóval és hostess promócióval készü-

lünk a nagyközönségnek, hiszen ez a 

nap a mi ünnepünk is.

Kíváncsi vagy mi alapján válogatjuk 

ki a Fórum modelljeit? Miért ők a vá-

ros legjobb csajai, és hogyan vigyáz-

nak alakjukra, miként készülnek egy-

egy bemutatóra? Most a színfalak 

mögé is betekintést engedünk, és né-

hány titokkal is szolgálunk majd. Ha 

pedig kedvet kaptál, hogy csatlakozz, 

akkor nem kell mást tenned, mint 

elküldened bemutatkozó leveled és 

egész alakos fotód a modellålfoldtv.

hu email-címre. Jelentkezz, mert az 

egész nyarat végig bulizzuk! 

Te és Mi májusban is a közép-

pontban együtt!

SZERETJÜK A TITOKZATOS TERMÉSZETET 
KALANDOZÁS AZ IDŐJÁRÁS VILÁGÁBAN   MÁJUS   2-25. 

II. Tour de Fórum II. Tour de Fórum 
biciklitúra biciklitúra 

Fórum a 
Facebookon
Legyél első az 
újdonságoban, fi gyeld 
napi akcióinkat, prog-
ramjainkat. Kövess 
minket a Facebookon is.

Tablókiállítás 
Legyen a ti tablótok 
a város legjobbja. 
Osztályok jelent-
kezését várjuk. Ha 
nyertek a bankettet 
mi fi zetjük.

Véradás
Neked csak 20 perc, 
másnak egy Élet! 
Mentsük meg közösen 
mások életét. 
Május 23-án 
találkozunk!

n 

Keresse az 

Aqua Fórum kupont

a 6. oldalon!

Részletek  hamarosan!Részletek  hamarosan!

június 1. június 1. 

FÓRUM
JOY NAPOK
MÁJUS 9-11.
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Időjárás Kiállítás a Fórumban
 Egy újabb fantasztikus kiállítás-

sal kedveskedünk a Fórum Bevásárlóköz-

pont látogatóinak. Az időjárás kiállítás 

május 2-tól egészen május 25-ig több 

órás interaktív programmal kedveskedik 

a vásárlóknak. Annyit biztosan ígérhe-

tünk, a gyerekek és a felnőttek is élvezni 

fogják. Érdekes programnak ígérkezik, 

családosoknak kötelező.

A Fórum több sikeres kiállításnak adott már 

otthont az évek során. A gyerekek kipróbál-

hatták magukat rendőrként, tűzoltóként, 

de a katona ruhát is felpróbálhatták. 

Emellett a fellegek szerelmese-

inek is kedveztünk az elmúlt 

években, hiszen repülés ki-

állításunk is igen sikeresnek 

bizonyult. 

Az időjárás kiállítás meg-

szervezése érdekében már 

tavaly megtettük az előké-

születeket és most büszkén 

mondhatjuk, hogy az év egyik 

legizgalmasabb kiállítása érke-

zett meg hozzánk. 

Miért pont ezt a kiállítást választotta, 

kérdeztük meg a Fórum bevásárlóközpont 

centermenedzserétől Átányi Ajtonytól : 

- Ez az a téma manapság, ami a sok szokatlan 

időjárási jelenség miatt mindenképpen aktuá-

lis és érdekes. Nagyon sok kérdésre játékos, de 

mégis tudományos formában ad választ a ki-

állítás, mely  - bízom benne – egész Debrecen 

kedvence lesz.

Vissza tehát az iskolapadba, a környezetisme-

ret óra kezdődik. Idén májusban interaktívan 

mutatjuk be hogyan is változik, mitől függ 

bolygónk időjárása. Különböző időjárási je-

lenségeket ismerhetünk meg A-tól Z-ig. Az 

egyes kiállítási modulok kronológiailag kap-

csolódnak majd egymáshoz. Minden egyes 

modul egy bizonyos múltbéli időpontban egy 

tényleges időjárási jelensé-

get reprezentál. Az időjárási 

jelenségek és azok hatásai nem 

csak általánosságban kerülnek majd 

bemutatásra, hanem egy-egy személyes tör-

téneten keresztül is. A modulokhoz tartozik 

egy időjárás állomás, amely a bemutatott nap 

hőmérsékletét, légnyomását, páratartalmát is 

jelzi. 

Ha végig sétálunk a kiállításon választ kap-

hatunk, hogyan alakul ki az időjárás, milyen 

tényezők befolyásolják. De emellett megta-

pasztalhatjuk a levegő tömegét, a napener-

gia erősségét is. De lesz szó hőáramlásról, 

konvekciós celláról de Coriolis-erőről is.

Sőt a bátrabbak időjárás jelentést is készíthet-

nek majd.

A légkörrel, azért érdemes foglalkoznunk, 

mert benne élünk, változásai befolyásolják 

életünket. A meteorológia szó görög erede-

tű, a meteora és a logos szavak összetételéből 

keletkezett, jelentése az ég és föld között le-

játszódó jelenségek tudománya.

Ha az időjárást defi niálnunk kellene, akkor 

a következőképpen tehetnénk : egy adott 

helyen, rövidebb időszak alatt a környe-

zettel állandó kölcsönhatásban levő levegő 

egymáshoz kapcsolódó tulajdonságainak 

és folyamatainak rendszere. A légkör több 

elemből áll össze:  78 %-a nitrogén, 21 %-a 

oxigén, 0.9% argonból és 0.1 % egyéb gáz-

ból áll. Ez a 0.1% egyéb nemesgázokat, víz-

gőzt, szén-dioxidot, ózon, kén-dioxidot, 

nitrogén-oxidokat, port, stb. tartalmaz. A 

levegőben azonban nemcsak gázok, hanem 

folyékony cseppek illetve szilárd részek is 

előfordulnak, mindezek együttese, keveréke 

alkotja a minket körbevevő levegőburkot.

A légkört több tartományra (gömbhéjak) 

oszthatjuk, melyek jellemzői eltérnek egy-

mástól. 

A légkör talajfelszínnel közvetlenül érint-

kező rétege a troposzféra. Ennek vastagsága 

Magyarország fölött átlagban 11 km. Itt ját-

szódik le az időjárási folyamatok többsége, 

itt keletkeznek a felhők, itt található a vízgőz 

legnagyobb része. 

A troposzféra fölötti réteget sztratoszférá-

nak nevezzük, ami kb. 50 km magasságig 

terjedA sztratoszférában helyezkedik el az 

ózonréteg, ami rendkívüli vékony. 

A sztratoszféra fölött következő mezoszférá-

ban a hőmérséklet a magassággal csökken. 

Az ezután következő termoszférában elő-

ször növekszik, majd állandó a hőmérséklet. 

A termopauza 800 km-es magassága fölött 

található az exoszféra, ahol a légkör fokoza-

tosan átmegy a bolygóközi térbe.

A napsugárzás

A Napból érkező elektromágneses sugárzás 

nagy fontossággal bír, mert ez látja el ener-

giával a légkört, ez hozza mozgásba, ezért 

gyakran nevezik a napsugárzást a „légkör 

motorjának”.

A levegő felmelegedése alulról történik, ami 

azt jelenti, hogy a felszín melegíti fel a fölötte 

elhelyezkedő levegőt.

A csapadék

A felhőben keletkezett vízcseppek és jég-

kristályok kis súlyuk és nagy felületük miatt 

eleinte nem hullanak lefelé, hanem kelet-

kezésük helyén lebegnek. Ha egy bizonyos 

nagyságot elérnek, elkezdenek hullani, de 

még nem biztos, hogy csapadék lesz, mert 

telítetlen helyre érve elpárologhatnak. Azok 

a részecskék, amelyek tényleg földet érnek - 

a csapadékelemek.

Hőmérséklet

A léghőmérsékletet °C (Celsius-fokban) 

határozzuk meg. A meteorológiai állomá-

sokon, mérő helyeken, egységesen a talaj-

felszín felett 2 m-es magasságban, mérjük. 

Ügyelnünk kell arra, hogy hőmérőinket ne 

érje közvetlen napsugárzás, de a légáramlás 

szabadon mozogjon körülötte.

Szél

A levegő vízszintes áramlását szélnek ne-

vezzük. A szél vektormennyiség, tehát irá-

nya és nagysága van. A felszíni szelet 10 mé-

ter magasságban mérjük.

(Forrás: http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szak-

mai/tvok11.htm 

http://www.idokep.hu/alapismeretek )

Időjárás ki-mit tud: 
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Divatszerkesztő: 

Szűcs-Tarcsa Anita
A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette.  Az árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

Májusi divatolás Májusi divatolás 
  Imádom a tavasz legelső sugallatát, amikor már nem kell reggel kabátot húznunk és élvezhetjük bőrünkön a tavaszi nap legelső sugarait.

Ismét egy mozgalmas napot töltöttem a csajokkal, akik – büszkén jelenthetem ki – nővérükké fogadtak, annyi időt voltunk együtt az elmúlt időben. Csak 

rajongani lehet értük, hiszen minden jól áll rajtuk, a kamera imádja őket, a napom pedig tökéletessé teszik. A tavalyi év nagy kedvencével, a mentával 

készítettem el az első szettet. Érdemes lesz egy két új darabot beszerezned, mert kitűnően kombinálható a fehérrel és a bézzsel is. Legyen szó

ruháról, nadrágról, felsőről, kötelező alapdaraboddá fog válni, állítom. Kedvencem a Magenta hosszú tunikája ami egy csipke szoknyával kitűnő.

Mindenki ilyen biciklire vágyik – megtaláltuk a legcsajosabb kerékpárt a Hervis kínálatában. Alig tudtuk eldönteni, ki melyik oldalon pózoljon 

a szépség mellett. Ráadásul nem csak a külseje, de a tudása is lenyűgözött bennünket. Egy bézs-sárga-babarózsaszín szettet választottam 

mellé. Ha reggel nincs túl jó kedved, válassz egy napsugár színeiben pompázó szettet és garantálom, hogy egész nap bókokkal fog 

elhalmozni a környezeted. Vidámságot fogsz árasztani és hidd el, pár óra múlva elfeleded gondjaid.

A királykék vonzerejét hívtam segítségül a harmadik szetthez. Imádom a színt keverni a fehérrel, hiszen tökéletesen kiemeli a 

lányok szépségét. Kedvencem a Mango különleges patchwork-ös kabátja és a Promod maxiszoknyája, ami a hűvösebb nyári 

estéken is kiváló választás lesz saruval, balerinacipővel.

A negyedik szettben a nude árnyalatokra törekedtem. Ahogy a nagyok mondják, fénykorát éli a reménytelen szerelme-

sek színe. Szeretnél egy romantikus délutánt eltölteni a szerelmeddel? Válassz hosszú csipke szoknyát vagy babakék 

bőrszoknyát. Arra fi gyelj, hogy ilyenkor egyszerűbb, letisztult felsőt válassz felülre.

Nagyon sok mosolyban gazdag és napsütéses divatos napot kívánok mindenkinek májusra is!

nagygy kedvencéveel, a mentával 

a bézzzsel is. Legyeen szó

sipkkee szoknyával kitűnő.

elyik ooldalon pózoljon 

ettett választottamm

p bóókokkal fog

kiemmeli a 

b nyyári 

-

4. Tündi
Pulóver (Mango)  12.990  Ft;

Felső (Sugarbird)  6.990 Ft;

Nadrág (Magenta)  17.900 Ft;

Öv (Amnesia)  2.990 Ft;

Cipő (Promod)  12.995 Ft;

Napszemüveg 

(Bijou Brigitte)  3.490 Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  1.490 Ft;

Nyaklánc (Promod)  4.995 Ft.

5. Cintia
Kabát (Promod)  13.995 Ft;

Felső (Amnesia)  12.990 Ft;

Nadrág (Promod)  9.995 Ft;

Cipő (Promod)  9.995 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.490 Ft; 

Bicikli (Hervis)  127.990 Ft.

6. Noémi
Melegítő (Sugarbird)  29.995 Ft;

Cipő (Borgo)  14.990 Ft.

1. Tündi
Felső (New Yorker)  3.990 Ft;

Nadrág (Mango)  7.995 Ft;

Cipő (New Yorker)  2.990 Ft;

Kalap (New Yorker)  2.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990 Ft.;

2. Cintia
Ruha (Magenta)  18.900 Ft;

Cipő (Borgo)  22.990 Ft;

Fejpánt (Bijou Brigitte)  3.490 Ft.

3. Noémi
Felső (Magenta)  17.900Ft;

Szoknya (Magenta)  11.900 Ft;

Cipő (Borgo)  14.990Ft;

Nyaklánc (Promod)  4.995 Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.990 Ft.

7. Tündi
Kabát (Mango)  17.995 Ft;

Felső (Sugarbird)  13.980 Ft;

Táska (Mango)  6.995 Ft;

Nadrág (Mango)  9.995 Ft;

Cipő (Borgo)  21.990 Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  1.590Ft.

8. Cintia
Kabát (Promod)  13.995 Ft;

Ruha (Mango)  9.995 Ft;

Táska (New Yorker)  2.990 Ft;

Cipő (Mango)  8.995 Ft;

Kitűző (Bijou Brigitte)  2.290 Ft.

9. Noémi
Kabát (New Yorker)  5.990 Ft;

Felső (Magenta)  8.990 Ft;

Szoknya (Promod)  9.595 Ft;

Cipő (New Yorker)  2.990 Ft;

Napszemüveg (Promod)  5.995 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990 Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.490 Ft.

10. Noémi
Felső (Mango)  19.995 Ft;

Szoknya (Sugarbird)  19.990 Ft;

Cipő (Borgo)  15.990 Ft.

11. Tündi
Zakó (Mayo Chix)  11.190 Ft;

Felső (Tally Weijl)  5.995 Ft:

Szoknya (Envy)  9.990 Ft;

Cipő (Sugarbird)  15.990 Ft.

12. Cintia
Kabát (Promod)  9.995 Ft;

Felső (Mayo Chix)  7.990 Ft;

Nadrág (Mayo Chix)  9.990 Ft;

Táska (Promod)  9.995 Ft;

Cipő (Borgo)  17.990 Ft.
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 Május 1-jén nyitja meg kapuit - ün-

nepélyes keretek között - a Nagyerdei Sta-

dion. A délelőtti és a kora délutáni órákban 

ingyenes programokkal várják az érdeklő-

dőket a Nagyerdei Majálisra a szervezők.

A Nagyerdei Majális egyik helyszínét a Nagyerdei 

körút - Pallagi út saroktól a Stadion északi kapuja 

felé tartó közút, a Tisztás (régi ifj úsági kemping 

előtt, északi kapuval szemben), valamint a Stadi-

on külső rendezvénytere jelenti. Az egész napos 

szabadtéri program 10.00 órakor veszi kezdetét.

A külső rendezvénytéren gyerekprogramokkal, 

ingyenesen használható játékokkal, gólyalába-

sokkal várják a látogatókat. Felfújható és ügyes-

ségi játékokat, óriás ugrálóvárakat próbálhatnak 

ki a gyerekek, valamint részt vehetnek kézműves 

foglalkozásokon is. 

12.00 órakor a CSÍK ZENEKAR másfél órás kon-

certje veszi kezdetét a Nagyerdei Stadion előtti 

rendezvénytéren. 14.00 órakor a világ legnagyobb 

rajzfi lm slágerei szólalnak meg a Zenetheatrum 

előadásában. A színpadon 14:50-15:20 óra között 

a tavaszi-nyári divat legtrendibb darabjait tekint-

hetik meg a Fórum Divatgála keretén belül. 16.00 

órakor a BIKINI másfél órás koncertjével zárul 

a Nagyerdei Majális programja. A Majális min-

denki számára ingyenes!!!

A Stadion 18.30-kor nyitja meg kapuit, az Avató 

Gála pedig 20.20-kor veszi kezdetét.

A Nyitógála változatos zenei programját Heincz 

Gábor, Keresztes Ildikó, Király Viktor, Koroknai 

Árpád, Radics Gigi, Sasvári Sándor, Tóth Gabi és 

Tóth Vera biztosítja. A rendezvény nemzetközi 

sztárja: Lou Bega. Az Abrakazabra zenekar és a 

Kodály Filharmonikusok Debrecen garantálja a 

Gála magas zenei színvonalát. A debreceni Val-

cer Táncstúdió speciális, monumentális koreo-

gráfi áját kizárólag a nyitóünnepségen élvezheti a 

közönség. 

A hazai fellépők a következő világslágereket szó-

laltatják meg: 

- HEINCZ GÁBOR: Somewhere over the 

rainbow

- KERESZTES ILDIKÓ: Örökké tart - Tankcsap-

da és Eye of a tiger – Survivor

- MIKLÓSA ERIKA és SASVÁRI SÁNDOR: 

Time to say goodbye

- KIRÁLY VIKTOR: Locked out of heaven - Bru-

no Mars

- TÓTH GABI: Highway to hell – AC/DC és We 

will rock you – Queen

- KÖZÖSEN: We are the champions – Queen

- KOROKNAI ÁRPÁD: Seven Nation Army – 

White Stripes

- RADICS GIGI:  Crazy – Gnarls Barkley

- TÓTH VERA: Skyfall – Adele

- MIKLÓSA ERIKA: Himnusz

- ZENEKARI HÁTTÉR: Abrakazabra és Debre-

ceni Kodály Filharmonikusok 

- VALCER TÁNCSTÚDIÓ SPECIÁLIS KO-

REOGRÁFIA

A vadonatúj arénában rendeznek Loki-Öregfi úk 

meccset, fellép a magyar válogatott All Star és a 

DVSC All Star is. A két gálameccs közül az egyi-

ken a DVSC jelenlegi játékosai lépnek pályára, az 

egykori nagy kedvencekkel (Sándor Tamás, Szat-

mári Csaba, Madar Csaba). Ezt követi a Legen-

dák csatája, ahol a DVSC All 

Star csap össze a magyar válogatott All Star-csa-

patával, amelyben játszik többek között Détári 

Lajos és Esterházy Márton is.

Lenyűgöző vizuális eff ektek, látványos pirotech-

nikai elemek és tűzijáték emeli a nyitóünnepség 

színvonalát.

A Stadionavatóra belépőjegyek online a www.

jegymester.hu oldalon kaphatók, illetve a Ticket 

Express partnereinél is vásárolhatók: 

Autoclub Travel | Debrecen, Simonff y u. 4-6. 

(Halköz), Főnix Csarnok | Debrecen, Kassai 

út 28., Kölcsey Központ | Debrecen, Hunya-

di utca 1-3., IBUSZ Debrecen | Debrecen, Ré-

vész tér 2., IT Utazás | Debrecen, Csapó utca 

26., Líra Könyvesbolt | Debrecen, Hunyadi u. 

8-10., Neckermann | Debrecen, Csapó utca 30. 

(Fórum), Neckermann | Debrecen, Vár u. 14/b, 

Neckermann / Th omas Cook | Csapó utca 30. 

(Fórum), OTP Travel Kft . | Debrecen, Csapó u. 

40., Tourinform | Debrecen, Piac utca 20.

További információk a www.nagyerdeistadion.

hu honlapon olvashatók, valamint a facebook.

com/nagyerdeimajalis oldalon.

A Fórum ünnepli az új Debreceni Stadiont
Technikai paraméterek

• A labdarúgó pálya mérete 68x105 m, a potenci-

ális nézőszám összesen 20.020 fő. 

• A stadion a következő szektorokkal rendelke-

zik: szurkolói és családi szektor, vendég szurko-

lói szektor, illetve B-közép szektor. 

• A létesítményben VIP-ülőhelyek, 23 db 

Skybox, média és akadálymentes ülőhelyek is ki-

alakításra kerültek. 

• UEFA besorolás: 

- IV. kategória, 

- 250 fős központi VIP

- 2 db 200 fős panorámás VIP 

- média ülőhelyek száma: 150 fő

- rádió és TV-kommentátori helyek száma: 50 db

- UEFA delegációs helyiség és tárgyaló biztosított

Nagyerdei Stadion**** 

• A negyedik generációs stadion túlmutat magán 

a stadionfunkción, és környezetében olyan kö-

zösségi tereket hoz létre, melyek a hétköznapok 

során élményparkot, illetve változatos sport- és 

szórakoztató programokat biztosítanak a nagy-

közönségnek. 

• Az impozáns látványhoz hozzájárul egy hul-

lámzó vonalvezetésű és vízfelületeket is tartal-

mazó 1100 m hosszúságú sétaút, valamint a 

ködszínház és a fényjáték-szökőkút is.

• A létesítménynek a külső megnyitásokon, kap-

csolatain túl fontos része az aszimmetrikus le-

látó, mely az adott lehetőségeket kihasználva a 

maximális nézőszám elérését biztosítja.

Érdekességek

dák táj h l DVSC All
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  Kíváncsi vagy mi alapján vá-

logatjuk ki a Fórum modelljeit? Miért 

ők a város legjobb csajai és hogyan vi-

gyáznak alakjukra, miként készülnek 

egy-egy bemutatóra? Most a színfalak 

mögé is betekintést engedünk, és né-

hány titokkal is szolgálunk Nektek. Ha 

pedig kedvet kaptál bátran jelentkezz 

közénk!

A Fórum Debrecen modellcsapata körül-

belül 2,5-3 éve jött létre és kezdődött meg a 

kemény közös munka. A jelenlegi csapat 25 

lányból és 6 fi úból áll, továbbá a Divathetek-

hez vendég gyermekmodellekkel egészülnek 

ki. Természetesen ezt mindenki látja kívül-

ről, de akkor lássuk mi is zajlik a háttérben, 

akkor, amikor nem kell a kifutóra állni. A 

modelleknél alapkövetelmény, hogy a 175 

centiméteres magasságkorlátot elérjék, ter-

mészetesen, ha az alsó határát súrolod, de 

a többi kritériumnak megfelelsz, nehogy ez 

tartson vissza a jelentkezéstől! A modellekkel 

és egymás között is folyamatos, napi szintű 

kommunikáció folyik. Rengetegen találnak 

maguknak egy életre szóló barátságot. Ez is 

bebizonyítja, hogy nem kell attól tartania az 

újoncoknak, hogy nem fogadják el őket. 

A csapattagok részt vesznek folyamatos já-

rás technika órákon, melyet Görög Dorottya 

Réka koreográfus és modell tart. Ő megta-

nítja mindenkinek, hogyan tartsa magát he-

lyesen, mi a követendő járásforma a kifutón. 

Ha kell, hozza a „kínzóeszközeit” is... sálak 

könyvek, seprűnyél és még sorolhatnám. Ha-

vonta kötelező jelleggel meg kell jelenniük az 

órákon, mert mindenkinek az egységes cél 

lebeg a szeme előtt, mégpedig, hogy össz-

hangban mozogjanak, ha eljön a bemutatók 

ideje.  A show-k előtt 1-2 héttel megkezdőd-

nek az adott koreográfi ák betanulásai, ami 

2-3 órát vesz el a napokból. Nagy nevetgélés-

sel, bohóckodással, ám elengedhetetlen prof-

izmussal telik az idő. 

Emellett a Fórum stylistja, Szűcs-Tarcsa 

Anita öltözködési tanácsokkal látja el őket, 

vásárlási tippeket oszt és koordinálja a csi-

pet- csapatot. Fontosnak tartom megem-

líteni, hogy mekkora fi gyelmet szentel-

nek a lányok a helyes táplálkozásnak, a 

rendszeres sportnak. Természetesen 

a gyorséttermeket sem vetik meg, 

ne gondolja senki sem! Folyama-

tosan konzultálnak a sminkesek-

kel és fodrászokkal is, akik a jó 

tanácsokat örömmel osztogatják. 

A legjobb példa, és legkézenfekvőbb pél-

da Bordás Cintia esete, aki a 2014. Fórum 

Topmodell verseny győztese, villámgyor-

san megtalálta a helyét a csapatban, köny-

nyedén tanul a jó hangulatban és szeret a 

modellek közé tartozni. Kezdetben félénk 

volt, de mára már ő is egyenlő félnek érzi 

magát, barátokra talált és szívesen vesz 

részt minden programon. De így van ez-

zel a többi modell is. 

Részt vesznek ezeken túl még összecsi-

szoló tréningeken, modelltáborokon, 

sminkeld magad tanfolyamon és különbö-

ző ínyencségeken a bemutatókon túl. Több 

fotózáshoz is a mi modelljeinket választják 

ki, az általunk biztosítottakon túl is. A leg-

nagyobb büszkeségeink közé tartozik, hogy 

több lányt is a mi színpadunkról vittek nem-

zetközi kifutókra és egy csapásra nagyvilági 

modellek lettek. A különböző programokkal 

érjük el, hogy a társaság teljesen összeková-

csolódjon, összeszokott legyen és semmilyen 

feszültség ne befolyásolhassa a tökéletes kö-

zös munkákat!

A nyár folyamán szinte minden rendez-

vényen találkozhatsz a Fórum csodála-

tos modelljeivel! Ha közéjük szeret-

nél tartozni, ne habozz, jelentkezz 

bátran! 

Fórum szupercsapat
hetetlen prof-
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  Még ki sem fújtuk nagyon ma-

gunkat és már jön is a következő akciós 

vásárlóhétvége. Jegyezd hát fel a nap-

táradba: május 9-10-11. JOY NAPOK!

A Fórum Debrecen Bevásár-

lóközpontban, Kelet- Ma-

gyarország legnagyobb 

divatszentélyében van a he-

lyed, ha a legtrendibb dara-

bokat keresed! Több mint 

120 üzlet vár tárt karok-

kal minden shoppingolni 

vágyót, ráadásul legalább 

20-ban 20-30-50%-os 

kedvezményekkel. Nem 

csak tetőtől talpig öltöz-

hetsz fel a legdivatosabban, 

hanem különböző haj és 

szépségápolási termékeket 

is nagy akciók keretei között 

vásárolhatsz meg. Emellett 

néhány belépőjegyhez is 

hozzájuthatsz potom pén-

zért. A Fórum garantálja az 

árhullást, sőt ezen felül, ha 

teljesen kimerültél a túrá-

ban, feltöltődhetsz energi-

ával az ételudvarban illetve 

a kávézókban, ahol szintén 

elfogadják a kuponokat. 

A kuponokat a Joy maga-

zinban és az Éva ma-

gazinhoz hozzácsa-

tolva vásárolhatod 

meg! Igyekezz, 

különben kima-

radsz a legjobb 

dolgokból! Egy 

kis ízelítő milyen 

üzletek közül vá-

logathatsz: Sugarbird, 

Devergo, Saxoo London, 

Dockyard, Gas, Heavy Tools, 

J. Press,  Levi’s, Mayo Chix, Missy, 

Douglas, Magenta, Amnesia, BL 

Óraszalon,  Hervis, Pepe Jeans, 

Players Room, Retro Springfield, , 

Tally Weijl, Triumph, Women’secret, 

Tamaris, Reno…és még 

sorolhatnám!

Az idei év rengeteg 

különlegességet tar-

togat a számunkra, 

nem lesz ez másképp 

ezen a májusi hét-

végén sem. Külön-

böző színes prog-

ramokkal várunk 

mindenkit május 

10-én 10-19 óra 

között vár ben-

neteket a Joy- stylistja di-

vattippjeivel és sminkelési 

tanácsaival. Emellett lesz 

szerencsekerék is, illetve 

egy remek játék. Vedd fel 

a kedvenc szettedet és ké-

szíttess egy címlapfotót. 

A legjobb szett viselőjét 

értékes ajándékkal lep-

jük meg! Nem árulok 

el semmit, maradjon ez 

meglepetés!

Siess, hogy ne kapkod-

ják el a legjobb dara-

bokat és legyen neked 

is bőven választási 

lehetőséged, mind 

a méretekből és 

mind a fazonok-

ból is. Az előző 

c i k k e i n k -

ben bőven 

t ag l a l tu k , 

hogy mi az 

idei tavaszi 

trend, mely 

sok segítséget nyújt, 

hogy a legmegfele-

lőbbeket kiválaszd. 

Most már csak raj-

tad áll, hogy elég 

elszánt vagy-e a tö-

megben harcolni a 

divatért! 

Tarts velünk 

májusban 

is! Irány a 

Fórum! 
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Joy napok - Május 9-10-11.

Hétköznapi parkolási díjak:Hétköznapi parkolási díjak:

Hétfő: 6:30-tól szombat 14:00-ig Hétfő: 6:30-tól szombat 14:00-ig 

azaz  első óra ingyenes.első óra ingyenes.

Hétvégi parkolási díjak:Hétvégi parkolási díjak:

Szombat 14:00-től Szombat 14:00-től 

hétfő 6:30-ig hétfő 6:30-ig 

ingyenes.ingyenes.
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VISSZATEKINTŐ

Húsvét Áprilisi divathét

  Ismét nagyszerű áprilist tudha-

tunk magunk mögött. Reméljük a lányok 

nem hervadtak el, és a fi úk sem maradtak 

piros tojás nélkül, a húsvéti sonka is meg-

főtt, s mindenfelé vidám arcokat láttunk. 

Reméljük mi is hozzájárultunk az ünnep 

szebbé tételéhez és legalább olyan élmé-

nyekkel távoztatok a Fórum Bevásárlóköz-

pont húsvéti kiállításáról, mint amilyen 

örömmel készítettük a meglepetéseket. 

Mindig igyekszünk valami újat, valami fi gye-

lemfelkeltőt létrehozni, amivel a vásárlást össze 

tudjuk kapcsolni a szórakozással, a vidámság-

gal, hiszen itt minden rólatok, nektek szól. Idén 

is egy csodálatos fantáziavilágot varázsoltunk a 

látogatóknak, hogy a húsvét még színesebb le-

gyen. Megint nem fukarkodtunk a virágokkal, 

dekorációval, hogy az egész alsó szint ünnepi 

palástba boruljon. Minél színesebb, illatosabb 

virágokat igyekeztünk összegyűjteni, hogy még 

fi gyelemfelkeltőbb, és izgalmasabb legyen. Ra-

jongunk a túlzásokért, így mi nem elégedtünk 

 Bolondos április, hogy vártunk 

már, végre minden reggel jól indul, hi-

szen az ablakon kinézve gyönyörű nap-

sütés ébreszt. Csicseregnek a madarak, és 

a virágok csodálatosan pompáznak. Nem 

bírtál te sem otthon ülni, csalogatott a 

természet és végre felvehetted a kedvenc 

dzsekid is? De miért is maradtál volna a 

négy fal között, amikor most is rengeteg 

programmal vártunk itt a Fórum Bevá-

sárlóközpontban. Meseszép ruhakölte-

ményeket csodálhattál meg ismét a di-

vathéten, amit április 3-tól 6-áig 17 órától 

nézhettél meg a legalsó szinten. 

Csalogat a napfény, elnyaltuk az idei első 

fagyit, egyszerűen ilyen időben muszáj ki-

mozdulni. Végre megkezdődött a nagy 

shoppingolások időszaka, természetesen 

most is hű társaid voltunk a vásárlásban is. 

Ideje volt lecserélni a tél komor színeit, a 

tavasz vidám árnyalataira, nem mindig egy-

szerű megtalálni a megfelelő mintát, illetve a 

hozzáillő színt, mi nők ezt pontosan tudjuk. 

Ki ne állt volna már tétován a szekrény előtt, 

ilyen gondolatokkal a fejében: nincs mit fel-

vegyek, pedig tele a szekrény… Szerencsére 

nekünk a divat a szenvedélyünk, így igazi 

élmény volt összeállítani az új kollekciókat a 

káprázatos színekből. Ismét nagyon hangula-

tosra sikerült divatbemutatónk. Ezúttal a fi úk 

sem akartak lemaradni róla, hiszem a lányok 

felvonultatták a Jpress kollekcióját is, amely 

alatt a férfi  és női szemek egyaránt a színpad-

ra tapadtak. 

Az elegánsabb vonal kedvelőit szintén meg-

örvendeztettük, hiszen a Van Gaal és a 

Saxoo London öltönyeiben, a fi úkból, igazi 

üzletember vált. Természetesen a hölgyek 

sem maradtak le elegancia terén sem, a 

Rinascimento, Promod, Amnesia, Magenta, 

Mango ruhakollekcióból mindenki megtalál-

hatta az egyéniségének megfelelőt. Ezekhez a 

csodálatos darabokhoz, már csak a megfelelő 

cipőt kellett kiválasztani, ebben sem hagy-

tunk titeket magatokra, láthattátok, milyen 

remekül álltak a Reno cipők a lányok lábán. 

Inkább az utcai viseletet részesíted előnyben? 

Nos, akkor Neked találták ki a New Yorker és 

a Retro színpompás darabjait, amelyek a mi 

szívünket teljesen elrabolták, de a legkisebbe-

ket is felöltöztettük ezalatt a négy nap alatt. 

A Mayoral és a C&A ruháiban édesek voltak 

a csöppségek. A hangulat pénteken hágott a 

tetőfokára, ugyanis Caramel 18 órától csak 

nektek énekelt, illetve a koncert után dedikált. 

Igazán felemelő érzés volt hallgatni a hangját. 

Kell még ennél több? Mi a pénztárcádra is 

vigyáztunk, hiszen megint Glamour napok 

voltak, ahol a divatbemutatón kiválasztott 

darabokat kedvezményesen vásárolhattátok 

meg, így akár több ezer forintot is megspórol-

hattatok. Van még néhány ötletünk a tavasz 

kellemesebbé tételére, látogass meg minél 

többször minket a jövőben is, mert mi érted 

dolgozunk nap, mint nap. Te és Mi együtt jó 

párost alkotunk!

meg a hagyományos méretű tojásokkal, hatal-

mas darabokat sikerült kiállítani, melyek fel-

díszítésében a kisiskolások, ovisok segítettek 

nekünk. Öröm volt nézni a sok kis maszatos 

kezet, amint ügyeskednek, próbálgatják kreati-

vitásukat, hogy minél szebbet alkossanak. Ne-

künk mindegyik nagyon tetszett, és a vásárlók 

sem győzték őket csodálni. De ha már húsvét, 

akkor nyuszinak is kell lennie valahol, méghoz-

zá élő nyuszinak, amelyeket mindenki meg-

simogathatott. Hiszen hat kis tapsifüles várta 

az érdeklődő látogatókat. A gyerekek nagyon 

örültek nekik, rengeteg örömteli pillanatot sze-

reztek a csöppségeknek, feledhetetlenné tették 

az első találkozását, minden apró arc ragyogott 

a boldogságtól. Ezt a csodás élményt meg is 

lehetett örökíteni. Nos, mi erről is gondoskod-

tunk, hiszen bárki nyuszivá változhatott para-

vánunk segítségével. Felsorolni is nehéz lenne 

a rengeteg díszítő elemet, melyet mindenki lát-

hatott, de ami mellett biztos nem tudtál te sem 

elmenni, az a színpadon található óriási fa és a 

felette lógó rengeteg pillangó, melyek kápráza-

tos színekben pompáztak. Igazi mesevilág! Egy 

pillanatra ismét gyermekekké váltunk mi is és a 

kedves vásárló, nézelődő emberek is. Reméljük 

ezt a csodát hazavittétek ti is a szívetekben és 

ez arra ösztönöz titeket, hogy a jövőben is meg-

látogassatok minket. Várunk titeket szeretettel!

RONCSOLJ TE IS!
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   Nem tudod, hová tedd ki a tab-

lódat? Egy trendi helyet keresel? Most 

megtaláltad! Ismét tablókiállítás a Fó-

rum Debrecen bevásárlóközpontban. 

Május 16-től – június 4-ig szavazhatnak a 

legötletesebb tablóra! 

Az előző évek nagy sikerén felbuzdulva idén 

is úgy gondoltunk, gratulációnkat fejezzük 

ki az idén 

érettségizők 

számára, ne-

hogy kizárva 

érezzék ma-

gukat a sor-

ból! Ahogyan 

a korábbi 

években is a 

Fórum Deb-

recen Bevá-

sárlóközpont 

falai között 

t e k i n t h e t e d 

meg a város és 

továbbá a megye nevező iskoláinak szebbnél 

szebb és kreatívabbnál kreatívabb remekmű-

veit. A Fórum Ballagási Tablókiállítására má-

jus 14-ig várjuk azon osztályok jelentkezését, 

akik a régió legszebb bevásárlóközpontjában 

szeretnék elhelyezni a tablójukat. Minden 

olyan osztálynak ajánljuk, akik nem félnek 

a megmérettetéstől és népszerűségi csatába 

szállnának az értékes nyereményekért. A lá-

togatók szavazatai alapján, a legötletesebb 

ballagási tablót készítő osztályokat megjutal-

mazzuk! 

Fődíj: a Leroy 

Étterem fel-

ajánlásaként 

a nyertes 

osztály ban-

k e t t j é n e k 

megrendezé-

sét átvállal-

juk. Melyik 

osztály ne 

szeretné exk-

luzív hangu-

latban elfo-

gyasztani a 

bankett va-

csoráját? Facebook szavazáson a legtöbb like-

ot begyűjtő osztály is értékes nyereményben 

részesül. A sza vazók között Fórum utalványt 

sorsolunk ki! A tablókra május 16-

tól június 04-ig várjuk a szavazatokat 

a földszinti információs pultnál és 

facebookon. 

A tablókat keresd a Fórum Vár utca 

felőli bejárati folyosóján, valamint 

a Fórum üzleteiben. Minél előbb 

jelentkeztek, annál jobb he-

lyet választhattok magatoknak 

a Fórumban! A helyetekben 

nem haboznék sokáig! 

Jelentkezni az andrea.

varganekrizsan@ece.

com e-mail címen 

lehet. Egy osztály-

ból egy jelentkezés 

leadása elég, válasz-

szatok magatok kö-

zül egy képviselőt, 

aki lebonyolítja a 

jelentkezést. Mi visz-

szaigazolást küldünk, 

amint a regisztráció 

megtörtént és a további 

részletek miatt felvesszük 

veletek személyesen is a 

kapcsolatot. 

Várjuk a jelent-

kezéseiteket! Sok 

sikert mindenkinek, 

a legbátrabbaké lesz 

a Fórum fala! 

Tablókiállítás újra 

y p

Epres mascarpones pohárkrém Paradicsomos-parajos tészta

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

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, Molnár Renáta, Rosta Hanna

Nyomtatás: Inform Média Kft . 

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

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

játékunk nyertese 
Balra Tóth Andrea 

centermenedzser 

asszisztens, középen 

Barilli Márta 
a nyertes, jobbra Zavadovics 

Józsefné a Libri 

üzletvezetője.

Elkészítés: 
A tésztát sós vízben megfőzzük. A fokhagymát megpucoljuk és vékonyan felkarikázzuk. A fehér hagymát 

felkockázzuk. Az olívaolajon a hagymát megdinszteljük a végén a fokhagymát rádobjuk és 1-2 percig pirítjuk 

rajta. Hozzáönjük a paradicsompürét és összeforraljuk. Az apróra vágott bazsalikomot hozzáadjuk, 1-2 percig 

főzzük. A tésztát egy mélyebb serpenyőben összekeverjük a paradicsommártással. Összeforraljuk. A végén 

kerül bele az apróbb darabokra tépkedett paraj. Jól elkeverjük benne és kb. 10 másodperc után már le is 

vesszük a tűzről.  Reszelt parmezánnal tálaljuk.

Hozzávalók (4 adag): 
• 50 dkg penne, • 6 gerezd fokhagyma, • 6 ek olívaolaj, • 500 g konzerv paradicsom (paradicsom 

darabokkal), • 10 levél bazsalikom, • só ízlés szerint, • 10 dkg parmezán sajt, • 25 dkg spenót 

(zsenge levél), • 1 db fehér hagyma

Elkészítés: 
Mascarponét joghurttal, citrom-

lével és a cukorral egy edényben 

simára keverjük. A babapiskótát 

kis darabokra törjük a csokoládét 

durvára vágjuk, majd együtt a 

mascarponés krémhez keverjük. 

A krémet és az epret poharakba 

rétegezzük.

Hozzávalók: 
• 150g eper

• 200 g mascarpone

• 200 g joghurt 

• 1 ek porcukor

• 1 csomag vaníliás cukor

• 1 fél citromból nyert citromlé

• 50 g babapiskóta

• 25 g csokoládé

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. június 10.

A nyertest telefonon értesítjük, nevét 

pedig a következő számban közöljük.

FÓRUM-KIRAKÓ

2014. május

tablókra május 16-

várjuk a szavazatokat 

ormációs pultnál és

d a Fórum Vár utca 

olyosóján, valamint 

ben. Minél előbb

nál jobb he-

k magatoknak 

A helyetekben

sokáig!

andrea.

@ece.

men

ály-

zés 

asz-

kö-

lőt, 

a 

visz-

dünk,

tráció 

további 

lvesszük 

esen is a

Várjuk a jelent-

kezéseiteket! Sok 

sikert mindenkinek, 

a legbátrabbaké lesz 

a Fórum fala! 

A tavalyi nyertes a Vegyipari Szakközépiskola 12/C. osztálya

Receptek: Annamari
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