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Megközelíthető az alábbi 
tömegközlekedési eszközökkel:

11-es, 15/15Y-os, 
22-es, 24-es és 43-as 

autóbuszokkal, 
a 3-as és a 3A jelzésű 

trolibuszokkal, 
valamint az 1-es és 2-es 

villamossal.

A Parkolóház 
Hétfőtől szombatig: 

06:00-20:00
Vasárnap 9:00-20:00 

várja Önöket!

Csapó u. 30., 4029, Debrecen

D E B R E C E N

120 
üzlet 

800 
parkolóhely 

Az Ön 
kényelméért!

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

Hétfő- Szombat:  09:00-20:00
Vasárnap:  10:00-18:00

Nyitva tartás

Kedves Olvasó!
Sárgulnak már a falevelek, újra becsönget-
nek az iskolákba, vége a vakációnak. Frissít-
sük fel ruhatárunkat, hogy ősszel a legújabb 
divattrendeknek megfelelően jelenhessünk 
meg! Ám nem csupán a trendekről szól a 
szeptember a Fórumban, ugyanis rögtön 
egy látványos és izgalmas tengeri kiállítás-
sal kezdődik az ősz. A Fórumba ellátogató 
kis „matrózok” mindent megtapasztal-
hatnak, amit eddig csak könyvekből, vagy 
dokumentumfi lmekben láttak. Sőt, akár 
igazi ráját is simogathatnak. Biztosak va-
gyunk abban, hogy mindenki maradandó 
élményekkel távozik a kiállítást követően. 
Idén ősszel sem maradhatnak el, a már 
megszokott őszi online kuponnapjaink, 
mely során számos üzletben lehet majd 
kedvezményes áron vásárolni a kuponok 
ellenében, amelyet letölthetnek webolda-
lunkról, illetve hostesseink a helyszínen is ki 
tudják nyomtatni. Az aktív élet szerelmese-
inek is szeretnénk kedvezni, ugyanis immár 
hagyományosan megrendezzük a 6. Fórum 
futást. Ezen kívül a Szívünk napja elnevezé-
sű rendezvény is gazdagítja idén szeptem-
berben a kínálatunkat. 
Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Átányi Ajtony center-menedzser

SZERETJÜK  
A KALANDOKAT!
FEDEZZÜK FEL EGYÜTT A TENGER VILÁGÁT! 

SZEPTEMBER 1 – 18.

 A tenger élővilága, 
kedvezményes vásárlás és 
újabb Fórum-futás vár Benne-
teket szeptemberben. Érdemes 
lesz velünk tartani, jöjjenek a 
részletek! 

Még véget sem értek a leárazások, 
máris újabb kedvezményes napok-
ra invitálunk benneteket, hiszen a 
Fórum bevásárlóközpontnak kö-
szönhetően szeptember 7-e és 11-e 
között az üzletek ismét 20-40 szá-
zalékos Kupon-napokat tartanak. 
Csak hogy néhányat említsünk: a 
Budmil márkaüzletben és a C&A 
üzletben 20 % kedvezmény lesz a 
végösszegből, de a Darlington Tea, 
a BL Óraszalon és még sokan má-

sok is csatlakoztak a programhoz, 
amelyről részleteket a magazin ha-
todik oldalán olvashattok. 
A hónap legnagyobb attrakció-
ja A tenger világa című kiállítá-
sunk, ahol a kicsik és a nagyok 
egyaránt megismerkedhetnek a 
tenger különleges élővilágával és 
a tengerészetet segítő eszközök-
kel. Közelebbről szemügyre vehe-
tik majd a híres hajómaketteket, 
de a világítótorony működésével 
és a felfedezők életével is megis-
merkedhetnek. Sőt a szeptember 
1-jétől kezdődő kiállításon a bát-
rabbaknak lehetőségük nyílik még 
a rájákat is megsimogatni, persze 
csak azoknak, akiknek lesz hozzá 
merszük! Természetesen a kiállí-

táson résztvevők egy matrózokle-
véllel lesznek gazdagabbak, ame-
lyet büszkén mutogathatnak majd 
a családtagjaiknak. Nincs kérdés, 
szeptember 18-áig mindenképpen 
el kell látogatni a bevásárlóköz-
pontba, és részt kell venni ezen a 
fantasztikus programon. 
Természetesen idén sem hagyhat-
juk ki a Fórum-futást, amivel az 
egészséges életmódra hívjuk fel a 
figyelmet. Várunk kicsiket és na-
gyokat egyaránt, a nyeremények 
most is értékesek lesznek. A ver-
seny részleteiről, a nevezésről és 
a verseny menetéről Nagy Tibort 
faggattuk. Ha pedig szeretnéd, 
hogy az őszi időszakban a szerve-
zeted elég vitaminhoz jusson, ol-

vasd el cikkünket és mindent meg-
tudsz belőle. 
A Szívünk napja immár hagyomá-
nyosan a Fórumban kerül megren-
dezésre, ahol a szervezők ingyenes 
szűrésekkel, diétás és szakorvosi 
tanácsadással várják az érdeklődő-
ket. Szeptember 25-én biztosan a 
szívünk lesz a középpontban. 
Az őszi divat kedvelőinek persze 
most is divatoldallal érkezünk, 
amiben az új szezon trendje-
it mutatjuk meg. A modellkedés 
iránt érdeklődőknek pedig a 
modellcasting részleteivel jelent-
kezünk a magazin utolsó oldalán. 

Szeptemberben is együtt - Te és Mi 
szeretjük a Fórumot!

Különleges állatok
Megismerkednél a ten-
gerben élő állatokkal még 
közelebbről? Szívesen 
simogatnál egy ráját? Ki-
állításunk keretében most 
is ez is lehetséges.

Véradás
 Neked csak 20 perc, 
másnak egy Élet! 
Mentsük meg közö-
sen mások életét. 
Szeptember 30-án 
találkozunk. 

Szívünk napja
Érdekes programokkal 
várunk a Fórum színpa-
dán szeptember 25-én, 
akinek a szívbarát 
környezet kialakítása 
nagyon fontos. 
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  Mint minden évben, idén szeptem-
berben is óriási attrakcióval készül a Fórum 
bevásárlóközpont. Tavaly a kalózok világát 
ismerhettük meg, most az általuk meghódí-
tott tengerek élővilágát térképezhetjük fel.

A szemfülesek már augusztusban sejthették, mi-
lyen kiállítás készül a Csapó utcai központban, hi-
szen augusztus 20-án a virágkocsi témája a tenger 
élővilága volt. A koncepció ugyanaz, csak Poseidón 
és a hableány nem szerepel majd a kiállításunkon. 
De mivel is vár benneteket a Fórum? Közelebbről 
megismerhetitek a vízi élőlényeket, hajómaketteket 
láthatok, kipróbálhatok egy igazi tengeralattjárót, 
megnézhetitek, hogyan működik egy világítóto-
rony közelebbről, felfedezhetitek a búvárok ruháját, 
illetve a tengerészetet segítő eszközöket is tanulmá-
nyozhatjátok. 
Nézzük a részleteket, hiszen Te is Mi szeretjük a 
tenger világát!
A nyári szünet után a Fórum Debrecen igazi kalan-
dot kínál a gyerekeknek, ahol a bevásárlóközpont 
matrózai segítségével különböző tengeri témájú 
szigeteket ismerhetnek meg. A kiállítás szeptem-
ber 1-je és 18-a között a tenger világát egy színes, 
látványos interaktív kiállítás keretében fogja meg-
eleveníteni.

1. Világítótorony

A gyerekek közelebbről megismerhetik a világí-
tótorony működését, funkcióját, azt, hogy milyen 
volt az ókorban, és milyen jelenleg ez a hajósokat 
segítő építmény. Ráadásul a fénytípusokat is meg-
mutatjuk nekik: azt, hogy hogyan jelennek meg, 
miként jeleznek a tenger vándorainak.

2.  A búvárok felszerelései

Még a meleg víz is hússzor gyorsabban vezeti el a 
test hőjét, mint a levegő. A neoprén ruha a hűtő 
hatás ellen nyújt védelmet. A neoprén ruhák álta-

lában 3 mm vastagok, hosszú és rövid kivitelben 
gyártják őket (nem fedik a lábat és a karokat), és 
meleg vízbe való merülésre valók; a hosszú változat 
5 mm-es vagy 7 mm-es, amelyhez kapucni és kesz-
tyű is tartozik, és hideg vízben használatos. Tipp: a 
jól illeszkedő neoprén ruha mindenhol a testre si-
mul, de nem akadályoz a légzésben vagy a mozgás-
ban. Hat fontos elemét érdemes megismerni, a ki-

állításon résztvevők ezt mind számbaveszik majd. 

3. Hajómodellek

Kíváncsi vagy, hogyan nézett ki a Titanic vagy ép-
pen a Santa Maria? Több hajó történetét is végigkö-
vetheted a kiállítás keretében. Azt például tudtad, 
hogy a katamarán egy kéttörzsű hajó volt? A két 

törzset valamilyen szerkezet rögzítette egymáshoz. 
A legegyszerűbb katamarán lényegében csak egy 
ún. akákból álló keret. A katamarán lehet vitorlás 
vagy motoros hajó. A katamaránok nem olyan rég 
váltak részévé a hajózás történetének; és ezt a ha-
jófajtát többnyire szabadidős tevékenységre, illetve 
sportolásra használják. Az indiai Karnátaka déli 
partján élő halászközösség, a buntok viszont már a 
történelem előtti korok óta utaznak vele.

4. Felfedezők

Rengetegen akarták meghódítani a világot. A legis-
mertebbek történetét személyesen is felfedezheted, 
hiszen matrózaink az újkortól napjainkig mutatják 
majd be a felfedezések történetét. 

5. Rájasimogató

Bátor vagy és kipróbálnád, milyen hozzáérni egy 
igazi tengeri élőlényhez? A kiállítás keretében a 
merész jelentkezőknek lehetőségük lesz közelebb-
ről is felfedezni ezeket az élőlényeket. Az állatok a 
kiállítás ideje alatt külön fi gyelemben részesülnek, 
hiszen gondozóik folyamatosan mellettük lesznek, 

fi gyelik majd a vízhőmérsékletet, miközben a higi-
éniai szempontokat sem hanyagolják el.
Természetesen a kiállítás kiegészítéseként megany-
nyi tengeri érdekességgel: kagylókiállítással, gye-
rekhalacska-pecázással és még rengeteg interaktív 
dologgal vár a Fórum bevásárlóközpontban szept-
ember 1-je és 18-a között. 

Tengeri kiállítás a Fórumban

Tisztelt Pedagógusok! Lepjék meg osztályukat, és hozzák el a FÓRUM 
kiállítására, ahol a gyerekek érdekes információkat hallgathatnak meg 
a tenger világáról, és izgalmas mókázásban lehet részük!
A kiállításon óvodás és kisiskolás csoportok vehetnek részt szeptember 1-je és szeptember 17-e között 
hétköznapokon délelőtt 10:00 és 11:00 órától, délutánonként 13:00 és 14:00 órától.

Helyszín: A FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpont alsó szintje
Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 10. (Túljelentkezés esetén ez az időpont változhat.)
Kérjük, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel részvételi szándékukat előzetesen jelezzék részünkre 
telefonon vagy e-mailen keresztül. Az időpontok foglalása jelentkezési sorrendben történik. Kérdéseikkel 
forduljanak bátran kapcsolattartónkhoz. Jöjjenek el, legyenek részesei eme fantasztikus kiállításnak, amely 
szórakozást és tanulást is jelent a gyermekek számára. 

Kapcsolattartó a FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpont részéről:
Név: Lengyel-Nagy Annamária
Tel.szám: 52/598-805, Fax: 52/598-801
E-mail: annamaria.lengyel@ece.com
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AA tenger hatalmas kiterjedésű sós víztömeg. Lehet peremtenger, ame-
lyet az áramlatok az óceánhoz kapcsolnak, lehet beltenger, amely 
csak vékony csatornákon kapcsolódik az óceánhoz, vagy egy nagy 
sósvizű tó valamely kontinens belsejében. A tengerek meghatáro-

zása nem egyértelmű, ezért több tenger (vagy tó) besorolása vitatott.

A tengerek, óceánok élővilágaA tengerek, óceánok élővilága
Földünk felszínének 71%-át a tengerek és az óceánok összefüggő víztömege 
borítja. Élővilága vízszintes és függőleges irányban egyaránt zonális elrendező-
dést mutat. Az egyes övezeteknek megfelelően a tenger környezeti tényezői is 
változnak. A fényviszonyokat a mélység befolyásolja, a maximális fénybehato-
lás 300-400 méter lehet. Ahogyan csökken a fény, egyre kevesebb a fotoszinté-
zist folytató tengeri növényzet, és ez természetesen az állatvilág kiterjedésére 
is hatással van. A tenger hőmérsékleti viszonyai a szárazföldnél jóval egysé-
gesebb képet mutatnak. A leghidegebb –2 Celsius (a sós víz fagyáspontja –4 
Celsius fok), míg a legmelegebb +30 Celsius fok. Vannak olyan tengerrészek, 
ahol az évi hőingás még az 1 Celsius fokot sem éri el. Ez az állapot a szűktűrésű 
fajoknak kedvez. Ebből következik, hogy a hideg és a meleg tengerek élővilá-
ga jelentősen különbözik. A növények számára szükséges ásványi anyagok egy 
része nincs meg a tengervízben, hanem pótlódik a szárazföldről. A növényi 
és állati maradványok a tengerfenékre hullanak, és így hosszabb 
időre kilépnek az 
állandó anyag-
forgalomból, hiá-
nyukat a tengerbe 
ömlő édesvizek 
ásványianyag-tartal-
ma pótolja. A partközeli 
vizektől a nyílt tenger felé ha-
ladva a vízmélység alakulásá-
val változik a tenger élővilága 
is. Ezért megkülönböztetünk 
partközeli, nyílttengeri és 
mélytengeri élőhelyeket.

A partközeli vizek élővilága 
Átlagosan a 200 méter mély kontinens talapzatáig terjed. Itt rendkívül változa-
tos, gazdag élővilágot találhatunk. Ennek fő okai, hogy ezekre a területekbe tor-
kollnak a szárazföld folyói nagy mennyiségű szervetlen és szerves tápanyagot 
hozva magukkal. Az itt élő élőlények nem kerülnek a mélytengeri rétegekbe, 
hanem visszajutnak az anyagforgalomba. A tápanyagban gazdag vízben a 200 
méteres mélységbe még a napfény is lehatol, optimális környezetet teremtve ez-
zel a termelőknek és a fogyasztóknak. A sekély vizek homokos, iszapos fenekét 
az egyszikű virágos növények és a különböző hínárfélék lakják. Egyes tengeri 
füvek hatalmas kiterjedésű területen alkotnak zöld szőnyeget. A növényevők 
között apró csigák és rákok találhatók, valamint növényevő halak. A ragadozó-
kat a tengerfenéken a csalánozó virágállatok és a tüskésbőrű tengeri csillagok 
képviselik. A partközeli vizek ragadozószintjéhez a tengerparti madarak és a 
part mentén élő tengeri emlősök sorolhatók. A lebontó élőlények a szivacsok, a 
féregfajok, a csigák, a kagylók és a zsákállatok, illetve a baktériumok, amelyek 
a szerves anyagokat szervetlenné alakítják. 

A mély tengerek élővilága A mély tengerek élővilága 
A több ezer méteres mélységben teljes sötétség uralkodik, egyenletesen alacsony 
a hőmérséklet, és rendkívül nagy az élőlényekre ható víznyomás. Itt már hiányzik 
a termelői szint: a fogyasztók és a lebontók csak arra alapozhatják az életüket, ami 
a felső rétegből hullik le. A mély tenger fenekét az elpusztult planktonok mész 
és kovavázas hulladékai 
vastagon beborítják sok 
millió km2-es terü-
leten. Az aljzatban 
mélytengeri sziva-
csok, csalánozók, 
tüskésbőrűek 

és különleges alakú mélytengeri 
halak élnek, amelyek legtöbbje 
különböző világítószervekkel 
rendelkezik. 

A nyílttengeri vizek élővilága 

tenger felső 200 méteres víz- rétegét foglalja magába. Itt minden élet alapja az 
egysejtű moszatok és apró állatok lebegő tömege. Ezek a planktonok. A plank-
tonok egy liter vízben a százezres nagyságrendet is elérhetik, így a tengerek 
színét zöldesszürkére festik. Azonban, ahol kevés a plankton, ott a víz színe 
kék. A nyílt tengerek termelői leginkább a plankton egysejtű növényeit jelentik. 
Néhány nagyobb méretű tengeri moszat is megtalálható itt több 100 km2-es 
kiterjedésű moszaterdőt alkotva. Az egyes moszatok a felszíni vizek 30-40 m-es 
mélységéig vannak jelen, ezeket fogyasztják a planktonok óriási mennyiségű 
apró rákfajai. A legnagyobb fogyasztók a bálnák.

A tenger különleges állatvilága A tenger különleges állatvilága 
A rájaalakúak a cápákkal rokon, de azoktól sokban eltérő csoport. Testük hát-
hasi irányban erősen lapított, alakjuk jellegzetesen rombusz vagy kör alakú, 
kifejezetten aljzatlakó fajok. A cápákhoz hasonlóan 5 szabad kopoltyúrésük 
van, de ezek a hasi oldalon helyezkednek el. Mellúszóik fejlettek széles alapon 
illeszkednek a test oldalához, ezekkel szárnyszerű csapásokat végezve úsznak. 

A nyaki tájék a törzzsel összenőttek. Szemükön sem pislogóhártya, sem 
szabad szemhéj nincs. Szemük a fej háti oldalán található. Farok 

alatti úszójuk mindig 
hiányzik, a hát vagy 
farokúszó is hiá-

nyozhat. Belső meg-
termékenyítésűek, tojásrakók (ovoparia), 

félelevenszülők (ovoviviparia), vagy eleven-
szülők (viviparia). Ragadozó, tengeri álla-
tok, de édesvizekbe is felúszhatnak.
A kiállítás keretében a bátrabbaknak le-
hetőségük lesz a 6 m-es tengeri akvárium-

ban közelebbről is megismerkedni a 25 
rájával, akik a Fórum bevásárlóköz-
pontban fognak vendégeskedni. Sze-
mélyes gondozójuk lesz, aki 

vigyázni és ügyel fog rájuk a kiál- lítás ideje alatt. A vöröshasú 
pirája a csontos halak főosztályának a sugarasúszójú halak 
(Actinopterygii) osztályába tartozó faj. Nevének szinonimái: ra-
gadozó pirája, Roosevelt-lazac, vörös pirája; tévesen: vöröshasú 
piranha. Trópusi és szubtrópusi, édesvízi halfaj, amely a 23-27 °C 
hőmérsékletű vizeket kedveli. A vöröshasú pirája folyvást úszik, 
gyakran óriási rajokban. Tápláléka elsősorban rovarok, férgek, 
puhatestűek és halak, de megtámad a folyóban úszó vagy víz-
ben tartózkodó emlősöket és madarakat is. Akár vízidisznót 
is eszik. Az esős évszakban leginkább növényeken és rovarokon 
él. A pirája agresszivitásáról szóló történetek erősen eltúlzottak, a 
hal valóban akkor válik veszélyessé, ha nem jut táplálékhoz. Ami-
kor életterében táplálékszegénység alakul ki, esetleg lecsökken a 
vízszint és a víz oxigéntartama is, akkor valóban veszélyessé vál-
hat. A harapásokat, az üldözést és a küzdelmet hangjelzéssel kísérik, 
amely hangokat az úszóhólyagjukhoz kapcsolódó izmok képzik. (Forrás: 
Wikipédia) 
Ha közelebbről is megnéznéd a pirájákat, a kiállítás ideje alatt lehető-
séged lesz, hiszen egy külön medencében őket is szemügyre veheted 

majd. Itt biztosan szükséged lesz bátorságodra.

Cristoforo Colombo: 1451–ben született a Genovai Köztársaságban 
és 1506. május 20-án hunyt el Spanyolországban. Genovai hajós és felfe-
dező volt, ő vezette azt a flottát, amely 1492. október 12-én elérte a Bahama-
szigeteket a spanyol katolikus királyok parancsára. Ezt tekintjük Amerika fel-
fedezésének. 
Vasco da Gama: Portugáliában született 1466 körül. Kiváló hajós, 1497 és 1499 
között a portugál flotta parancsnoka. Ő volt az, aki először jutott el Európából 
Indiába tengeri úton. I. Mánuel király India admirálisává nevezte ki. 1524-ben 
halt meg Kochiban.
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ter mély kontinens talapzatáig terjed. Itt rendkívül változa-
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Divatszerkesztő: 
Szűcs-Tarcsa Anita

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

DivatfórumDivatfórum
  Becsengettek az iskolában, lassan a végéhez közeleg a jó idő, lekerült rólunk a bikini és átvette a helyét a hosszú nadrág, a pulóver. 

Igen vége a nyárnak, na de nem a divatban!

Ha szeretnéd, hogy a nyár hangulata visszatükröződjön az öltözködéseden, akkor fogadd meg tippjeinket, így a hétköznapok sem fognak olyan unal-
masan telni. A bordó és a katonazöld már a fesztiválokon is nagy sláger volt, de ősszel se feledkezzünk meg róluk. Együtt kombinálva a két szín még 
sikkesebb. Viseld bátran a kiegészítőket, akár egy nagyobb kalap formájában, hiszen az öltözködéseddel tudod kifejezni igazán az egyéniségedet. 
Merj bátor lenni, vedd meg azt a rég kinézett overált vagy táskát, esetleg kalapot, amit eddig nem mertél hordani. Viseld eleganciával, légy büszke 
arra, aki vagy! A nyáron szívesen hordott virágmintás darabokat se rejtsd el azonnal a szekrény mélyére, hiszen ügyesen kombinálva még a nagyon 
hideg idő beköszönte előtt kihasználhatod őket. Ott rejlik a poncsód, amit a fesztiválokon oly szívesen viseltél, szeretnéd felvenni, de nem tudod, hogy 
mivel hordd? Válassz hozzá egy színben passzoló pólót vagy atlétát, dobd fel egy virágos nadrággal, kapj fel hozzá egy kistáskát, és akár lapos cipővel, 
akár magassarkúval veszed fel, biztosan sikered lesz. A nyári kisruháidról sem kell azonnal megfeledkezned, hiszen elegánssá varázsolhatod őket egy 
magassarkú cipővel, és egy színben vele harmonizáló táskával - a bátrabbak nyugodtan vegyék csak fel azt a párducmintás darabot-, és máris megje-
lenhetsz egy nívósabb rendezvényen is. Úgyhogy fel a fejjel, a nyár lehet, hogy elmúlt, de a divat iránti szenvedélyünk soha!

10. KINCSŐ
Ruha (C&A)  4.990Ft;
Pulóver (Mango)  6.995Ft;
Táska (Art’z Modell-
Cango&Rinaldi)  41.900Ft;
Cipő (Art’z Modell-
Cango&Rinaldi)  59.900Ft;

11. PANNI
Ruha (Mango)  9.995Ft;
Pulóver (Mayo Chix)  11.990Ft;
Táska (New Yorker)  4.990Ft;
Cipő (Salamander)  54.990Ft;
Nyaklánc (Mango)  6.995Ft;

12. FRUZSI
Felső (New Yorker)  2.990Ft;
Szoknya (Mayo Chix)  10.890Ft;
Táska (Bijou Brigitte)  7.990Ft;
Cipő (Tamaris)  17.990Ft;
Kalap (C&A)  3.590Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990Ft;

7. FLÓRA
Felső (Magenta)  15.900Ft;
Nadrág (Promod)  9.995Ft;
Mellény (Sugarbird)  34.990Ft;
Táska (Magenta)  38.900Ft;
Cipő (Tamaris)  21.990Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  4.990Ft;

8. ESZTER
Ruha (Promod)  11.995Ft;
Táska (Mayo Chix)  14.590Ft;
Cipő (Salamander)  59.990Ft;
Sál (Bijou Brigitte)  2.490Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  4.990Ft;

9. KINGA
Ing (Mayo Chix)  8.990Ft;
Szoknya (Promod)  5.995Ft;
Táska (Mayo Chix)  10.990Ft;
Cipő (Salamander)  34.990Ft;
Fejpánt (Bijou Brigitte)  2.990Ft;

1.
2.

3.
4. 5.

6.

8.
7. 11.9.

12.
10.

4. KINCSŐ
Top (Tally Weijl)  1.995Ft;
Blézer (Promod)  11.995Ft;
Szoknya (New Yorker)  7.990Ft;
Táska (Mango)  13.995Ft;
Cipő (Art’z Modell- 
Cango&Rinaldi)  62.900Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  4.990Ft;

5. PANNI
Felső (C&A)  4.590Ft;
Nadrág (Promod)  11.995Ft;
Táska (Amnesia)  9.400Ft;
Cipő (Tamaris)  14.990Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990Ft;

6. FRUZSI
Ruha (Mango)  9.995Ft;
Táska (Amnesia)  15.990Ft;
Cipő (Amnesia)  15.990Ft;

1. FLÓRA
Overál (Sugarbird)  20.990Ft;
Táska (Mango)  9995Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  6.490Ft;
Kalap (New Yorker)  4.990Ft;
Cipő (Tamaris)  11.995Ft;

2. ESZTER
Ruha (Promod)  9.995Ft;
Pulóver (Tally Weijl)  8.995Ft;
Táska (New Yorker)  6.290Ft;
Cipő (Art’z Modell-
Cango&Rinaldi)  55.900Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  6.490Ft;

3. KINGA
Body (Mayo Chix)  12.890Ft;
Nadrág (Tally Weijl)  5.995Ft;
Táska(Bijou Brigitte)  7.990Ft;
Cipő (Art’z Modell-
Cango&Rinaldi)  59.900Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte)  3.490Ft;
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 Közeleg az ősz, az esős, nyirkos idő, 
egyre több ruhadarabot veszünk fel regge-
lente. A nyár elmúltával a kedvünk is alább-
hagy. De hogyan is védekezzünk a rossz idő 
ellen? Segítségünkkel nemcsak a jó kedve-
det tarthatod meg, de az egészségedet is 
megőrizheted!

Az őszi-téli időszakban sokkal kevesebb friss 
gyümölcsöt, zöldséget tudunk fogyasztani, ezért 
a nyári időszak táplálkozása kiemelkedő-
en fontos. Ha nyáron rendszeresen 
ettünk a friss zöldségekből, 
gyümölcsökből, akkor 
nagy valószínűséggel 
szépen feltöltöttük a 
vitaminraktárainkat. 
Ahhoz, hogy ez a 
hosszú, hideg hóna-
pok alatt se merül-
jön ki, nézzük végig, 
hogy az egyes vita-
minok beviteléhez 
milyen alapanyagokat 
érdemes fogyasztani.
Az A-vitamin elen-
gedhetetlen a bőrünk, 
valamint látásunk és 
szemünk egészsége szem-
pontjából. Megtalálható a 
sárgarépában, a sütőtökben, a 
csipkebogyóban, a fagyasztott pa-
rajban vagy az aszalt paradicsomban. A patta-
nások leküzdéséhez is igen hatásos, illetve védi 
a nyálkahártyát.
A B-komplexek hasznosak a depresszió és a 
szorongás enyhítésében. Rendszeres és meg-
felelő mennyiségű bevitelük nagyon fontos az 
idősek számára, mivel ezek a vitaminok a kor 
előrehaladtával már nem igazán szívódnak fel. 
Megtalálhatjuk őket a teljes kiőrlésű gabonák-
ban, a belsőségekben, az élesztőben és a hüvelye-

sekben, valamint a karfi olban, a káposztában és 
a zöldségfélékben.
A C-vitamin a szervezet számos anyagcsere-fo-
lyamatához nélkülözhetetlen, többek között a 
szabad gyökök semlegesítéséhez, az egészséges 
bőr megőrzéséhez, illetve az inak és csontok 
fejlődéséhez. Hogy miben találhatjuk meg a leg-
több C-vitamint? Szinte az összes friss zöldség 
és gyümölcs tartalmazza. Télen leginkább a sa-
vanyú káposztában és a citrusfélékben van jelen.
Sajnos a napocska elbújásával a D-vitamin 

mennyisége is csökken a szerveze-
tünkben, pedig az utóbbi évek 

kutatásai egyre inkább azt 
mutatják, hogy a D-vitamin 

szerepet játszik a szerve-
zet immunfolyamataiban. 
Megfelelő mennyiség 
szükséges belőle ahhoz, 
hogy a veleszületett és a 

szerzett immunitásban a sejt-
funkciókat aktiválja, ilyen 

módon csökkentve a gyul-
ladásos folyamatokat 
és a stresszt - élet-
kortól függetlenül. 
Legjobb forrásai 
a halmájolajok, 
a tejtermékek, a 

belsőségek és a bú-
zacsíra.

Az E-vitamin zsírban ol-
dódó vitamin, amely antioxidáns 
tulajdonságokkal rendelkezik, vagy-
is segít semlegesíteni a szervezet-
ben felhalmozódott káros hatású 
szabad gyököket. Fontos szerepet 
játszik a sejtfalak megfelelő álla-
potban tartásában, illetve a bőr, 
az idegek, az izmok, a vörösvér-
sejtek, a vérkeringés és a szív-
működés egészségének megőr-

zésében. Legjobb forrásai 
a növényi olajok, az olajos 
magvak, a homoktövis és 
a gabonacsírák.
Úgyhogy vitaminpótlásra 
fel! Természetesen mindezek 
mellett a testmozgást se fe-
lejtsétek el, hiszen így lesztek 
igazán fi ttek és így lesz erős az 
immunrendszeretek is. Te és 
Mi szeretjük az egészséget!

Őszi vitaminpótlás

 Nagy Tiborral, a Fórum futás főszervezőjével beszél-
gettünk az immár hagyománynyá vált futóversenyről. Most is 
egész napos egészségmegőrző programokkal és értékes nye-
reményekkel készülünk az már bizonyos. Érdemes lesz elláto-
gatni!

Miért tartja fontosnak a rendszeres 
testmozgást?
A mozgás az ember lételeme, ezzel tudjuk edzettebbé tenni a 
szervezetet, amely így ellenállóbbá válik a környezeti hatásokkal 
szemben.
Regenerálja a pszichét, így az ember aktívabbá válik a minden-
napi munkájában. Közösségben végezve jó kikapcsolódás, ezen 
keresztül is ápolhatja az ember a kapcsolatait, barátságait.
A versenyekre utazás egyben remek kirándulás is, a megméret-
tetések alatt pedig tesztelni tudjuk a felkészültségünket és a telje-
sítőképességünket.

2/ Miért éppen a futóverseny mellett döntöttek?
Egy baráti találkozás alkalmával Átányi Ajtony centermanager 
felajánlotta, hogy a bevásárlóközpont születésnapi programját 
színesítsük egy futóversennyel, amelyen gyerekek, szülők, nagy-
szülők is jelen lehetnek, ki futva, ki kísérőként szurkolva a ren-
dezvényen. 
Az Atlétikai Közhasznú Egyesület ügyvezető elnök asszonya, 
Benéné Lipcsei Irén (egykoron sokszoros felnőtt bajnok és vá-
logatott távfutó) szívügyének tekinti a gyerekek motiválását, 
bevonását az atlétika sportágba. Ez sok-sok díjjal járó, ragyo-
gó alkalom arra, hogy a gyerekek egy sportági sikerélménnyel 
egybekötve szeressék meg az atlétikát és a futást. A Fórum Deb-
recen Bevásárlóközpont nagy támogatója a debreceni sport-
életnek, ezzel a versennyel is szeretné az egészséges életmódot 
népszerűsíteni. Az előző öt rendezvény sikeres volt, rengetegen 
vettek részt rajta (az előző évi fotók a www.atletika.atw.hu olda-
lon megtekinthetők.)
Idén 6. alkalommal rendezzük meg a közös versenyünket.

Hány éves kortól érdemes elkezdeni 
az aktív sportolást?
Én a klasszikus, régi, jól bevált módszernek vagyok a híve, melyet 
az élet már igazolt. 3 éves kortól javaslom az úszást, amely a ke-
ringés fejlődésére hat a gyerekeknél, és a későbbiekben bármely 

sportág végzését megalapozza. Ezt követően, 6 éves kortól tornász 
jellegű sportágakat javasolok, amelyek a mozgáskoordinációt ala-
pozzák meg. Majd 10 éves kortól javaslom az atlétikát, amely sok-
oldalú képzésével előkészíti a belső szervrendszerek edzettségét, 
illetve megteremti a kellő fi zikai állapotot a későbbi sportoláshoz. 
Ezekkel az alapokkal 14-16 éves korban javasolnám a sportág ki-
választását. A korai specializáció nem szerencsés. Sajnos manap-
ság a sportágak, hogy megszerezzék a gyerekeket és a tagdíjaikat, 
idejekorán szedik össze a nebulókat. Ez korai pszichés kiégéshez is 
vezethet.
Természetesen ez is egyénfüggő, a gyerekek egymástól eltérő bioló-
giai érettsége ezeket az éveket 1-2 évvel átírhatja.

Hogyan lehet jelentkezni a futóversenyre?
A helyszínen, illetve előzetesen elektronikus módon. Elektroni-
kus jelentkezéseiket a gatedzo2@gmail.com e-mail-címre várjuk, 
amelyre iskolák, szakosztályok, baráti társaságok jelentkezését vár-
juk. A helyszínen való jelentkezéseket legkésőbb 1 órával a verseny-
szám megkezdése előtt lezárjuk.

Nevezési díj: a diákoknak ingyenes, a felnőtteknek pedig 1000 Ft/
fő, utóbbinál az első 300 célba érkezőt 2000 Ft értékű vásárlási utal-
vánnyal díjazzuk, amelyet a Fórum üzleteiben lehet levásárolni.
A nevezési díjat a rendezők jótékonysági célra ajánlják fel.
A verseny részletes programja a Fórum webes felületén megtekint-
hető a www.forumdebrecen.hu oldalon.
A versenyről szívesen adunk tájékoztatást a 06 30 92 50 336-os te-
lefonon.

Miért megy a küzdelem, milyen nyeremények, elismerések járnak 
a győzteseknek?
Az egyéni versenyzők 1. helyezéseit kupával, az 1-3. helyezéseit ér-
mekkel, a 4-8. helyezetteket oklevelekkel, és az előző évek gyakorla-
tának megfelelően támogatók által felajánlott értékes ajándékokkal 
díjazzuk. Emellett az első 300 felnőtt teljesítő 2000 Ft-os Fórum vá-
sárlási utalványt kap, a gyermek teljesítők között pedig kisorsolunk 
egy szuper AIRBOARD-ot!

Minden célba érkezőt chipsszel és frissítővel vendégelünk meg.
A nyílt kategória után pedig ismét sok-sok ajándékot sorsolunk ki 
a célba érkezők között. Természetesen mindenki nyer, aki teljesíti 
a távokat, hisz ezzel máris tett valamit az egészségéért!

VI. Fórum Futás
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Kuponnapok
a Fórumban

A MADÁCH SZÍNHÁZ

Bővebb információ és jegyvásárlás: www.fonixinfo.hu

A Szív Világnapja ismét a Fórumban 
2016. szeptember 25.

A Szív Világszövetsége kezdeményezésére 

2000 óta a világon mindenütt szeptember utol-

só hétvégéjén rendezik meg a Szív Világnapját. 

A Világszövetség magyar tagjai - a Magyar 

Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti 

Szívalapítvány - az első évtől kezdve csatlako-

zott a felhíváshoz.

Városunkban a DEKK Kardiológiai Intézeté-

nek szakmai irányításával, valamint számos 

cég és civil szervezet támogatásával kerül sor 

ismét a rendezvényre szeptember 25-én, va-

sárnap 10 órai kezdettel a Fórumban.

A rendezvény célja: ismételten felhívni a 

figyelmet a szív és érrendszeri megbetegedé-

sek kiemelkedő gyakoriságára, a mindennapi 

életben is megvalósítható megelőzési mód-

szerekre, a szívbarát környezet kialakításának 

fontosságára az otthonokban, munkahelyeken 

egyaránt.

A szervezők az elmúlt években is több ezer 

érdeklődővel ismertették meg a megelőzés, az 

egészséges életmód, a sport fontosságát, in-

gyenes szűrővizsgálatokat végeztek, miközben 

színvonalas szórakoztató programokon vehet-

tek részt a látogatók.

A tizenhatodik Szív Világnapjának jelmondata: 
„Élj a szíved szerint!”

Az egészséges szív elengedhetetlen a teljes 

élethez függetlenül nemtől vagy életkortól. A 

szív- és érrendszeri betegségek rizikófakto-

rainak kontrollálása - helyes táplálkozással, 

fizikai aktivitással, és a dohányzás mellőzé-

sével - megakadályozhatja a szívinfarktus és a 

stroke kialakulását és segíthet megőrizni a szív 

fiatalságát.

A mozgáshiány jelentősen hozzájárul a szív 

öregedéséhez, csakúgy, mint az elhízáshoz, 

cukorbetegséghez, magas vérnyomáshoz. 

Az egészséges étrend kialakítása viszont 

hozzájárul ahhoz, hogy egész életen át fiatal és 

egészséges maradjon szívünk.

A szív- és érrendszeri betegségek (elsősor-

ban a koszorúér-betegség és a szélütés) a világ 

első számú „gyilkosa”, több mint 17 millió (!) 

ember halálát okozva egy év alatt a Földön. Ma-

gyarországon minden második felnőtt – köztük 

jelentős számban a fiatalabb lakosság – szív-

érrendszeri betegségben hal meg.

„A szív- és érrendszeri betegségek jelentős 

része megelőzhető, elsősorban egészségesebb 

életmóddal!” – hívja fel figyelmünket ismét dr. 

Édes István professzor úr, a DEKK Kardiológiai 

Intézetének igazgatója.

 A Szívünk Napján  a szervezők ismét ingye-

nes szűrővizsgálatokkal, diétás és szakorvo-

si tanácsadással, szórakoztató-és gyermek 

programokkal, sport- és táncbemutatókkal 

várják a látogatókat szeptember 25-én vasár-

nap 10 órától a FÓRUMBAN.

Szeretettel várunk mindenkit, akinek fontos a szíve egészsége!

„Élj a szíved
szerint!”

20-40%
kedvezmény!

 Vége a nyárnak, kezdődik a suli, 
és úgy érzed, ezzel vége minden jónak?
Dehogyis! A sulikezdés mindig jó buli, és 
kicsit sem unalmas, hiszen újra találkoz-
hatsz a többiekkel, megbeszélhetitek, ki-
vel mi történt egész nyáron, aztán pedig 
ismét együtt csinálhattok mindent.

Ha a suli mégsem hozott lázba, talán ez igen: 
szeptember 7e- és 11-e között ismét itt az Őszi 
Kupon Napok a Fórum Bevásárlóközpontban! 
Éppen csak hogy befejeződött a nagy nyári le-
árazás a centerben, máris megvásárolhatod a 
hőn áhított darabjaidat 20, 30 vagy akár 50% 
kedvezménnyel!
5 napon keresztül több ezer forintot takarít-
hatsz meg a különböző akciós kuponokkal, 
melyeket bármikor ingyenesen kinyomtat-
hatsz a Bevásárlóközpont honlapjáról: a www.
forumdebrecen.hu weboldalról. (Itt jegyezném 
meg, hogy a szezonközi akcióinkat is itt tudod 
követni, és hogy ne maradj le semmiről, irat-
kozz fel a hírlevelünkre, vagy kövess minket 
Facebookon, és akkor első kézből értesülhetsz 
a legújabb híreinkről!)
Ha nincs lehetőséged otthon, vagy a munkahelye-
den kinyomtatni a kuponokat, akkor se csüggedj, 
hiszen hostesseink boltnyitástól zárásig rendelke-
zésedre állnak az információs pulttal szembeni 
kuponstandnál, ahol ingyenesen kinyomtatják 
bármelyik kupont neked.
A Bevásárlóközpontban 3 szinten 120 üzletbe tér-
hetsz be válogatni. Közben pedig, ha elfáradtál a 
nagy vásárlásban, megpihenhetsz valamelyik ká-
vézóban, vagy az 1. emeleten található ételudvar-
ban, ahol ehetsz gyrost, hamburgert, pizzát, kínait, 
görögöt, vagy akár egy jó magyaros menüt.
Ha nincs ötleted, mit is szerezz be magadnak, 
vagy csak egy kis támpontra van szükséged, 

lapozz a divatoldalunkra, ahonnan elleshetsz 
néhány szettet az őszre! Néhány üzlet most is 
megosztotta velünk, hogy a vásárlók milyen 
szabályok mellett vehetik igénybe az akciós 
szelvényeket. Íme egy kis ízelítő:

4 Skandinávia: 20% kedvezmény 
minden teljes árú termékre.
576 Kbyte: 20% kedvezmény minden 
használt játék szoftverre.
Biotech USA: 20% kedvezmény minden 
termékre. 
Akciós, ruházati, és sajtótermékekre 
nem vehető igénybe.
BL Óraszalon: 20-50% kedvezmény 
a megjelölt termékekre.
Budmil: 20% kedvezmény a végösszegből,
Burger King: 20% kedvezmény minden 
nem akciós termékre,
C&A: 20% kedvezmény a végösszegből.
Camel Active: 20% kedvezmény a 
megjelölt termékekre.
Darlington Teabolt: 20% kedvezmény.
Dm: 3000 Ft feletti vásárlás esetén 
10% kedvezmény a végösszegből.

A kuponnapokon résztvevő további üzle-
teink: Dockyard, Envy, Gas, Heavy Tools, 
Hervis, Humanic, It’s Time Shop, J.Press, 
Játéksziget, Laag&Hill, Libri, Mister Minit, 
Monarchy, Neckermann, Offi  ce Shoes, Orex 
(óra-ékszer), Pirex Papír, Players Room, 
Reno, Retro, Samsung, Saxoo London, Six, 
a Spar pedig kétféle kuponnal is érkezik. 
De a Telenor, a Thomas Cook utazási iroda, 
a Tom Tailor, és a a Top Clean is Téged vár!

Gyere el a barátaiddal, a családoddal, és spórol-
jatok több ezer forintot!
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VISSZATEKINTŐ

Virágkarnevál Campus fesztivál
 Az 50 éves virágkarnevál plakátjai 

köszöntek vissza mindenhonnan, idén azon-
ban még csak 47. alkalommal vonultak vé-
gig a városon a gyönyörű kompozíciók és a 
fellépők. Hogy is van ez? 

Az első felvonulást 1966. augusztus 20-án tartották, 
de a hetvenes évek végén három alkalommal elma-
radt a virágkarnevál.
A virágkocsik tradicionális felvonulását ezúttal 
is a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket, az 
országalmát és a jogart szimbolizáló kompozíció, 
majd a Debrecenbe kéne menni című, a város cí-
merét is ábrázoló kocsi nyitotta meg. A felvonuló 
16 virágkocsit összesen kétmillió szál virággal dí-
szítették. A fellépő tizennégy hazai csoport mellett 
francia, izraeli, orosz, cseh, dél-koreai, olasz, szene-
gáli és német zenészek, táncosok, zászlóforgatók 
is elkápráztatták a közönséget. A 6. virágkocsit a 
Fórum Debrecen Bevásárlóközpont készíttette. 
Mint minden évben, idén is a szeptemberi nagy 
interaktív kiállítás jelent meg a kocsi díszítésében. 
Ez nem más, mint a Sea to see vízi világkiállítás, 
amelyet szeptember 1-je és 18-a között láthatnak a 
Fórumban, ahol interaktív feladatokon keresztül a 

tenger világát elevenítjük meg. Színes, látványos ki-
állításra számíthatnak!  A Fórum virágkocsiját Tóth 
Panni, a Fórum Topmodell 2016 győztese kísérte, 
aki gyönyörű sellőlányként integetett a nézőknek. 
Panni karneváli külsejét Szűcs-Tarcsa Anita stylist 
álmodta meg, a sminkjét Skurla Dóra, a haját pedig 
Vilicsku Laura készítette. Panni nagyon élvezte a 
hableány szerepét, és hatalmas élmény volt számá-
ra, hogy ő is végigvonulhatott a karneváli forgatag-
ban. Honnan is erednek a sellőkről szóló történe-
tek? A mítoszokkal ellentétben ezek a félig hal-félig 
női alakban pompázó gyönyörű lények a tengert 
járó férfi akat és a parton horgászókat bűvölték el 
a szépségükkel. A hiedelemmel ellentétben azon-
ban nemcsak a tengerekben, hanem a folyókban 
és a nagyobb tavakban is éltek. Sok legenda él a 
Balatonban fel-felbukkanó hableányokról is. Álta-
lában ezek a lények a halászok hálójába akadtak, 
és a szabadságukért cserébe olyan horgászeszközt 
ajándékoztak a legényeknek, amivel életük végé-
ig bőségesen tudtak halat fogni. A felvilágosodás 
korától kezdve tudományosan próbálták bebizo-
nyítani, hogy ezek a lények nem léteznek, azonban 
a legenda erősebbnek bizonyult a tudósoknál, és 
a tengereken hajózó férfi ak a mai napig epekedve 
várják, hogy a gyönyörű teremtmények végre fel-
bukkanjanak.

 Fergetegesen érezhette magát az, 
aki a Campus fesztiválon a Fórum Plage ho-
mokos színpadát választotta bulihelyszínül. 
A Fórum rendezvényszervező csapata di-
vatbemutatókkal, táncosokkal, exkluzív 
környezettel, saját DJ-vel várt mindenkit 
szombatig, minden nap 20-tól 24 óráig. 

A nyár legnagyobb bulijaiban egyáltalán nem 
mindegy, hogy miben jelensz meg. Bár a zenei 
fesztiválok nyilván strapabíró öltözetet kívánnak, 
mégis évről évre megjelennek olyan új trendek, 
amiknél nem a praktikum, hanem a látvány és a 
stílus az elsődleges szempont. A kettőt azért lehet 
ötvözni is. Erre törekedett Szűcs–Tarcsa Anita, 

aki összeválogatta a bemutató darabjait. A ked-
vencem az overall és a jumpsuit ruhák felbuk-
kanása. Kifejezetten célszerűek, ha vékonyabb, 
kánikulában is hordható anyagból készülnek, rá-
adásul szinte mindenkinek jól állnak a lenge vál-
tozatok, míg a passzos darabokkal inkább a szexi 

vonalak kiemelése a 
cél. Ajánlott minél 
színpompásabb, 
harsányabb, tarka-
barka darabot be-
szerezni ezekből. A 
felsőruházat terén 
a másik nagy ked-
vencem a kötött 
és horgolt cuccok. 
Az igazán menő 
darabokat maga a 
viselője készíti, de egy boltban vásárolt ruhában 
is ugyanolyan trendi lehet bárki. A divatbemu-
tatókon a 20 gyönyörű modell az alábbi üzletek 
fesztiválkollekcióját mutatta be: Hervis, Amnesia, 
Art’z modell, Magenta, Mango, Heavy Tools. 
A koreográfi át Görög Réka Dorottya álmod-
ta meg, a sminkekért és frizuárkért a ForGroup 
szépítő csapatának jár hatalmas köszönet. Az 
idei évben a csillogás és half-bunny stílus tarolt, 
mindez fekete csipkével ötvözve. A bemutatók 
között a modellek feltűnő, extrém, szexi ruhában 
buliztak a többi fesztiválozóval. Mondanom sem 
kell, hogy mekkora feltűnést keltettek a lányok. 
A Fórum riksával bárki könnyedén eljuthatott 
az egyik színpadtól a másikig, és közben, a sofő-
röknek hála, jól is szórakozott. Stadionra fel, Sta-
dionról le száguldozhattak a szórakozni vágyók 
egész álló nap. A Fórum hőlégballonja pedig a 
Nagyszínpad mellett állomásozott, hogy biztos 
legyen az „emelkedett hangulat”. Több tíz méter 
magasból lehetett megcsodálni a koncerteket és 
az egész fesztivál területét. A Nagyerdei Stadion 
környezetében több mint húsz hektáron 7 külföl-
di és majdnem 200 magyar fellépő szórakoztatta 
a közönséget. Idén először két nagyszínpad üze-
melt a kisebbek mellett, és különböző innovatív 
újításokat vezettek be a szervezők. Összességében 
mi szuperül éreztük magunkat, reméljük, min-
denkinek kellemes élményt nyújtott a fesztivál!
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KIADJA:
ECE Projektmanagement Budapest Kft . Fórum Debrecen 

Bevásárlóközpont Igazgatóság 
4029 Debrecen, Csapó u. 30. Tel.: +36 (52) 598-800
Kiadásárt felelős: Átányi Ajtony center-menedzser

Értékesítés: Lengyel-Nagy Annamária (06-52/598-805)
Tóth Andrea (52/598-807)

Szűcs-Tarcsa Anita 20-911-4700
Szerkesztő: Alföld Kamera Debrecen Kft . 

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

Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita, 
Görög R. Dorottya, Balogh Zsuzsanna

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

Tel.: +36-52-526-626 Felelős vezető: Dubóczki Tibor
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Vágja ki és rakja össze a képet, majd 
küldje el vagy vigye be személyesen az 
üzletközpont címére, és nyerjen egy 
5.000 Ft értékű 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: 2016. szeptember 15.

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

FÓRUM-KIRAKÓ

Gratulálunk a Fórum-Campus 
VIP vendégének Pocsai Georginának. 

Modell
Casting

Mit hozz magaddal?
Magassarkút, illetve kérjük 

vagy smink nélkül 
vagy natur sminkkel érkezz.

Információ: 
modell@alfoldtv.hu

Keressük azokat a 
170 cm-nél magasabb, 

vékony testalkatú, 
16 év feletti lányokat 

vagy fiúkat 
akik szívesen megismernék 

a kifutók világát!

Modellkedj egy 
profi  csapatban, 

gyere és 
próbáld ki magad 

a Fórum színpadán!

Casting: 
2016. 

szeptember 9. 
17 óra 

Gyülekező: 
Információs pultnál 

 A szépség önmagáért való, és iga-
zán szép csak az lehet, ami érdek nélkül tet-
szik. Az AMNESIA darabjai mögött álló ins-
piráció mozgatórugója a nő, akiért időtlen 
idők óta élni-halni érdemes. A márka heten-
te megújuló kollekcióiból merészség, érzé-
kiség és pompa sugárzik, amelyek a szépsé-
get egyéniséggel töltik meg, viselőjüknek 
magabiztosságot adnak.

Az AMNESIA kollekciók az ízig-vérig nőnek 
készülnek, az aktuális high fashion és fast 

fashion trendeket figyelembe véve, ugyan-
akkor az egyediséget szem előtt tartva.

A márkáról

Az AMNESIA fast fashion márka több mint 
egy évtizede áll az önmagáért való szépség, a 
stílus, a minőség, a szabad szellem, azaz a nő 
egyéniségének a szolgálatában.

Az AMNESIA nő sokszínű, izgalmas, kreatív 
és érzékeny, akárcsak a márka tulajdonosa, 
Prókai Éva. Ő az, aki a márka megalapítá-
sa, 2002 óta megérzéseire hallgatva fejlesz-

ti, formálja vállalkozását. Fontosnak tartja, 
hogy ne csak kövesse a divatot, hanem egy 
lépéssel, azaz újabb és újabb ötletekkel min-
dig előtte járjon a már elfogadottnak, meg-
szokottnak. Szinte elsőként kezdett fiatal, 
nagyon tehetséges tervezőket foglalkoztat-
ni, melynek eredményeképp sok, ma már 
sikeres designer alapozta meg a tudását az 
AMNESIA-nál.
Számtalan ismert és elismert nő választja 
ezt a márkát: a legújabb kollekciók darabjait 
viseli többek közt Szinetár Dóra, Farkasházi 
Réka, Görög Zita, Rubint Réka, Kocsis 
Alexandra és Ada, emellett a mindekori 
szépségkirálynő is előszeretettel hordja az 
AMNESIA kreációit. Az Amnesia márka he-
tente frissülő kínálatában mindenki megta-
lálhatja a számítását. Az Amnesia az a fast 
fashion márka, amely immár több mint egy 
évtizede áll a valódi nő szolgálatában. Az 
Amnesia nő maga a szépség, a stílus, a kel-
lem és a szabad szellem.
Az Amnesia nő változatos, izgalmas, találé-
kony és érzékeny, szintúgy, mint a márka tu-
lajdonosa, Prókai Éva, aki a márka megala-
pítása (2002) óta megérzéseire hagyatkozva 
építi, formálja vállalkozását. Számára a divat 
egyet jelent az egyénnel, így ötletei mindig 
az aktualitások felé mutatnak. Az Amnesia 
termékek mindezen követelményeknek ele-

get tesznek. Stílust csempésznek a szürke 
hétköznapokba, magabiztossággal ruházzák 
fel viselőjüket, vagy éppen feldobják a már 
megunt ruhadarabokat. Fedezd fel a kiegé-
szítőkben rejlő lehetőségeket és merd őket 
hordani!

Megújult környezetben és a legújabb ‚
16/’17-es őszi/téli kollekcióval várunk mindenkit 
sok szeretettel a -1 szint BORGO üzlet helyén!
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