AGAZIN
Információk és hírek a régió legszebb bevásárlóközpontjából

2017. szeptember

Divat első kézből!

Stílustanácsadás

Jöjjön el, és fedezze fel
a legújabb őszi
alapdarabokat
október 5–8. között
divatbemutatóinkon.

Kérje ingyenes szolgáltatásunkat, és vásároljon
stylistunkkal! Személyes
konzultáció másfél
órában. Jelentkezés:
+36-20-235-32-27

IX. évfolyam 84. szám

Kutyabarát
Kis kedvenceid is
veled jöhetnek
a bevásárlóközpontba.
Mert nekünk ők is
fontosak.

Kedves Olvasó!
A szeptemberi iskolakezdésre
kiváló rendezvényeket hozunk
el Önöknek.Egy rég letűnt kor
történetét és állatait ismerhetik meg azok, akik ebben a hónapban ellátogatnak a Fórum
bevásárlóközpontba. Izgalmasnak ígérkezik a mamutkiállítás,
a gyerekeket pedig kifestő- és
matricafüzettel is várjuk. Természetesen immár hagyománnyá
vált őszi kuponnapjaink sem
maradnak el, várjuk majd a kedvezmények szerelmeseit! És ne
feledkezzünk el a hónap végén
megrendezésre kerülő PlayIT
Show-ról sem, ahol szintén komoly érdeklődés várható.
Bízunk benne, hogy programjaink elnyerik majd
tetszésüket!

Átányi Ajtony center-menedzser

Csapó u. 30., 4029, Debrecen

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 09:00-20:00
óra között várja Önöket!

Itt van az ősz, itt van
újra, gyönyörű színeivel, kellemes napsugaraival és természetesen a Fórum Bevásárlóközpont friss kínálatával. Kalandok
és izgalmak, interaktív kiállítás,
kedvezménykuponos
hosszú
hétvége, és persze divat minden
mennyiségben! Csemegézzenek
velünk programkínálatunkból!
Magunk mögött hagytuk a nyarat,
de cseppet se csüggedjünk, hiszen
az ősz számtalan új lehetőséget és
programot tartogat számunkra. A
Fórum Bevásárlóközpont ezúttal
is gondoskodik arról, hogy kicsik
és nagyok egyaránt jól érezzék

magukat. Kedvezünk a történelem
szerelmeseinek, de a gamereket
sem hagyjuk parlagon heverni. A
centrum minden évszakban számos izgalmas és színes programot
tartogat vásárlóinak, így biztosak
lehetünk abban, hogy legfeljebb az
időjárás lehet borús, kedvünk viszont nem!
Óriási mamutok, barlangi medve és kardfogú tigris társaságában
indul a szeptember a Fórumban,
ugyanis lenyűgöző, interaktív kiállítás veszi kezdetét szeptember
1-jén, mely egészen szeptember
17-ig tart. A különleges tárlaton
visszacsöppenhetünk az őskori világba, megismerhetjük az ősember
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SHOW
2017. SZEPTEMBER 22–24.

2017. SZEPTEMBER 7-10.
10 - 50% KEDVEZMÉNY
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mindennapjait, valamint megcsodálhatjuk a monumentális ősállatokat. A kiállítás amellett, hogy
szórakoztató és látványos, információkkal is szolgál a letűnt időkről, így élvezetesen tanulhatunk
mindarról, ami a múltban történt
bolygónkon.
Mi mással is kezdhetnénk még a
szeptembert, mint kedvezményes
napokkal! Jöjjön el és szerezzen
be mindent, ami elengedhetetlen a
gyerkőcöknek az iskolakezdéshez,
de magaáról se feledkezzen meg!
A legújabb őszi kollekciókat akciós
áron szerezheti be, itt az idő az őszi
gardróbfrissítésre! A Fórum Kupon Napok szeptember 7–10. kö-

Az Ön
kényelméért!

Nyitvatartás
hétfő-szombat:
vasárnap:

09:00-20:00
10:00-18:00

zött mindenkit tengernyi csodás és
visszautasíthatatlan ajánlattal vár.
A PlayIT Show szeptember 22. és 24.
között fergeteges programokkal készül, hazánk legnagyobb volumenű
gamer kiállításából és vásárából kaphatunk ízelítőt: pörögnek majd a konzolok, népszerű youtuberek érkeznek,
jön az Xbox-őrület, elérhető lesz a
virtuális valóság, de az autóversenyzés
szerelmesei sem maradnak program
nélkül. Jöjjenek el a Fórumba, megéri!
Sok-sok érdekességgel, izgalommal,
akcióval és finomsággal várunk tehát mindenkit szeptemberben is a
régió legszebb bevásárlóközpontjában, a Fórumban!
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Monumentális ･seml･sök
veszik be a Fórumot
A Fórum Bevásárlóközpont legújabb tárlatában megelevenedik a több tízezer éve Földünkről kihalt ősemlősök világa.
Itt az idő, hogy részeseivé váljunk ennek a
nem mindennapi kalandnak!
Hatalmas mamutok, kardfogú tigris, óriás medve és az ősember barlangja – minden
korosztályt ámulatba ejtő kiállításnak lehetnek részesei a Fórumba látogatók szeptember
1–17. között. A látványos és interaktív tárlat
mindenkit időutazásra hív: feltárul a titokzatos, letűnt világ, köztük az ősemberek kora.

Több tízezer évvel ezel･tt
A lebilincselő kiállítást garantáltan tátott szájjal nézzük majd végig, ugyanis elementárisan
jelenik meg a szemünk előtt az ősemlősök világa. Megcsodálhatjuk a Közép-Afrikában kifejlődő mamutokat, melyek később Eurázsiában,
Észak-Amerikában és Szibériában is feltűntek.
Rácsodálkozhatunk a kardfogú tigrisre, a barlangi medvére, és bepillantást nyerhetünk az
ősemberek életének izgalmas jeleneteibe is.
A tárlatot természetesen úgy járhatjuk végig,
hogy közben számtalan érdekes és értékes információval is gazdagodunk.

Barangolás a barlangban
A tudományos leírásokból szerzett ismeretek
alapján négy „szigeten” elevenedik meg az ősemberek világa. Az egyik kiállítótérben annak
lehetünk szemtanúi, amint egy kardfogú tigris
ugrásra készen les a prédájára. Egy másik helyen megelevenednek a mamut hímek és az ősi
erő, ugyanis az egyébként békés természetű
állatok ivarérett korukra sokszor összecsaptak egymással a szaporodás jogáért. Hatalmas
agyaraikkal nem csupán táplálékokat ástak ki
a földből vagy riasztották el ragadozókat, hanem bizony a bikák egymás között is ezekkel
vetélkedtek a nőstény „kegyeiért”. A kiállítá-

son olyan jeleneteknek lehetünk szemtanúi,
melyek során megismerkedhetünk az ősemberek életmódjával, továbbá elénk tárul fejlett
vadásztechnikájuk is. A barlangi medve és az
ősember „kapcsolatát” is bemutatjuk. Megismerhetjük, hogy az ősállatok hogyan estek az
ősember csapdájába. A különleges világnak
akár mi is részeseivé válhatunk: a díszlet egyik
érdekessége, hogy egy részébe besétálhatnak
a látogatók, így közelebbről is szemügyre ve-

hetjük a primitív barlangrajzokat, miközben a
hatalmas, élethű, mozgó és hangokat is kiadó
állatfigurák által garantáltan visszacsöppenünk az ősi világba. Az állatok kialakításánál
törekedtek arra, hogy minél valóságosabbnak
tűnjenek, a fémvázra felépített testükre latex
került, melyre aprólékos munkával került fel
a szőrzetét. A figurák egyébként hazai tervek
alapján a Távol-Keleten készültek, és hajóval
érkeztek Magyarországra.

Vigyázz, medve!
Nem kell félni, a Fórumban sétálókra nem
leselkedik veszély, de érdemes megemlíteni a
tárlat monumentális ősállatát. A kiállítás legnagyobb figurája, a barlangi medve – a jégkorszak emberének kortársa – gigantikus méretével mindenkit elkápráztat majd, ugyanis
magassága meghaladja a 3,5 métert. Aki pedig
szeretné a közelében megörökíteni magát, erre
is van lehetősége, ugyanis a kialakított fotósarokban látványos képeket is készíthetünk egy
elejtett trófea szomszédságában. A tárlat során számos egyéb szórakoztató program közül
csemegézhetnek kicsik és nagyok egyaránt.
A játszóházban például a bátrabbak és tettre
készek meglovagolhatják a gyapjas orrszarvút,
így testközelből érezhetik, milyen lehetett az
akár 3 tonnát is nyomó, hatalmas állat, amelyet szintén vadásztak és barlangrajzokon
örökítettek meg őseink. Emellett még számos

foglalkozás gondoskodik arról, hogy mindenki jól érezze magát: a gyerekek kirakózhatnak,
színezhetnek, kézműves programokon alkothatnak, de az izgágák akár ügyességi játékokban is próbára tehetik magukat.

MATRICAGYｾJTÉS
INDUL!
Szerezd meg az összes matricacsomagot, és
ragaszd be őket a matricagyűjtő albumba!
A matricacsomagok gyűjtéséhez mindöszsze annyit kell tenned, hogy bemutatod
a FÓRUM üzleteiben szeptember 1. és 17.
között legalább 2.000 Ft összegű vásárlást
igazoló bizonylatot Információs pultunknál.
Így máris tiéd lehet elsőként egy matricás
album és három matrica, majd minden további vásárlás után egy-egy újabb matricacsomag!
A matricagyｿjt･ akció
részletes szabályzata a
www.forumdebrecen.hu
oldalon olvasható.
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Az skor rejtelmei
A földi élet valódi misztérium, egy több mint 600 millió éven átívelő varázslat. A
21. század embere talán el sem tudja képzelni az életet civilizáció nélkül, hiszen
a technológiai újítások és minden más találmány életünk részeivé váltak, és igazán komfortossá tették azt.
Tanultunk róla, mégis nehezen tudjuk elképzelni, hogy úgy éljünk, mint őseink (habár vannak még a bolygón bizonyos népcsoportok, akik hasonlóképpen élnek), akik vadásztak,
halásztak, gyűjtögettek. Olyan monumentális állatok kortársaiként éltek, mint például a
mamutok, a barlangi medve vagy a kardfogú tigris, és minden nap erőfeszítéseket kellett
tenniük azért, hogy élelemhez jussanak. Ismerjük meg minél inkább, kerüljünk közelebb
az ősemberek világához! Számos tanulmány, könyv, ilm áll a rendelkezésünkre, nem is
beszélve az internetről, ami ma már az információk elsődleges forrása. Az ősemberek világát bemutató tárlat is azt a célt szolgálja, hogy élvezetes módon fedezhessük fel elődeink
eg az első
életét. Merüljünk el a régi idők különleges állat- és növényvilágában, ismerjük meg
emberek életmódját, a vadászat megpróbáltatásait és a tűz mágikus erejét!
BEHEMÓT MAMUTOK
A legelső mamutok mintegy 4-5 millió évvel ezelőtt jelentek meg, utolsó fajai – m
me
melyek
ely
lyek
lyek
a kőkorszak emberének kortársai voltak – hozzávetőleg 3600 évvel ezelőtt haltak
takk ki
ki.
A ma élő állatfajok között a legközelebbi rokonai az elefántok. Marmagasságukk 3,
3,5
3,554 méter körül, tömegük pedig 6-11 tonna között lehetett. A mamutoknak a ma
mai
ai
elefántokhoz hasonló, redőzött zápfoguk volt: összesen 4 darab (felül 2, alul 2) – kköörülbelül akkorák, mint egy cipősdoboz. Szintén a mai elefántokhoz hasonlóan azz eell
lkopott fogaik helyébe folyamatosan újak nőttek. A mamutok csontozata méretéből
téb
éből
ől
adódóan jobb állapotban megmaradt, így nagyon sok, viszonylag teljes csontvázuk
ázuk
ismert. A gyapjas mamutoknak ráadásul a belső és lágy részeiket is ismerik, hiszen
isz
szen
n
Szibériában és Alaszkában is több példányt szőröstől-bőröstől tártak fel. Agyaraikat
raik
ra
ikat
k att
tekintve érdekesség, hogy voltak olyan állatok, amelyek a jobb vagy bak agyarukat
ru
uka
kat
használták inkább, tehát ahogy az emberek estében, úgy köztük is jártak jobb- és b
balalal
lkezes, azaz agyaros példányok. A legnagyobb megtalált agyar egy amerikai mamuttól
mut
uttó
tóll
származik: 4,9 méter hosszú és 94 kg tömegű. A ma élő rokonaikhoz hasonlóan idősebb
időseb
bb
nőstények vezette családokban járhatták a füves térségeket, a csordát rokon nőstények
őstén
é yekk
én
és azok borjai alkották. A hímek az ivarérettségüket követően a saját útjaikat járták.
ár tá
ták. R
Raagadozóktól (például barlangi oroszlántól, amerikai oroszlántól vagy kardfogú ttigristől)
ig
gri
rist
stő
ől)
csak a borjaknak kellett tartaniuk, de a felnőtt egyedek ideális esetben akár 50-70
0-70 évig
évig
is élhettek. A mamutok pleisztocén végi kihalása (más nagy testű emlősökkel egyetemben
b
en – pleisztocén
plei
eisz
sztto
océn megafauna)
megaafa
me
faun
una) máig
máig vitatott.

KARDFOGÚ TIGRIS, AZ IGAZI RAGADOZÓ
A kardfogú tigris közel 2 millió éven át uralkodott az amerikai szárazföld vidékein. Körülbelül 10 ezer éve halt ki, melynek oka máig ismeretlen. Igazi ragadozó volt, 18 centiméteres, pengeéles szemfogaival és mintegy 320 kilogrammos termetével parancsolt
tekintélyt magának, ahol csak megjelent. Korának legveszedelmesebb ragadozójaként
a rövidfejű medvével is bátran szembeszegült. A kardfogú tigris vadászata eltért a ma
élő macskafajokétól. A gyorsan haladó zsákmányok helyett a nagyobb, lomha állatokat
vette üldözőbe. Lopakodva közelítette meg áldozatát, és közvetlen közelről támadt rá.
Nem csupán szemfogai, hanem hatalmas mancsai és erős karmai is segítették abban,
hogy zsákmányát könnyedén elejtse: leterítette azt, majd éles fogaival döfködni kezdte.
Számos nagytestű állatot szívesen fogyasztott, nem menekülhettek előle az óriásbölények és óriáslajhárok, a lovak, de még a mamutok sem.
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1.

1. NATI

3.

2.

Felső (Promod)
7495 Ft
Nadrág (Magenta)
21 900 Ft
Táska (Mango)
9995 Ft
Cipő (Tamaris)
29 990 Ft
Karkötő (Art’z modell –
Cango & Rinaldi)
27 900 Ft
Nyaklánc (Six)
3990 Ft

4.
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5.

6.

4. KATE
Ruha (Promod)
Cipő (CCC)
Nyaklánc (Art’z modell –
Cango & Rinaldi)
Karkötő (Art’z modell –
Cango & Rinaldi)

12 995 Ft
16 500 Ft
30 900 Ft
24 900 Ft

5. FRUZSI
Kimonó (Mango)
Felső (Mango)
Nadrág (Mango)
Cipő (CCC)
Nyaklánc (Six)

2. ANGI
Ruha (Magenta)
Táska (Mango)
Cipő (CCC)
Fülbevaló (Six)

27 900 Ft
9995 Ft
9790 Ft
1790 Ft

6. KINCSŐ

3. ANNA
Felső (Mango)
Nadrág (Magenta)
Táska (Magenta)
Cipő (Tamaris)
Karkötő (Six)

13 995 Ft
6995 Ft
7995 Ft
6490 Ft
2990 Ft

Pulóver (Magenta)
8990 Ft
Szoknya (Promod)
9995 Ft
Cipő (Art’z modell –
Cango & Rinaldi)
59 900 Ft
Karkötő ((Art’z modell –
Cango & Rinaldi)
43 900 Ft

7995 Ft
19 900 Ft
13 990 Ft
11 495 Ft
2990 Ft

､SZI DIVAT

A nyár elmúltával vissza kell térnünk a régi kerékvágásba, egy újabb tanév vagy ismét a munka vár ránk. Ahogy újra felvesszük a ritmust a
csodás élményekkel teli nyaralás után, az idő lehűlésével változik a ruhatárunk is. De mire igyeljünk idén ősszel?

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

Olajzöld és pasztell: A nyár folyamán biztos minden női ruhatárban megtalálható volt egy fehér vagy krémszínű táska, ezeket könnyen beépíthetjük az őszi megjelenésünkbe is. Az olajzöld minden évben visszatérő, jolly joker darab, ezzel a színnel egyszerűen nem lőhetünk mellé. Ami a fazont illeti, a culottes, vagyis a szoknyanadrág még mindig top darabnak számít, legyen az rövid vagy hosszú fazon, biztosan trendikonok leszünk, ha ilyet viselünk.
Menta és méregzöld: Imádja a babarózsaszínt és nem szeretné kihagyni az őszi szettekből sem? Van egy jó hírem: nem is kell! Bátran viselheti a rózsaszín pulcsit és
pólót egy méregzöld darabbal, így igazán bájos lehet őszi outfitje is. Imádja a kimonót, és bánkódik, hogy vége a nyárnak? Ne tegye el túl mélyre a szekrényben, egy
hosszú, méregzöld nadrággal, egy mentazöld felsővel ugyanis nem csak magának, de másoknak is továbbadhatja a nyár utóízét.
Még több zöld: Biztosan rájöttek, hogy az idei ősz legnagyobb slágere a zöld lesz. Legyen az bármilyen árnyalatban, mindenképp be kell szereznie legalább egyet
belőle! Egy egyszerű krémszínű nadrággal párosítva is elegáns, de mégis hétköznapi megjelenést kölcsönöz viselőjének. Megérkezett a földig érő ruha vagy maxiszoknya is, melyekhez csak pár feltűnő kiegészítő szükséges, és máris kész a szett.
Királykék és mustársárga: Akinek elég volt a zöld színből, annak is van egy nyerő tippünk! Egy királykék ruci ezüst kiegészítőkkel kombinálva igazi királynői megjelenést kölcsönöz! Hétköznap dolgozik és munkahelye megköveteli az elegáns viseletet? Vegye elő a szekrényben lapuló, szürke ceruzaszoknyát, és dobja fel egy
mustársárga felsővel. Így egy kis vidámságot is vihet a szürke hétköznapokba. Ne feledje, a Fórum várja Önt is!
xoxo Anita
A fotókat Porció Norbert a Tri Lite Stúdió fotósa készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

7.

8.

9.

7. ANNA
Ing (Mango)
Szoknya (Envy)
Táska (Mango)
Cipő (Art’z modell –
Cango & Rinaldi)
Fülbevaló (Six)
Karkötő (Six)

13 995 Ft
13 990 Ft
5595 Ft
59 900 Ft
3990 Ft
1990 Ft

8. NATI
Felső (Mayo Chix)
Nadrág (Promod)
Cipő (Promod) 14 995 Ft
Nyaklánc (Six) 4590 Ft

9090 Ft
8995 Ft

9. ANGI
Ruha (Mango)
Táska (Promod)
Cipő (CCC)
Fülbevaló (Six)

27 995 Ft
14 995 Ft
7390 Ft
2990 Ft

10.

11.

12.

10. FRUZSI
Felső (Mayo Chix)
Szoknya (Promod)
Táska (Promod)
Cipő (CCC)
Nyaklánc (Six)

10 790 Ft
5995 Ft
5995 Ft
9790 Ft
2990 Ft

11. KINCSŐ
Ruha (Art’z modell)
31 900 Ft
Táska (Art’z modell –
Cango & Rinaldi)
32 130 Ft
Cipő (Tamaris)
17 990 Ft
Karkötő (Art’z modell – Cango &
Rinaldi)
43 900 Ft
Fülbevaló (Six)
1990 Ft

12. KATE
Poncsó (Promod)
4495 Ft
Felső (Mango)
5595 Ft
Nadrág (Mango)
13 995 Ft
Cipő (Tamaris)
19 595 Ft
Nyaklánc (Art’z modell –
Cango & Rinaldi)
19 900 Ft
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Kuponnapok
a Fórumban
Akár iskolakezdésről vagy az új
őszi kollekciókról legyen szó, nem kérdés: irány a Fórum
Bevásárlóközpont!
Éppen csak befejeződött a nagy nyári leárazás,
máris itt egy újabb remek lehetőség, hogy több ezer forintot megspórolva vásárold meg hőn áhított
darabjaidat 20, 30 vagy akár 50%
kedvezménnyel! Igen, szeptember
7-10. között ismét itt az Őszi Kuponnapok a Fórum Bevásárlóközpontban!
Vár az iskolapad? Akkor mindenképp tarts velünk, hiszen itt minden
szükséges felszerelést megtalálsz! Füzeteket, írószereket, papírárut, oktatási
segédeszközöket, a kötelező olvasmányokat, különböző atlaszokat, tanszereket, iskola- és sporttáskákat, sportfelszereléseket, ruhákat és cipőket egyaránt.
Természetesen az Őszi Kuponnapokon a legújabb kollekciókból is kedvezményesen vásárolhatsz, így igazán trendin vághatsz bele
az őszbe! Ha nincs ötleted, mit is szerezz be
magadnak, vagy csak kis inspirációra van
szükséged, lapozz a divatoldalunkra, ahol találhatsz néhány szettet az őszre. Amennyiben
úgy érzed, hogy szükséged van néhány tippre
és segítségre ruhatárad megálmodásában,
akkor a Fórum stylistja díjmentesen segít

neked! Személyes konzultációval és stílustanácsadással vár
téged másfél órában.
Négy napon keresztül több ezer
forintot takaríthatsz meg a különböző akciós
kuponokkal,
melyeket bármikor ingyenesen kinyomtathatsz a bevásárlóközpont honlapjáról: a www.forumdebrecen.hu
weboldalról. (Itt megjegyezném: szezonközi akcióinkat is itt tudod követni, és hogy ne maradj le semmiről, iratkozz fel hírlevelünkre vagy
kövess minket Facebookon, így
első kézből értesülhetsz legújabb
híreinkről!)
Ha nincs lehetőséged otthon vagy
a munkahelyeden kinyomtatni
a kuponokat, akkor se csüggedj,
hiszen hostesseink boltnyitástól zárásig rendelkezésedre állnak
az információs pulttal szembeni
kuponstandnál, ahol ingyenesen
kinyomtatják bármelyik kupont
neked.
Az alábbi üzletekben veheted igénybe az akciós kuponokat:
Gyere el, és spórolj több ezer
forintot!

w w w.for umdebrecen.hu
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10 - 50% KEDVEZMÉNY

Sikerdarabot rendez
Alföldi Róbert Debrecenben
Minden idők egyik legismertebb musicaljét rendezi Alföldi Róbert.
A Hegedűs a háztetőn a bemutatót követően a debreceni Főnix Csarnokban is
látható lesz.

Sajtótájékoztatóval egybekötött olvasópróbát tartott az Alföldi Róbert rendezésében színpadra
kerülő Hegedűs a háztetőn produkció. A darab
2017. szeptember 30-án Debrecenben, a Főnix
Csarnokban is látható lesz.
- A Hegedűs a háztetőn látványos musical, de abból a fajtából való, ami megpróbál valódi és mély
dolgokról beszélni. Olyasmit kap el a darab, ami
manapság is aktuális, rólunk szól. Meggyőződésem, hogy attól függetlenül, melyik Istenben
hiszünk, a hétköznapi életben is jól ellennénk
egymással. Még akkor is, ha a szomszéddal kicsit
zrikáljuk egymást, tudunk békében élni. Valahogy azonban mindig úgy alakul a történelem,
hogy azok, akik irányítanak, nem az életben és a
valóságban élnek, azok kitalálják, hogyan lesz nekünk jó, hogyan és miként és kiket kell utálnunk,
hogyan és miként és kiket kell szeretnünk. Erről,
valamint a családról és a családot összetartó szeretetről beszél a Hegedűs a háztetőn. Arról, hogy
a minket összetartó szeretetet semmi sem írhatja
felül – mondta Alföldi Róbert.
A Hegedűs a háztetőn a musical műfaj egyik legkiválóbb és legsikeresebb műve. A darab 1964-ben
mutatkozott be először a Broadway-n, és hatalmas
sikert aratott. Címét egy Chagall-festménytől kölcsönözte, történetét pedig Sólem Aléchem Tóbiás,
a tejesember című kisregényéből és más meséiből.
Magyarországon 1973-tól a Fővárosi Operettszínházban Bessenyei Ferenc színpadi játéka tette emlékezetessé a musicalt. Az Alföldi Róbert
rendezésében színpadra kerülő darabban Stohl

"

András főszereplése mellett Éder Enikő, Martinovics Dorina, Bánfalvy Eszter, Sodró Eliza, Pájer
Alma, Kornis Anna, Csákányi Eszter, Makranczi
Zalán, Szatory Dávid, Bányai Kelemen Barna, Fehér Tibor, Hevér Gábor, Márton András, Lugosi
György, Patkós Márton, Náray Erika, Misurák
Tünde, Juhász Levente, Fruma Sára szerepében
pedig Tóth Gabi játszik.
- A színészeken kívül táncosok és statiszták is
színpadra lépnek, velük és a darab további alkotóival együtt nagyon sokan dolgozunk majd az előadáson. Nagyon örülök, hogy nem csak mennyiségileg, de minőségileg is komoly csapat jött össze,
a többséggel ez a sokadik munkánk együtt. Bízom
benne, hogy látványos és emberközeli produkciót
alkotunk. Különleges, háromezer fős, amiteátrum jellegű térelrendezést használunk, ami még
nem volt az Arénában – magyarázta Alföldi.
A produkció 2017. szeptember 10-én Budapesten
a Papp László Budapest Sportarénában mutatkozik be, majd 2017. szeptember 30-án Debrecenben, a Főnix Csarnokban is látható lesz.
Jegyek: tex.hu
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Ízelít･t kínál a Fórumban a PlayIT Show
digitális mókát. Az biztos, hogy mindkettő kihagyhatatlan és maradandó élményeket kínál.

Három napon át pörögnek majd a
konzolok népszerű youtuberek társaságában
– a régió legnagyobb videojátékos tematikájú
rendezvénysorozata ugyanis ősszel Debrecenbe érkezik.

Mozogni is? Naná!

Magyarország legnagyobb gamer kiállítása és vására
ezúttal a Fórum Bevásárlóközpontba is beköltözik,
szeptember 22-től 24-ig. A látogatók megtapasztalhatják a hamisítatlan PlayIT élményt.
Xbox One minden mennyiségben
A játék elsősorban az Xbox One kioskokon zajlik
majd, ráadásul a Microsot népszerű konzoljához
Kinecteket is csatlakoztatnak a szervezők. Ennek
köszönhetően nemcsak a kontrollermágusok mutathatják be tudásukat a Fórum látogatói előtt, hanem a
testmozgás is előtérbe kerül. A rendezvény az autóversenyek kedvelőinek is páratlan élményt nyújt: a vagány
playseatekben lehetőségük lesz a legújabb játékokkal

róni a köröket. A hamisítatlan szimulátorélmény garantáltan felpörgeti majd az adrenalint.
Retro is, VR is
Sokan még a mai napig a retro videojátékok megszállottjai. A PlayIT kiállítás természetesen nekik is
kedvez, ők a rendezvény retro PC részlegében találhatják majd meg számításaikat. A technikai vívmányok szinte napról-napra fejlődnek, így a régen csak
elképzelt virtuális valóság ma már különböző eszközökben ölt testet. Bárki kipróbálhatja a legújabb
VR-kütyüket, így az Oculus Ritet, a HTC Vive-ot
és a PlayStation VR-sisakot is felvehetik azok, akik

úgy döntenek, hogy kis időre kiszakadnak a monoton hétköznapokból. A modding zóna pedig olyan
gépszörnyetegeket rejt, amelyek garantáltan leveszik
a lábukról a PC-fanokat.
Kockavilágok és mesebeli alakok a kicsiknek
A rendezvényen természetesen a iatalabb korosztály
is talál magának igazán szórakoztató programokat.
Őket minden bizonnyal rabul ejti majd a Minecrat és
a Skylanders. A rendkívül népszerű Minecrat során
a virtuális építőkockákból elképesztő világokat húzhatnak fel a legijabb építők is. A Skylanders pedig a
valódi, kézzel fogható játékigurákkal keveri össze a

A

A PlayIT Show-k nélkülözhetetlen elemei a GameArt
kiállítások és a Chio Mozdulj Gamer Mozgalom
programjai. A kiállításon azokat a pályamunkákat
lehet megtekinteni, amelyek a PlayIT korábbi alkotói
pályázataira készültek. A Mozdulj Gamer sportprogramok pedig két videojátékos meccs között nyújtanak
frissítő kikapcsolódást, hogy ne gémberedjenek el a
végtagjaink. A mozgalom célja, hogy felszámoljanak
azzal a sztereotípiával, hogy a gamerek elsötétített
szobában, a négy fal között töltik el az idejük nagy
részét, és csak akkor hagyják el a szobát, ha éppen a
szükség úgy kívánja. Nos, jöjjenek el a Fórumba, és
tapasztalják meg, hogy ez egyáltalán nincs így: a videojáték a sporttal karöltve nem csak egy utópisztikus
elképzelés.
A h･sök köztünk járnak
A minőségi cosplay-bemutató ma már szerves része a PlayIT Show nagyszínpadi programjainak. A
kiállításon a legtehetségesebb cosplayerek mutatják be részletgazdag jelmezeiket, és a művészekkel
fotózkodni is lehet majd. Rajtuk kívül pedig a népszerű youtuberek lesznek azok, akik miatt garantáltan kattannak majd a fényképezőgépek. Sőt, az
igazán nagy rajongóknak még aláírásokat is osztogatnak majd!

bemutatja:

҃"ܬܬ
BÖRZE
D EBRECENI
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ÖRÖMTELI
ÖLTÖZKÖDÉS
ŐSSZEL
MINDEN, AMI SZÉPSÉG ÉS DIVAT
AZ ŐSZI DIVATHÉTVÉGÉN!
2017. OKTÓBER 5-8.

A RÉGIÓ LEGNAGYOBB MUNKAADÓINAK
RÉSZVÉTELÉVEL

2017. OKTÓBER 20.
FÓRUM DEBRECEN
Adjon (új) esélyt magának!
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VISSZATEKINT､

Campus Fesztivál

Monumentális mamutok
a virágkarneválon
A jégkorszakot megidéző
virágkocsival indult útjára idén a Fórum
Bevásárlóközpont kocsija az 48. Debreceni Virágkarneválon. Egyenesen az
őskorból, egy hatalmas anyamamut és
csemetéje kápráztatta el a cívisváros
közönségét, természetesen egy gyönyörű Fórum-modell, Novák Anna társaságában. A szuper hangulatról pedig a
Zenetheatrum táncosai gondoskodtak.

Idén több mint százezren voltak
kíváncsiak a jubileumi, 10. Campus Fesztiválra. A Fórum Plage-on a fesztiválozók
kipihenhették magukat, miközben nyereményjátékokban vehettek részt modelljeink közreműködésével.
Ha nyár, akkor fesztivál. Ha Debrecen, akkor Campus. A debreceni rendezvény idén
is impozáns helyszínen, a Nagyerdei Stadion
környezetében zajlott. Szerencsére az idő is
kegyes volt hozzánk, és habár egyszer-kétszer összegyűlt néhány viharfelhő, hamar el
is fújta a szél azokat a hétköznapi gondokkal
együtt. Nyüzsgés, jó koncertek, finom ételek és italok, csinos lányok, jóképű fiúk, jó
kedv, partihangulat és a #forumcampus – ez
a hashtag is hódított az idei Campus Fesztiválon, ahol a hagyományokhoz hűen, idén is
kitelepült a Fórum Bevásárlóközpont.
Aki kedvet érzett ahhoz, hogy megörökítse
a fesztivál egy-egy pillanatát, a tüllszoknyás
modelljeinkkel közösen készíthetett képet.
Természetesen akik így döntöttek, nem hiába tették, hiszen a különleges és látványos
ledfalas kivetítőn így viszontláthatták magukat. A csinos hölgyek emellett segítettek
eligazodni a fesztiváli forgatagban is a Cam-

pus-kiadvánnyal, melyben minden fontos
információt megtalálhattak a fesztiválozók
a bulikkal kapcsolatban. Több százan látogattak el hozzánk és a #forumcampus
hashtaggel pedig több mint ezer kép született a fesztivál ideje alatt.
A forró kánikulát könnyebben lehetett elviselni egy legyezővel vagy kalappal. Az igazi partik elmaradhatatlan kellékével, neon
színben pompázó karkötőkkel is készültünk
a fesztiválozók számára. A Fórum Plage
napközben és este is színesebbnél színesebb
programokat kínált: éjjel olyan dj-k garantálták a fergeteges hangulatot, mint Palotai
vagy Ludmilla, akik buliján tombolt a tömeg. A Fórum Plage azonban azoknak is
remek színteret nyújtott, akik az éjszakába
nyúlva szerették volna kipihenni a fesztivállal járó fáradalmakat.
A Campus Fesztivál már nemcsak Debrecen,
hanem a régió fesztiváljává nőtte ki magát
az elmúlt években. Idén ünnepelte 10. születésnapját a rendezvény, így olyan sztárfellépőket láthattunk a színpadokon, mint a The
Prodigy, Alle Farben vagy Lukas Graham.
Mi már most készülünk a következő évi
Campus Fesztiválra, ahol egészen biztosan
megtaláljátok majd a Fórum programjait is!

Idén is folytatta hagyományait a Fórum, és a
virágkarneválon olyan fantasztikus kreációval
szerepelt, mely egyben beharangozója is volt
a szeptemberi, őskorról szóló, interaktív kiállításnak. Akárcsak a virágkocsin, úgy a bevásárlóközpontban is megcsodálhatják a látogatók a hatalmas mamutokat, megismerhetik az
ősemberek mindennapjait és egyéb hatalmas
ősállatokat is szemügyre vehetnek. A Fórum
virágkocsijának tervét Gulyás Tamás debreceni
virágszobrász készítette, aki elmondta, jégkorszakos kompozícióval készültek: az összképet
egy hatalmas anyamammut uralja, melynek
ormánya alatt egy kismammut áll – mindketten sziklás, jeges felszínbe ágyazva. Július
elején kezdték a munkálatokat, az élő virágokat azonban csak az utolsó 24 órában lehetett

felhelyezni a kijelölt helyekre. Minden a tervezéssel, a rajzolással kezdődött, majd amikor
már megszületett a tökéletes kompozíció, kezdetét vette a méretarányos makett elkészítése.
Ez szemléltette kicsiben, hogyan is képzelik el
a virágkocsit. Mindezek után komoly munkát
igényelt a hatalmas, nyers hungarocellből kifaragni a formákat, majd különböző vasalatokat
végezni rajtuk. A mamutok szőrét igyekeztek a
lehető legrealisztikusabban elkészíteni. Az erre
a célra használt kenderkócot először kisebb tincsekbe rendezték, majd aprólékos munkával,
tincsenként helyezték fel az állatigurák testére.
A kismamut pelyhedző bundáját pedig a nád
virágának felhasználásával valósították meg.
Mivel az idei virágkarnevál nem titkolt célja
volt, hogy visszatérjenek a hagyományokhoz,
így minél több élő virágot alkalmaztak a kocsik
feldíszítésére. A Fórum virágkocsiját így mintegy 40-45 ezer élő virágfej ékesítette. A különleges alkotást még valósághűbbé tette a sziklákra
elhelyezett, friss moha is. A teljes virágkocsi
hozzávetőleg másfél hónapig készült. Az őskori
mamutkiállítás pedig szintén ámulatba ejt majd
mindenkit, aki betér hozzánk. Ne lepődjenek,
és főleg, ne ijednek meg, a hatalmas állatigurák
ugyanis mozognak és hangokat is kiadnak! Látogasson el hozzánk szeptemberben is!
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Felújítás után újra várja vásárlóit a Deichmann
üzlet!
"UGUSZTUS TĳL ÈJRA V³RJA V³S³RLÂIT A FELÈJ½TOTT 
MœRE BĳV½TETT %EICHMANN ÊZLET A DEBRECENI 'ÂRUMBANMELY½GYKÄZELRELTÄBBÄSSZESENP³R
CIPĳBEMUTAT³S³RAALKALMAS"Z³T¹P½T¹SALATTÈJFEH¹R
BÈTORZATTALLETTBERENDEZVEAZELADÂT¹R½GYBIZTOS½TV³N
A NAGYOBB T¹R¹RZETET ¹S A KÄNNYEBB ³TL³THATÂS³GOT
&ZENK½VÊL A LEGKORSZERľBB HľTĳ FľTĳ ¹S VIL³G½T³SI
RENDSZER KERÊLT AZ ÊZLETT¹RBE " MEGÈJULT KIRAKATBAN
EGY NAGYM¹RETľ K¹PERNYĳN FOLYAMATOSAN KÄVETHETJÊKAZAKTU³LISDIVATOT
"FELÈJ½TOTTÊZLETÊNKBENM³RATRENDIĳSZIKOLLEKCIÂMODELLJEIVEL V³RJUK KEDVES V³S³RLÂINKAT MELYET A KÊLÄNBÄZĳFORM³K¹SST½LUSOKSOKSZ½NľS¹GEJELLEMEZ'ľZĳS
DANDY B³RSONY CIPĳK VAG³NY CSATOS BOKACSIZM³K
BAKANCSOK¹STRENDISNEAKEREKCS³B½TJ³KÈJÊZLETÊNKBEAV³S³RLÂKATID¹NĳSSZEL

deichmann.com

KiFőzte?!

Konyhatündérek, nagymamák, anyukák,
kezdő és profi szakácsok!

NYEREMÉNYJÁTÉK

Küldjék el nekünk kedvenc receptjüket
fotóval és névvel együtt a 4029 Debrecen,
Csapó u. 30. postai címre, és mi
a hónap legjobb receptjét
megjelentetjük magazinunkban.
Sütésre fel, főzzön a legjobb!

Előző játékunk
nyertese
Bányai Ilona,
jobbra
Kelemen Lászlóné
a Wojas üzlet
képviseletében.
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KÉRJÜK, ÍRJÁK MEG NEKÜNK, MELY ÜZLET KIRAKATÁBAN HELYEZTÜK EL A KÉPEN LÁTHATÓ TÁBLÁT!
Egy kis séta a bevásárlóközpontban, és már küldhetik is be a megfejtést.

A HELYES MEGFEJTÉST BEKÜLDŐK KÖZÜL EGY SZERENCSÉS NYERTEST SORSOLUNK KI.
A játék 2017. szeptember 17-ig tart, addig küldhetik el válaszaikat az alábbi címre:
Fórum Debrecen Bevásárlóközpont 4029 Debrecen, Csapó utca 30.
Kérjük, a levelezőlapra írják rá telefonos elérhetőségüket is.

KIADJA:
ECE Projektmanagement Budapest Kt. 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
Szerkesztő: Alföld Kamera Debrecen Kt.
4029 Debrecen, Csapó utca 30 Tel.: +36 (52) 520-170
Ügyvezető: Papp Csilla
Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita,
Vass Kata
Nyomtatás: Russmedia Kt.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
Tel.: +36-52-526-626 Felelős vezető: Dubóczki Tibor

