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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 09:00-20:00 

óra között 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

Nyitvatartás

Kedves Olvasó!
A november igencsak mozgal-
masnak ígérkezik, hiszen amellett, 
hogy kisorsoljuk 10. születésnapi 
nyereményjátékunk fődíját, a JOY-
napok ideje alatt újra számtalan 
kedvezménnyel várjuk vásárlóin-
kat, akik szenzációs árakon sze-
rezhetik be az őszi-téli ruhatárhoz 
még szükséges darabokat.
A hónapban kerül megrende-
zésre a Pályaválasztási Kiállítás 
és a Diabétesz Nap is. A tavalyi 
nagy siker után pedig idén is 
megszervezzük Movember prog-
ramsorozatunkat, hogy felhívjuk 
a fi gyelmet a férfi akra leselkedő 
egészségügyi veszélyekre.
Várunk minden érdeklődőt 
novemberben is a Fórumban!

Átányi Ajtony center-menedzser
 Végre elérkezett a novem-

ber, amit most különösen vártunk, 
hiszen ebben a hónapban ünnepli 
10. születésnapját a Fórum Debre-
cen Bevásárlóközpont. 

A Fórum tíz éven keresztül számtalan 
színvonalas koncertnek, kiállításnak 
és ünnepségnek adott otthont, ezzel 
örömet szerezve kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt. Emellett töretlenül várta 
a vásárlókat nap mint nap, és megany-
nyi külső rendezvényhez is csatlako-
zott: évről évre oszlopos tagja például 
a virágkarneváli felvonulásnak. 
Divatbemutatók tömkelegét tekint-
hették meg áruházunkban a látogatók 
az elmúlt  tíz évben – hol extrém, hol 
romantikus stílusban. Emberek ezre-

inek csal mosolyt az arcára egy-egy 
emlék, amit nálunk szerzett. Többek 
között ezeket az emlékeket is ünnepel-
jük novemberben. 
Nagy sikerrel zajlott születésnapi nye-
reményjátékunk, melynek során 10×1 
millió forint értékben sorsoltunk ki 
vásárlási utalványokat a vásárlók kö-
zött. A szerencsés nyertesek eltölthet-
tek egy exkluzív napot stylistunkkal, 
aki bármiben segítségükre volt a nap 
folyamán – ezzel is hozzájárulva ah-
hoz, hogy a vásárlás minél kelleme-
sebb hangulatban teljen. 
De még közel sem ért véget az ünnepi 
időszak, az utolsó sorsolás november 
10-én lesz! Várunk mindenkit, ün-
nepeljük meg együtt a nagy napot! 
A fergeteges hangulatot 15 órától az 

Irigy Hónaljmirigy együttes alapoz-
za meg, 16 órakor pedig kihúzzuk a 
tizedik 1 milliós nyertesünket és azt a 
szerencsést is, aki megnyeri a Citroen 
C3 Aircross Suv autót. A sorsolás után 
egy szülinapi tortával koronázzuk 
meg a napot, amit együtt fogyasztunk 
majd el a résztvevőkkel. 
Természetesen a november nem 
csak a születésnap körül forog majd, 
a divat most is nagy szerephez jut. 
November 8. és 11. között újra Joy-
napok, amikor is négy napon át 
óriási kedvezményekkel vásárolhat-
nak a kuponnapok szerelmesei. A 
dekorkozmetikai termékekre most 
akár 50% kedvezménnyel csaphatnak 
le, míg a Devergo, a Garage Store, a 
Reno, a Samsung, a Tamaris és a Me-

dia Markt üzletünk is 20% kedvez-
ménnyel várja a látogatókat.
A Fórum különösen nagy hangsúlyt 
fektet az egészségmegőrzés hirdeté-
sére. Ezért csatlakoztunk a No-shave 
November – Borotválkozásmentes 
November! elnevezésű kezdeménye-
zéshez. Az arcszőrzet megnöveszté-
se azt a célt szolgálja, hogy felhívja 
a fi gyelmet a rákos megbetegedések 
veszélyeire és a rendszeres szűrővizs-
gálatok fontosságára. 
Köszönjük szépen minden látoga-
tónknak az elmúlt tíz évet, a ren-
dezvényeinken való részvételt, va-
lamint azt a rengeteg mosolyt és 
pozitív véleményt, amellyel hozzá-
járultak a bevásárlóközpont elmúlt 
tíz évéhez! 

Születésnapi 
forgatag
November 10-én 
fergeteges programok 
keretében 
talál gazdára az 
álomautó. 

Movember
Programokkal 
várjuk az 
érdeklődőket 
november 16-án, 
a Movember 
jegyében.

Diabétesz 
Világnap
Ingyenes diabétesz 
rizikófelmérés és 
vércukormérés 
november 16-án 
és 17-én!

www.forumdebrecen.hu

ŐSZI 
JOY-

NAPOK
2018. NOVEMBER 8-11.

November 8-11.
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Jelentkezés: +36/20-235-32-27Jelentkezés: +36/20-235-32-27

Óvodások, iskolások, Óvodások, iskolások, 
tanár nénik fi gyelem!tanár nénik fi gyelem!

Fellépőket, zenekarokat, Fellépőket, zenekarokat, 
betlehemezőket,  énekeseket betlehemezőket,  énekeseket 
keresünk a Fórum Debrecen keresünk a Fórum Debrecen 

karácsonyi színpadára!karácsonyi színpadára!
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 November 8. és 11. között újra 
vár mindenkit a JOY-napok! Ebben az év-
ben 385 darab kuponnal ajándékozott 
meg minket a magazin, amelyek között 
akár 70%-os kedvezményekre is bukkan-
hatunk.

A dm Magyarország üzletei ezúttal is csatla-
koztak a programhoz, és már november 7-étől, 
a 0. naptól akár 50% kedvezménnyel vásárol-
hatunk. Itt az idő, hogy beszerezzük kedvenc 
sminktermékeinket, valamint test-, arc- és haj-
ápolási kozmetikumainkat!
A szép őszi időjárás tökéletes a nagy séták-
hoz, a Skechers cipők pedig kiváló kiegészítői 
a túrázásnak. A márka arra törekszik, hogy a 
lábbelik a lehető legnagyobb kényelmet nyújt-
sák a viselőjüknek, és ez a komfortérzet magas 
színvonalú megjelenéssel is párosuljon. Áru-
házunkban a JOY-napok idején 20% kedvez-
mény jár ezekre a trendi és kényelmes cipőkre 
a kupon ellenében.
Most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
nyakunkon a karácsony. Íme, néhány tipp, 
mit érdemes beszerezni a JOY-napokon! A 
Svédországban nagy népszerűségnek ör-
vendő Barnängen termékek végre elérhetőek 
a Rossmann Magyarország üzleteiben is. A 
természetes összetevőknek köszönhetően a 
kozmetikumokat érzékeny bőrűek is hasz-
nálhatják, és most ezekhez a különleges 
termékekhez 25%-os kedvezménnyel jut-
hatunk hozzá. A Scholl lábápolási termékei 
is nagyban megkönnyíthetik a mindenna-
pokat, ezekre 50% kedvezmény jár szintén a 
Rossmann üzletünkben. A J.Press 20% ked-
vezménnyel várja a kuponnapok szerelme-
seit: az állandó termékek mellett az üzletben 
a legújabb fehérnemű- és zoknikollekció is 
megtalálható. A JOY-napokon kabátok, pu-
lóverek és csizmák széles választéka lesz 20% 

kedvezménnyel megvásárolható többek között 
a Mayo Chix, az Amnesia, a Tamaris és a Reno 
üzleteinkben is. Akinek pedig háztartási gépre 
van szüksége, a Media Marktban 15% kedvez-
ménnyel szerezheti be a megjelölt termékeket. 
Érdemes most szétnézni, hiszen akár a tö-
kéletes karácsonyi meglepetésekre is ráta-
lálhatunk az üzletek polcain. A Benu 
Gyógyszertárban például a világ 
egyik legmegbízhatóbbnak tartott 
dermokozmetikai márkája, az 
Eucerin is kapható, melyet most 
20% kedvezménnyel vehetünk 
meg, ha pedig egy természetes 
és  elbűvölő illatra vágyunk, 

a Th e Body Shopban három egyidejű termék 
vásárlása esetén 20% kedvezménnyel vásá-
rolhatunk. A technika őrültjei a Samsung 
Experience Store üzletünkben 20%-os kedvez-
ménnyel csaphatnak le a kiegészítőkre. 
Az ősz nem múlhat el olvasás nélkül. Most 
kedvezményesen szerezhetsz be minden köny-

vet vagy hangoskönyvet a Libri üzletében. 
Ebben az évben a JOY Tündér a kívánságtel-
jesítő Csodalámpa Alapítványt támogatja, és 
minden eladott magazin után 10 forintot juttat 
el a szervezet számára, akik már 15 éve váltják 
valóra beteg gyerekek különleges álmait. Így ha 
megvásároljuk a magazint, nemcsak kiemelke-
dően nagy kedvezményekhez juthatunk, ha-
nem mi is hozzájárulhatunk a kis csöppségek 

álmainak megvalósításához. 
Találkozzunk november 7. és 11. 

között a JOY-napokon a Fórum-
ban, shoppingra fel! 

Újra jönnek a JOY-napok!

 Magunk sem hisszük el, de már 
tíz éve vagyunk a vásárlóink hétköznap-
jainak része. Együtt nőttünk fel, és lett 
Debrecen városának egyik oszlopos tagja 
a Fórum Debrecen.

Legyen szó egy különleges ruháról, egy szuper 
televízióról vagy egy fi nom kávéról, nálunk 
minden megtalálható. A Fórum az a hely, ahová 
jó betérni, hiszen nem kell kilométereket meg-
tenni egy-egy dologért, sőt, a központban a ki-
kapcsolódás is garantált. 
Mintegy 30 ezer négyzetméteren közel 120 üz-
let várja a vásárlókat. Aki betér, nem csupán a 
nemzetközi világmárkák széles kínálatából vá-
logathat, hanem az éttermek és kávézók székein 
is megpihenhet egy-egy fi nom fogás mellett. Az 
üzletek kínálata pedig a gyerekektől a felnőtte-
kig mindenkit megszólít.
Az évek folyamán számtalan sikeres rendez-
vénnyel színesítette hétköznapjainkat a bevá-
sárlóközpont. A gyerekek megismerhették a 
dinoszauruszok világát, beállhattak űrhajósnak, 
repülőpilótának, a húsvétok 
alkalmával megismer-
hették a népszokáso-
kat, karácsonykor 
pedig mézeska-
lácsot   is süthet-
tek. Rengeteg 
f e l l é p ő v e l 
találkozhat-
tunk az el-
múlt tíz év 
alatt: kon-
certezett ná-
lunk többek 
között Freddy, 
Tóth Gabi, Kállay-
Saunders András, 
Radics Gigi, Majka és 
még sokan mások. De 
a legkisebb látogatók is 

örülhettek, hiszen az Alma 
együttes, illetve Tompeti és 
Barátai is többször táncra 
perdítették őket az évek fo-
lyamán.

Óriási nyereményeső 

A szülinapunkat egy nagyszabá-
sú nyereményjátékkal koronáztuk 
meg, ahol kilenc héten keresztül ki-
sorsoltunk egy szerencsést, aki egy 1 
millió forint értékű Fórum Vásárlási 

Utalvánnyal lett gazdagabb. Azok se csügged-
jenek, akikre eddig még nem mosolygott rá a 
szerencse, a tizedik 1 millió, valamint a fődíj, 
a Citroen C3 Aircross Suv álomautó novem-
ber 10-én talál gazdára. 

Szülinapi buli

Ezt a napot érdemes bejegyezni a naptárba, 
hiszen egy fergeteges jubileumi bulival ünne-
peljük meg a szülinapot! Az ünnepség már 13 
órakor kezdetét veszi. Mivel nincs születés-
nap torta nélkül, ezért a Tezenis üzlete előtt a 

cukrászok egy különleges látványtorta össze-
állításával várják azokat, akik kíváncsiak arra, 
hogyan is készül el ez a 2000 szeletes, csoki és 
oroszkrém ízű fi nomság! Persze a glutén- és 
laktózérzékenyekre is gondoltunk, 16:30-tól ők 
is megkóstolhatják majd az ízletes édességet.
De ne szaladjunk ennyire előre! Hogy fokozzuk a 
hangulatot, 15 órától az Irigy Hónaljmirigy áll szín-
padra. Majd 16 órától közjegyző jelenlétében kisor-
soljuk a Citroen C3 Aircross Suv autót és az utolsó 1 
milliót, majd pedig következik a tortavágás. 
Ünnepeljük együtt a Fórum tizedik születés-
napját!

Fórum születésnapi buli
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Divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita

A fotókat Porció Norbert készítette.  Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

TÉLI TRENDEK NYOMÁBAN
  A hűvös idő beálltával gardróbunkban a melegebb holmik kapják a főszerepet. 

Azoknak, akik nem tudnak eligazodni az őszi–téli trendek között, most megmutatjuk, hogyan lehet a hideg hónapokban rétegesen, mégis az aktuális trendeknek megfelelően öltözködni.  Több 
szezon óta megunhatatlan a bordó szín, így most sem hagyhatjuk ki ruhatárunkból. Igazi favorit, szinte minden üzletben megjelenik.  A fázósabbak feltétlenül szerezzenek be egy pihe-puha sapkát 
vagy egy szőrmegalléros kabátot ebből a színből! A bordó kiválóan passzol a zöld árnyalataihoz, egy kis fantáziával könnyen divatossá és nőiessé tehetjük szettjeinket. Az elegáns vonal kedvelői is 
megtalálhatják személyes kedvenceiket, legyen szó akár egy csinos bokacsizmáról vagy egy táskáról.
A királykék idén visszatért az üzletekbe, hogy meghódítsa a szívünket. Köszönjön vissza a kék a kiegészítőinkről és a cipőnkről egyaránt – így teremtve összhangot. Egy jól megválasztott bokacsiz-
mával vagy egy pliszírozott szoknyával most nem lőhetünk mellé!
Ősszel általában a sötétebb színek után nyúlunk, de most érdemes néhány krémszínű vagy barna darabot is beszereznünk, hiszen amellett, hogy nagy népszerűségnek örvendenek, elegáns és 
kifi nomult megjelenést kölcsönöznek. Egy jól szabott nadrággal, egy kellemes anyagú felsővel vagy egy szőrmével nagyszerű szetteket kreálhatunk. Az abszolút favorit kígyóminta idén nem csak 
a kiegészítőkön jelenik meg, hanem a nadrágokon is. Merész, de nagyon trendi! Ha szeretnénk megjelenésünket tovább fokozni, válasszunk hozzá egy hófehér bundát! A rózsaszínből sosem elég! 
Több tónusa is közkedvelt lesz a szezonban, jöhet minden, ami pasztell és púder. Mindenképp szerezzünk be egy babarózsaszín kötött pulcsit, hiszen ezt télen is jól ki tudjuk használni! A hangsúly 
itt is a kombináción van. A szín tökéletes kiegészítője a szürke – ilyen színű kiegészítőkkel bájossá varázsolhatjuk outfi tünket.
A Fórumban mindenki megtalálhatja az idei szezon legtrendibb darabjait. Kísérletezzünk bátran, és ne féljünk az újdonságoktól! A fő, hogy jól érezzük magunkat!

1. DOMINIKA

RUHA MAGENTA  22 900 FT

CSIZMA TAMARIS  19 990 FT

NYAKLÁNC 

BIJOU BRIGITTE  4990 FT

2. BOGI

KARDIGÁN MAYO CHIX  9990 FT

PULÓVER MAGENTA  7990 FT

SZOKNYA PROMOD  13 995 FT

CSIZMA 

CCC SHOES & BAGS  10 900 FT

NYAKLÁNC 

BIJOU BRIGITTE  3490 FT

3. GRÉTA

KABÁT MAYO CHIX  35 990 FT

PULÓVER TALLY WEIJL  6995 FT

SZOKNYA NEW YORKER  5590 FT

CSIZMA CANGO&RINALDI 
– ART’Z MODELL  76 900 FT

10. ILDI

MELLÉNY NEW YORKER  4990 FT

FELSŐ MAGENTA  13 900 FT

NADRÁG TALLY WEIJL  7995 FT

CSIZMA 

CCC SHOES & BAGS  10 900 FT

FÜLBEVALÓ 
BIJOU BRIGITTE  3490 FT

11. GRÉTA

ZAKÓ NEW YORKER  11 590 FT

PÓLÓ NEW YORKER  3390 FT

NADRÁG MANGO  13 995 FT

CSIZMA TAMARIS  39 990 FT

KARKÖTŐ 

BIJOU BRIGITTE 3280 FT

12. ANNA

KABÁT MANGO  19 995 FT

RUHA PROMOD  17 995 FT

TÁSKA NEW YORKER  6590 FT

CSIZMA TAMARIS  39 990 FT

FÜLBEVALÓ 

BIJOU BRIGITTE  1990 FT

1. 2. 3.

10.
11. 12.

7. BOGI

PULÓVER TALLY WEIJL  7995 FT

NADRÁG DORA’S 
– ART’Z MODELL  22 900 FT

CSIZMA CANGO&RINALDI 
– ART’Z MODELL  84 900 FT

NYAKLÁNC 

BIJOU BRIGITTE  3490 FT

 

8. SÁRI

PULÓVER TALLY WEIJL  6995 FT

RUHA DORA’S 
– ART’Z MODELL  25 900 FT

CSIZMA TAMARIS  21 990 FT

FÜLBEVALÓ 
BIJOU BRIGITTE  3990 FT

9. DOMINIKA

KARDIGÁN MAGENTA  14 990 FT

SZOKNYA MAGENTA  14 900 FT

TÁSKA NEW YORKER  4990 FT

CSIZMA 
CCC SHOES & BAGS  9790 FT

7.
8. 9.

4. ANNA

BUNDA MAYO CHIX  26 900 FT

FELSŐ MANGO 6995 FT

NADRÁG MAGENTA  8990 FT

TÁSKA PROMOD  7995 FT

CSIZMA 

CCC SHOES & BAGS  20 900 FT

FÜLBEVALÓ 

BIJOU BRIGITTE  2490 FT

5. ILDI

KABÁT MANGO  17 995 FT

RUHA DORA’S 
– ART’Z MODELL  24 900 FT

CSIZMA 

CCC SHOES & BAGS  13 900 FT

NAPSZEMÜVEG 

BIJOU BRIGITTE  3990 FT

6. LILI

PULÓVER MANGO  9995 FT

NADRÁG TALLY WEIJL  7995 FT

SÁL MANGO  9995 FT

CSIZMA TAMARIS  21 990 FT

FÜLBEVALÓ 

BIJOU BRIGITTE  4990 FT

4. 5. 6.
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A Diabétesz Világnap alkalmából ingyenes 
vércukorszűrésen és rizikófelmérésen ve-
hetnek részt az érdeklődők. 

November 14-e a cukorbetegség világnapja – 
ezen a napon született az inzulin egyik felfede-
zője, Frederick Banting. Ezen alkalomból világ-
szerte rendezvényekkel hívják fel a fi gyelmet a 
betegség jelentőségére. Fontos hangsúlyozni, 
hogy amennyiben a diabéteszt nem ismerik fel 
időben, vagy a beteg nem részesül megfelelő 
kezelésben, akkor az életkilátások lényegesen 
rosszabbak: a szívinfarktus, a szélütés, a vese-
betegség és a végtag-amputáció kockázata 
többszörös. Jelenleg több mint 400 millió cu-
korbeteg él a világon, számuk – elsősorban az 
elhízás gyakoribbá válásának köszönhetően – 
évente közel 10 millióval gyarapszik. Becslések 
szerint ma Magyarországon 700 ezernél is több 
ember érintett, továbbá a magyar cukorbete-
gek közel fele nem tud betegségéről, ezért a 

szűrővizsgálat jelentősége óriási. A Prevenció 
a XXI. században Alapítvány kiemelt feladatá-
nak tekinti a szív- és érrendszeri betegségek 
hatékony megelőzését és időben történő felis-
merését. Az eltérések korai diagnosztizálására 
szolgálnak a szűrővizsgálatok. Tekintettel arra, 
hogy a hazai cukorbetegek jelentős része nem 
ismert, ezért – a Diabétesz Világnapján – rizi-
kófelméréssel és vércukorszűréssel szeretnénk 
felhívni a fi gyelmet a betegség fontosságára 
és súlyára. A felmérés segítségével megállapít-
ható, hogy mekkora az esélye annak, hogy az 
adott egyénnél a későbbiekben cukorbeteg-
ség alakul ki.
Dr. Katona Éva Melitta diabetológus szakorvos 
vezetésével 2018. november 16-án (péntek) 
16 és 20 óra között, 17-én (szombat) 9 és 13 
óra között a Fórum Debrecen -1. szintjén in-
gyenes diabétesz rizikófelmérést és vércukor-
mérést végzünk, melyre mindenkit szeretettel 
várunk!

Ingyenes vércukorszűrés 
a Diabétesz Világnapon
Fórum Debrecen, -1. szint
2018. november 16. (péntek) 16–20 óra, 
november 17. (szombat) 9–13 óra 

  Novemberben a világ számos 
pontján a férfi ak félreteszik a borotvákat, 
és bajuszt növesztenek a Movember je-
gyében. 

Az elnevezés az angol mustache szóból ered, 
ami magyarul annyit tesz: bajusz. A kezde-
ményezés mögött egy igen fontos ügy áll 
– a férfiakat érintő prosztatarák megelőzé-
sére és a rákos megbetegedésekre hívja fel 
a figyelmet. A Fórum idén is kiáll a nemes 
kezdeményezés mellett, és különleges prog-
ramokkal készül.  
A mozgalom Ausztráliából indult, s világ-
szintű eseménnyé nőtte ki magát. Az egy 
hónapig növesztett bajszok vizuális kitűző-
ként funkcionálnak, üzenve a férfitársak-
nak, hogy egészségüket ne hanyagolják el, 
és rendszeresen járjanak szűrővizsgálatokra. 
A prevenció fontosságát így tudatosítják a 
férfitársadalomban, hiszen ezt az alattomos 
betegséget csak szűrővizsgálat által lehet 
idejében megakadályozni. Nem lehet elég-
gé hangsúlyozni, egészségünkre nem csak 
ebben az egy hónapban kell rendkívül oda-
figyelni, azonban ez a megmozdulás remek 
alkalom arra, hogy előtérbe kerüljön ennek 
jelentősége.
Hazánk 2009-ben csatlakozott a mozgalom-
hoz a jó ügy érdekében, így az évek alatt ren-
getegen ismerkedtek meg magával a prog-
rammal, megannyi fórumon találkozhatott 
vele a közönség. Magyarországon évente át-
lagosan 4500 férfit diagnosztizálnak proszta-
tarákkal, és nagyjából a betegek egyharmada 
életét veszti a betegségben. Az adatok szerint 
a halálozási rátán ez a második legmagasabb 
halálozási ok. A 40 év feletti férfiak számá-
ra kötelezően ajánlott vizsgálatokkal viszont 
ez a szám jócskán visszaszorítható lenne, az 
idejében diagnosztizált betegség ugyanis az 
esetek 90%-ában gyógyítható.
A bajusznövesztéshez világszerte rengetegen 
csatlakoznak, s büszkén hirdetik a nemzet-

közi kampány lényegét, az erősebbik nem 
egészségét védő szűrővizsgálatok jelentősé-
gét.  Megannyi híresség is arcát adta már a 
Movemberhez: Brad Pitt, David Beckham, 
Liam Hemsworth és Ryan Reynolds is kiáll 
a mozgalom mellett. A sztárok mellett szám-

talan férfi él a bajusznövesztés lehetőségével 
világszerte, és hazánkban is egyre többen 
tudják: ha november, akkor Movember!
A Fórum Debrecen Bevásárlóközpont a 
kezdetektől fogva az egészség elkötelezett 
hírnöke. Míg októberben a mellrák elleni 

harcra hívta fel a figyelmet, novemberben 
a férfiak egészségének megőrzésében vál-
lal szerepet. A bevásárlóközpont megany-
nyi programmal, aktivitással csatlakozik a 
kampányhoz. Információ a Fórum hivatalos 
weboldalán: www.forumdebrecen.hu. 

HA NOVEMBER, AKKOR MOVEMBER!
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JÓ ÉRZÉS VOLT ILYEN KÜLÖNLEGES 
HELYZETBEN LENNI

 A FÓRUM Debrecen őszi nyere-
ményjátékának szerencsései egymillió fo-
rinttal gazdagodtak, egy közülük a városban 
élő Kovács-Buka Mirjam volt. A fi atal feleség 
elárulta: a férjével nyáron kötötték össze az 
életüket, így a pénz nagy részét a közös la-
kás berendezéséhez szükséges nagy értékű 
elektronikai cikkekre költötték.

Mit jelent számodra a Fórum?
Debrecenben lakom, és nagyon könnyen meg 
tudom közelíteni a Fórumot, így ha valakivel 
találkozni szeretnék, akkor általában ide szer-
vezzük a programot. Számomra sokat jelent a 
bevásárlóközpont, ha valamire szükségem van, 
például ruhára, akkor biztosan ide jövök vásá-
rolni. Általában havonta látogatok el a Fórum-
ba, de ez attól függ, épp mire van szükségem. 
Sokszor a családomat, a férjemet vagy a baráta-
imat is elkísérem, szeretek itt elidőzni.

Mit csináltál, amikor megtudtad, hogy te vagy 
a nyertes?
Pont a húgommal utaztunk a buszon, épp men-
tünk ruhát vásárolni. Elég furcsa helyzet volt, 
mert alig hallottam valamit a hívásból, először 
nem tudtam mire vélni a helyzetet. Tulajdon-
képpen a legjobbkor érkezett a hívás, nem is 
mentünk el vásárolni aznap. Visszafordultunk, 
és inkább hazamentünk. A férjem tudta meg 
másodikként a jó hírt. Először azt hitte, csak 
viccelődöm, de nyilván nagyon örült a szeren-
csénknek.

Megterveztétek a bevásárlást? Milyen árucik-
keket vásároltatok?
A legnagyobb és legdrágább árucikkek vásár-
lását megterveztük, hiszen sok olyan dolog is 

volt, amit egyébként nem vettünk volna mos-
tanában. Ilyenek voltak a nagyobb elektroni-
kai árucikkek. Abszolút szerencsésnek tartjuk 
magunkat, hiszen augusztus 31-én esküdtünk, 
most kezdtük meg a közös életünket. A nyere-
ménynek köszönhetően be tudtuk rendezni a 
lakásunkat. A nagyobb árucikkek mellett per-
sze vettünk ruhákat, cipőket is, most volt lehe-
tőségünk márkás darabokat is vásárolni. Ezen 
kívül vettünk síkabátot, nadrágokat, pólókat. 
Nemcsak magunkat leptük meg a nyeremény-
ből, a családtagjainknak is beszereztünk néhány 
apróságot, ajándékot.

Hogyan telt a bevásárlás napja?
Reggel 10 óra körül érkeztünk a Fórumba, és 
körülbelül délután 5 óráig voltunk ott. Nagyon 
elfáradtunk a nap végére. Azt gondoltuk, sokkal 
egyszerűbb lesz elkölteni egymillió forintot, de 
tévedtünk, nagyon sok időt vesz igénybe ennyi 
pénz elköltése. Mindenesetre örökké emlékeze-
tes lesz ez a nap számunkra, jó érzés volt ilyen 
különleges helyzetben lenni. Sosem volt még 
példa arra, hogy londiner és stylist kísérje a be-
vásárlásunkat.

Mennyire volt hasznos, hogy veletek tartott 
Szűcs-Tarcsa Anita? Mit jelent számotokra a 
divat?
Nagyon hasznos volt, sok mindenben adott ta-
nácsot. Ha visszagondolok, lehet, hogy ott töl-
tünk még plusz fél órát egy-egy helyszínen, ha 
nincs velünk. Egyébként próbálunk divatosan 
öltözködni, az egyik cipő kiválasztásánál kü-
lönösen jól jöttek Anita javaslatai. Ezen kívül 
a Media Marktban is nagy segítségünkre volt: 
ismert mindenkit, tanácsot is kért helyettünk, 
így gyorsan haladtunk a vásárlással.

 Jó tett helyében jót várhatott Borsi 
Barbara, aki szintén egymillió forint szeren-
csés nyertese. Bár elmondása szerint nem 
követi a nyerési lehetőségeket, a Fórum 
Debrecen játékának köszönhetően most 
magát és családját is meglephette nagy ér-
tékű árucikkekkel.

Milyen szerepet tölt be az életedben a Fórum?
Hat éve költöztem Debrecenbe, és akármi-
lyen eseményre kell ruhát vásárolnom, azt itt 
teszem, mert itt mindent megtalálok egy he-
lyen. Amikor a szüleim meglátogatnak, akkor 
is az az egyik program, hogy ide eljövünk, ők 
is szeretnek ugyanis itt vásárolni. Egyébként 
a barátnőimmel is sokat járunk ide, általában 
úgy indul, hogy ruhát veszünk, ám amikor ez 
kudarcba fullad, csak eszünk egy jót. Mielőtt 
Debrecenbe költöztem, más plázába vagy kor-
zóba jártam vásárolni, de a Fórum a kedven-
cem, és örülök, hogy itt van a közelemben, hi-
szen itt nagy a választék, mindig megtalálom, 
amit keresek.

Milyen élmény volt számodra az, amikor érte-
sítettek a nyereményről?
Érdekesen alakult, mert nem én vettem fel a 
telefont. Nagyon kevésszer fordul elő, hogy 
nincs nálam, de akkor pont bent felejtettem 
a munkahelyemen. Megkérdeztem egy kolle-
gámat, hogy biztosan megvan-e a telefonom, 
ő pedig megnyugtatott, ezért nem mentem 
be érte azonnal. Később ugyanez a barátnőm 
hallotta meg, hogy csörög, és – bár nem szo-
kásunk egymás telefonjához nyúlni – fel-
vette. Egyből próbált értesíteni, de épp nem 
értem rá, így csak később néztem meg, mit 
üzent nekem. El sem hittem! Mivel nem volt 
nálam telefon, így senkit nem tudtam felhív-
ni, majdnem megőrültem! Később bemen-
tem a munkahelyemre, és ott már mindenki 
gratulált. Elég viccesre sikerült a történet.
Egyébként maga a nyereményjáték gondo-
lata is érdekesen alakult az életemben. Volt 

egy nagyon jó barátom, aki tavasszal sajnos 
daganatos betegségben elhunyt. Az ő tisz-
teletére szerveztem egy jótékonysági bált, 
hogy az ott befolyt összeggel a családját tá-
mogathassam. Akkor már tudtam, hogy él a 
nyereményjáték, de mivel magamnak nem 
akartam abban az időben vásárolni, így nem 
tudtam részt venni benne. A bálra azonban 
kellett tombolatárgyakat beszereznem, így 
azért, hogy bedobhassam a szelvényem én is, 
a Fórumban vásároltam meg azokat. Ennek 
köszönhető az, hogy most nyerhettem.

Követed egyébként a Fórum nyeremény-
játékait?
Nem szoktam kifejezettem követni, de ez va-
lamiért mégis érdekelt. Tulajdonképpen ez az 
első nagy nyereményem. Nagyon örülök neki.
Hogyan zajlott a felkészülés a bevásárláshoz?
Átgondoltam, hogy nagyjából mire fogok köl-
teni. Máskor nagyon sajnálom a pénzt, és nem 
szeretek drága árucikkeket vásárolni. Most elő-
ször azt gondoltam, hogy ruhákat szeretnék, 
aztán végül nem így lett. Hasznos termékeket 
vásároltam, melyekre évek múltán is rá tudok 
nézni, és a nyereményjátékra emlékeztetnek. A 
lakásomban például már elkélt egy új tévé, ezzel 
magam leptem meg, de a családomra is gondol-
tam. A szüleimet is segítettem, nekik egy hűtő-
re volt szükségük, így azzal tudtam támogatni 
őket. Illetve van két testvérem is, az egyiküknek 
egy laptopot ígértem, amikor bedobtam a szel-
vényt, és mivel nyertem, meg is kapta. A húgom 
pedig egy tévét kapott ajándékba. Így hamar el-
költöttem az egymilliót.

Volt segítséged is a bevásárláshoz. Szűcs-Tarcsa 
Anita stylist elkísért, mennyire volt ez hasznos 
számodra?
Szerettem volna egy ruhát vásárolni az esküvők 
éjszakájára, mert ott mint szolgáltató leszek 
jelen, ezért fontos számomra, hogy megfelelő 
legyen a megjelenésem. Ebben volt nagy segít-
ségemre Anita.

„ÉREZTEM, HOGY EGYSZER NYERNI FOGOK”



 Idén novemberben kerül meg-
rendezésre a Fórum Bevásárlóköz-
pontban a nagy sikerű Black Price Day, 
amikor vásárlóink kedvezményesen 
szerezhetik be kedvenceiket vagy a ka-
rácsonyi ajándékokat üzleteinkben. 

Idén is rengeteg kedvezménnyel várják az 
érdeklődőket az üzletek – van, ahol 70%-os 
árengedménnyel csaphatnak le a rég áhított 
darabokra. 
Az elnevezés az Egyesült Államokból ered, 
ahol már jó néhány évtizede hagyománya van 
az őrületes árak napjának, amely szinte már 
az egész világot meghódította. Az évek során 
a magyar köztudatba is beszivárgott, és évről 
évre megannyi üzlet várja hatalmas akciók-
kal a vásárlókat, s kezdetét veszi a karácsonyi 
készülődés, a karácsonyi ajándékvásárlási láz 
is. A legtöbb üzlet már karácsonyi pompában 
tündököl, így az időben észlelők akár egy hó-
nappal az ünnep előtt kényelmesen és jó áron 
szerezhetik be az ajándékokat a Fórumban. 
Azoknak, akiknek még nincs ötletük, mivel 
lepjék meg szeretteiket, most adunk néhány 
ajándéktippet. Az akció ideje alatt számos 
üzletünk készül kedvezményekkel, így akár 
ruházati és szépségápolási termékeket, mű-
szaki cikkeket vagy háztartási gépeket is 
kedvezményes áron vásárolhatnak meg.
A divatérzékeny hölgyek mindig örülnek 
egy-egy stílusos darabnak. A Fórum üzlete-
inek polcain idén is a legnagyobb trendeket 
követő darabok sorakoznak. A több szezon 
óta hódító bordó, az örök klasszikus piros és 
az extravagáns mustársárga mellett az éjkék 
és a fenyőzöld is roppant divatos. A minták 
tekintetében egyértelműen az állatminták 
viszik a prímet, legyen az akár leopárd, kí-
gyóbőr vagy krokodilbőr utánzat. A nyoma-
tok – melyeket a kabátokon, a csizmákon 

vagy a kiegészítőkön is felfedezhetünk – még 
a legvisszafogottabbak szívét is megnyerik. 
A bársonnyal idén télen nemcsak divatossá, 
ünnepivé is tehetjük megjelenésünket. 

A műszaki cikkekért rajongókat minden bi-
zonnyal ámulatba ejtik majd a szezon újdon-
ságai, amelyeket most kedvezményes áron 
szerezhetnek be – legyen szó akár számí-

tástechnikáról, mobiltelefonokról vagy épp 
háztartási gépekről.
Óriási kedvezményekkel várunk mindenkit 
november 23-án, pénteken!
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 A Debreceni Tankerületi Köz-
pont Diákönkormányzati Tanácsa fontos-
nak tartja, hogy minden nyolcadikos diák 
megtalálja a számára legmegfelelőbb 
gimnáziumot, középiskolát. 

Ezért november 12. és 15. között megrendezi a 
Sulifórum elnevezésű programot a Fórumban, 
ahol a résztvevők megismerhetik az intézmények 
képzéseit és oktatási stílusát, valamint a szülők és 
a leendő középiskolások kérdezhetnek is a jelen-
legi diákoktól. Így például megtudhatják tőlük 
azt is, hogy tetszik nekik az iskola, és milyennek 
gondolják az iskolai életet.
A programot a Debreceni Tankerületi Központ 
által fenntartott középiskolák szervezik, név 
szerint: az Ady Endre Gimnázium, a Csokonai 
Vitéz Mihály Gimnázium, a Fazekas Mihály 
Gimnázium, a Medgyessy Ferenc Gimnázium 
és Művészeti Szakgimnázium, a Tóth Árpád 
Gimnázium, a Hajdú-Bihar Megyei Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Kós Károly 
Művészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Ko-
dály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és 
Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola és a 
nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium, Általá-
nos Iskola és Kollégium.
Ez az esemény a „diákoknak, diákokról, diákok 
által” elv alapján működik. Azért jött létre, hogy 
azok a diákok, akik a felsőoktatásban szeretné-
nek érettségi után továbbtanulni, megfelelő tájé-
koztatást kapjanak diáktársaiktól a lehetőségek-
ről. Hiszen a diákok tudják a legjobban átadni az 
iskolában megélt tapasztalataikat.
A Diákönkormányzati Tanács fontosnak tartja 
az egyetemre történő felkészítő oktatást. Tud-
ják, hogy ilyenkor sok kérdés merül fel mind 
a diákokban, mind a szülőkben. Ezért ezen 
a programon minden kérdésre választ kap-
hatnak az érdeklődő, pályaválasztás előtt álló 
nyolcadikosok és szüleik. A kilenc iskola diák-
önkormányzata szeretné, hogy a program hoz-

zásegítse az érdeklődőket egy jól megalapozott 
döntés meghozatalához. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a szülők az iskolaválasztás 
során nagy befolyással bírnak, hiszen jobban 
belelátnak az oktatási rendszerbe vagy egy-egy 
iskola programjába. A Diákönkormányzati Ta-
nács tagjai azt szeretnék elérni, hogy a diákok 
is kellően tájékozottak legyenek életük nagy 
döntése előtt.
Minden középiskola egy-egy standdal képvi-
selteti magát november 12. és 15. között 14-18 
óráig. A diákok a standokon fi lmek, képi- és 
szóróanyagok segítségével jelenítik meg az isko-
lájukra jellemző tevékenységeket, eredményeket, 

valamint az érdeklődők a szakokhoz kapcsolódó 
játékokba is bekapcsolódhatnak. Lesznek továb-
bá színpadi előadások is: minden középiskola 
színes produkciókkal, előadásokkal készül, hogy 
intézményét bemutassa. A tehetséges fi atalok a 
színpadon az alábbi beosztás szerint, a jelzett na-
pokon 14:00, 15:30, és 17:00 órai kezdettel mu-
tatkoznak be iskolájuk képviseletében.

•  2018. november 12., hétfő – Tóth Árpád 
Gimnázium – Kós Károly Művészeti Szak-
gimnázium és Kollégium

•  2018. november 13., kedd – Hajdú-Bihar 
Megyei Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium – Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakgimnázium és Zeneiskola – Alapfokú 
Művészeti Iskola

•  2018. november 14., szerda – Medgyessy 
Ferenc Gimnázium és Művészeti Szak-
gimnázium – Csokonai Vitéz Mihály 
Gimnázium

•  2018. november 15., csütörtök – Ady Endre 
Gimnázium – Fazekas Mihály Gimnázium

Bízunk abban, hogy mindenki hasznosnak 
és izgalmasnak találja majd a Sulifórumot, 
amelyre szeretettel várunk minden továbbta-
nulás előtt álló diákot és szüleiket.

Közeledik az őrületes árak napja

A nagy suliválasztó

Black Price Day november 23. péntek!
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VISSZATEKINTŐ

Az ősz legjobbjai a Fórum színpadán

 Az októberben megrendezett Őszi 
Divatnapok kellően meghozták a vásárlási 
kedvet a Fórumba látogatók számára.

Október 4-én vette kezdetét a 2018-as Őszi Di-
vatnapok, amelyen a legújabb őszi–téli kollek-
ciókat csodálhatta meg a közönség négy napon 
át.
Alapos készületek előzték meg az idei divat-
hetet. Az Alföld Televízió rendezvényszervező 
csapata a siker érdekében számos látványelem-
mel tette még különlegesebbé az eseményt. 
Rendhagyó módon az idei évben egy 15 négy-
zetméteres ledfal emelte a látványvilág színvo-
nalát. 

A divatnapok témája ezúttal a cirkusz impozáns 
világa volt, amely első látásra is szembetűnő 
volt, hiszen a színpad mint cirkuszi sátor ele-
venedett meg előttünk; színvilágában is a piros 
és a fehér színek domináltak. A rendezvény a 
szórakoztatás érdekében extrém show-elemek-
kel, profi  artistákkal és bűvészekkel repítette el 
a vásárlókat egy olyan világba, ahol a bohém 
divaté volt a főszerep.
A divatbemutatóval párhuzamosan a vendégek 
egy statikus kiállítást is megtekinthettek, amely 
szintén a cirkuszi világ jegyeit viselte magán, 
így teljes egységet alkotott a divatnapi progra-
mokkal és látvánnyal.
A Fórum női, férfi - és gyerekmodelljei a divat-

héten 10 üzlet kollekcióit mutatták be, amelyek 
a következők voltak: először a New Yorker, 
a C&A, az Art’z Modell, a Levi’s és a Promod 
ruháit, majd a Hervis, a Virginia, a Magenta, 
a Laag & Hill és a Sugarbird őszi–téli szett-
jeit tekinthette meg a közönség. A ruhákat 
Szűcs-Tarcsa Anita, az Alföld Televízió stylist-
koordinátora álmodta a modellekre.
A show táncos-akrobatikus elemekben sem 
szenvedett hiányt, idén a gyerekmodellek bájos 
csapata vitte színpadra a műsor táncos részét. 
A gyerekek koreográfi áját Darnainé Komiszár 
Zsuzsanna tanította be.
Számtalan újdonságra is felfi gyelhettek a vásár-
lók – akár a Fórum modelljei között is, hiszen 

több új arc is most debütált a nagyközönség 
előtt. A női és férfi modelljeink ezúttal is Görög 
Réka Dorottyának köszönhetik tökéletes lépé-
seiket.
Jól tudjuk, irányzatok jönnek-mennek, van, ami 
szezonok óta töretlen sikernek örvend, de van 
olyan trend is, amit idén nagy visszatérőként 
üdvözölhetünk. Az aktuális divat- és stílus-
irányzatokban is sikeresen elkalauzolt minket 
az őszi divatshow, s kellő inspirációval, ötlettel 
látott el bennünket az őszi ruhatárunk felfris-
sítéséhez. 
Aki esetleg lemaradt volna a bemutatókról, ne 
szomorkodjon, hiszen az Alföld Televízió adá-
sában visszanézheti azokat.

Szörényi Levente-Bródy János

rockopera

Boldizsár Miklós „Ezredforduló” c. drámája alapján

A Bartók Plusz Operafesztivál és a Zikkurat Színpadi Ügynökség közös produkciója

ünnepi koncertváltozat, különleges látványvilág!

JEGYEK: TEX.HU2018. NOVEMBER 18.  DEBRECEN  FŐNIX CSARNOK

FEKE
PÁL

Vadkerti 
Imre

Tóth 
Gabi

ÉDER 
enikő

Szemenyei 
János

Szomor 
György

Simon 
Bogi

Turpinszky 
Gippert Béla
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KIADJA:
ECE Projektmanagement Budapest Kft . Fórum Debrecen

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

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

Szűcs-Tarcsa Anita
Szerkesztő: Energobuild Hungary Kft .

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

Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita
Nyomtatás: Inform Média Kft .

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

AGAZINAGAZIN

A nyereményjáték 
nyertese 

a képen bal oldalon 
látható 

Baranyai Anett.
Az üzletvezető jobbra: 

Balázs Zsanett

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 KÖZÖTT EGY SZERENCSÉS NYERTEST SORSOLUNK KI.
A játék 2018. november 22-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.
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Zene: ALAN MENKEN

További szövegkönyv részek: DOUGLAS CARTER BEANE

Dalszövegek: GLENN SLATER
Szövegkönyv: CHERI STEINKELLNER & BILL STEINKELLNER
A Touchstone Pictures „Apácashow” Joseph Howard

SÁRI ÉVA, JANZA KATA, ALFÖLDI RÓBERT, FEKE PÁL, CSONKA ANDRÁS
 SZENTE VAJK

APÁCA SHOW

 2018. DECEMBER 8. 19:00 ÓRA

MUSICAL

Jegyek: 
ZIKKURAT PRODUKCIÓ

A 10 éves Fórum                               ajánljam                               a
D E B R E C E N

Sütőtöklepény

A töltelék elkészítése:
A hozzávalókat simára keverjük.

A tészta elkészítése:
A hozzávalókat összedolgozzuk, amíg rugalmas tésztát nem ka-
punk, majd hűtőbe tesszük 30 percre. Az idő letelte után kettévesz-
szük, és két lapot nyújtunk. Az egyik lappal kibéleljük a pitesütőt, 
rátesszük a tölteléket, majd a tetejére rátesszük a másik lapot. A 
tetejét kicsit megszurkáljuk, tojással lekenjük, és előmelegített 
sütőben, alacsony hőmérsékleten (kb. 160 Celsius-fok) kb. 60 perc 
alatt megsütjük.
Nagyon ízletes sütemény, még annak is ízleni fog, aki nem a tök 
szerelmese.
 Jó étvágyat hozzá!
 Készítette: Vinczéné Kata

Hozzávalók
a tésztához:
• 22 dkg liszt
• 1 ek eritrit vagy porcukor
• 20 dkg margarin
• 1 tojássárgája
• csipet só
• 2 ek víz

Hozzávalók 
a töltelékhez:
• 4 dl sütőtökpép
• 10 dkg eritrit vagy barna 
cukor
• 1 tk méz
• 1 kk őrölt szegfűszeg
• 1 tk  őrölt fahéj
•  10 dkg aszalt vörös áfonya 

vagy mazsola
•  5 dkg fagyasztott málna vagy 

más savanyú gyümölcs
•  1 tk szárított, reszelt narancs-

héj, vagy vegyszermentes, 
frissen reszelt narancshéj (2 ek)


