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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 szeptember nem kell, hogy a nyár 
végét jelentse, nálunk ugyanis ebben 
a hónapban is folytatódnak az izgal-
mas programok. A Fórum Debrecen 
Autósmozija életre hívja a legújabb 
fi lmeket, valamint az igazi nagy klasz-
szikusokat is. Igyekszünk mindent el-
követni azért, hogy elhozzuk Önöknek 
a rég elfeledett „autósmozi feelinget”. 
Ezen kívül szeptember elején újra várja 
a látogatókat a már jól megszokott, 
őszi Fórum Kuponnapok, melynek 
során most is kedvezményesen vásá-
rolhatják meg az őszi szezonhoz szük-
séges darabokat. Továbbá szintén eb-
ben a hónapban várja a számítógépes 
játékok kedvelőit – és persze minden 
érdeklődőt – a Gamer Kiállításunk is.
Látható, hogy az ősz sem ígérkezik 
unalmasnak a Fórum Debrecenben. 
Várunk szeretettel minden érdek-
lődőt!

Átányi Ajtony center-menedzser

KÜLÖNLEGES
AUTÓS

MOZIÉLMÉNY
2019. SZEPTEMBER 9-22.

 Autósmozi, gamer ki-
állítás és kuponnapok – ősszel is 
várja a Fórum! A Fórum szeptem-
beri programkavalkádját látva 
csak lesünk, mint Rozi a moziban. 

Apropó, az is lesz, csak autós! Rögtön 
erősen indítjuk a szeptembert, hiszen 
szeptember 5-től (csütörtök) elstartol a 
Fórum Kuponnapok, ami fantasztikus 
kedvezményekkel várja az érdeklődő-
ket egészen vasárnap zárásig. A négy 
nap alatt több száz márkát vásárolhat 
meg üzleteinkben akár 20-50%-os ked-
vezménnyel – a ruháktól az ékszereken 
és cipőkön át egészen a játékokig. A 
részletekért lapozza fel magazinunkat, 
vagy érdeklődjön bevásárlóközpontunk 
információs pultjánál.  Érdemes lesz a 

kuponnapokra a gyerkőcöt is elhozni, 
hiszen a kedvezmények mellett egye-
dülálló, interaktív kiállítással készülünk 
nekik és mindazoknak, akik szeretik a 
számítógépes játékok világát. A Gamer 
Evolution több lesz, mint egy tárlat. Az 
érdeklődők megtekinthetik a konzol-
történelem legendás eszközeit – és vall-
juk be, egy gamer számára egy 30 éves 
Nintendo Entertainment System (is-
mertebb és rövidebb nevén NES) igazi 
élmény. Főleg, ha tudja, hogy ezen esz-
köznek köszönhetően váltak közismert-
té a konzoltörténelem olyan legendás 
alakjai, mint Donkey Kong, Zelda vagy 
épp Mario. Utóbbinak fontos szerep jut 
a kiállításon, ugyanis bárki kipróbálhat-
ja magát a klasszikus Super Nintendo 
konzolon játszott Mario-versenyen. De 

a játéktechnológia jelenlegi csúcsa, a 
Gran Turismo is megmérettetésre hívja 
a bátor vállalkozókat, tegye próbára ma-
gát Ön is! A napi győztesek PlayIT Show 
ajándékcsomagot nyerhetnek. 
Miután az ifj ak megcsodálták a konzolo-
kat, találkoztak kedvenc youtubereikkel 
és összemérték ügyességüket a verse-
nyeken, jöhet a következő fantasztikus 
élmény! Szeptember 9-én elstartol a 
Fórum-tetőn az Autósmozi, ahol az 50 
négyzetméteres vásznon örök klassziku-
sokat és fi lmes újdonságokat láthat a kö-
zönség szeptember 22-ig. A vetítésekre 
érdemes időben megváltani a jegyeket, 
a helyek száma ugyanis korlátozott. A 
repertoárban a vígjátékoktól az akció-
fi lmeken át a péntek 13-ai horrorfi lmig 
sok izgalmas mozi szerepel.  

És itt még mindig nincs vége a szep-
temberi programoknak, 21-én ugyanis 
újabb egészségnappal várjuk a vásár-
lókat, ahol a fókuszban ezúttal a lelki 
egészség áll. A pszichológusok és men-
tálhigiénikusok mellett szűréseken és 
személyes konzultációkon is részt vehet-
nek az érdeklődők.
A végére, pontosabban október első 
napjaira pedig még egy kis bónusz! Az 
október 3. és 6. között megrendezett 
divatnapokon megismerheti az őszi 
trendeket, a vezető márkák vadonatúj 
kollekcióit, és tippeket kaphat arra, ho-
gyan állítsa össze a szezon legütősebb 
szettjeit, s milyen frizurával és sminkkel 
viselje azokat. 
Térjen be hozzánk szeptemberben és 
októberben is, szeretettel várjuk!

Kövessen minket!
Már az Instagramon is 
jelen vagyunk. Aktuális 
tartalmakért, tippekért 
és tanácsokért kövesse a 
@forum_debrecen olda-
lunkat!

Véradás
Önnek pár perc, 
másnak esély az 
életre! Találkoz-
zunk szeptember 
6-án, és mentsünk 
közösen életet!

Autósmozi
Különleges 
moziélménnyel várjuk 
a fi lmrajongókat a 
Fórum tetőparkolójá-
ban szeptember 9. és 
22. között.
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www.forumdebrecen.hu

ŐSZI
KUPON
NAPOK

2019. SZEPTEMBER 5-8.
10 - 50% KEDVEZMÉNY

GAMER 
EVOLUTION 
KIÁLLÍTÁS 

2019. SZEPTEMBER 6-15. 
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KÜLÖNLEGES AUTÓS MOZIÉLMÉNY
2019. SZEPTEMBER 9-22.

09.09.  hétfő Bohém Rapszódia 12 134’ (2018)
09.10.  kedd Mamma Mia!  12 109’ (2008)
09.11.  szerda Sherlock Holmes 12 128’ (2009)
09.12.  csütörtök Keresd a nőt! 12 134’ (1998)
09.13.  péntek A kém 16 120’ (2015)
09.13.  péntek 23:00 Péntek 13 18 95’ (1980)
09.14.  szombat Baywatch 16 116’ (2017)
09.15.  vasárnap Grease 12 110’ (1978)
09.16.  hétfő Becstelen brigantyk 18 153’ (2009)
09.17.  kedd Harcosok klubja 18 139’ (1999)
09.18.  szerda Másnaposok 12 100’ (2009)
09.19.  csütörtök Ocean’s 11 12 116’ (2001)
09.20.  péntek Szombat esti láz   vagy 12 118’ (1977)
 Mamma Mia 2 12 114’ (2018)
09.21.  szombat A Grand Budapest Hotel 12 100’ (2014)
09.22.  vasárnap Ponyvaregény 18 150’ (1994)

v

A JEGYED MELLÉ EGY 

KÉTSZEMÉLYES POPCORNT  

ÉS 2 DOBOZ              -T

ADUNK!

 Az autósmozi több mint szórakozás, 
egy igazán különleges életérzést is közvetít. 
Ráadásul a saját járgányunkban ülve élhe-
tünk át egyfajta időutazást, miközben a mo-
dern kor technikájának kényelmét élvezzük.

Ki ne emlékezne a Grease ikonikus autósmozis 
jelenetére, amikor sorra gördülnek be a grundra 
a Buickok és a Cadillacek? A fi atalok beszerzik 
a frissen pattogtatott kukoricát és a kólát, majd 
visszaszállnak az autókba, behelyezik a hangfa-
lakat az állványról az ablakba, és már kezdődik 
is a fi lm. Az 1978-as klasszikus nemcsak emlé-
ket állít egy ikonikus amerikai „találmánynak”, 
de abban a kivételezett helyzetben is volt, hogy 
a saját premierjének évében az autósmozikban 
vetítették is a Grease-t, annak ellenére, hogy 
azok az 50-es években élték igazán fénykorukat 
az USA-ban.

Vissza a kezdetekhez

No, de hogyan is alakultak ki az autósmozik? 
Ehhez vissza kell mennünk egészen 1933-ig, 
amikor is egy, a túlsúlyos édesanyját rajongá-
sig szerető férfi  kitalálta, hogyan óvja meg a 
mamát attól, hogy kényelmetlen szituációkba 
keveredjen a szűkös moziszékekkel. Richard 
Hollingshead ráadásul az első autósmozit rög-
tön költséghatékonyra tervezte, mivel közel 400 
jármű befogadására alkalmas helyet alakított ki 
Camdenben (New Yersey állam – a szerk.). Az 
újítást és annak hatalmas népszerűségét azon-
ban nem sikerült meglovagolnia, annak ellenére 
sem, hogy még szabadalmaztatta is. Amerikában 
rövid időn belül elterjedt az ötlet, s egy időben 
több száz autósmozi működött országszerte.

Tengeren innen

Természetesen a találmány híre és sikere Euró-
pában is arra sarkallta a vállalkozó kedvűeket, 

hogy autósmozikat nyissanak, mára azonban az 
amerikai társaikhoz hasonlóan egészen vissza-
szorultak. Ezt azonban nemcsak azok sajnálják, 
akik valaha kipróbálták és megszerették ezt a 
szórakozási formát, de azok is, akik túl fi atalok 
voltak (vagy még nem is éltek), amikor még 
Magyarországon is sok helyen működött autós-
mozi. 

Kultikus élmény

Ezt a nosztalgia iránti igényt ötvözte a modern 
technika adta lehetőségekkel egy csapat, amely 
így képes volt egy Magyarországon egyedül-
álló attrakciót létrehozni, ami igazán kultikus 
élményt nyújt mindazoknak, akik kipróbálják. 
Adott egy 11*9 méteres, felfújható vászon, ami 
már önmagában is garantálja, hogy a látvány 
lenyűgöző legyen. Ehhez jön azonban az, ami 
még izgalmasabbá teszi ezt az új, az ország né-
hány pontján már debütált, s igazán nagysikerű 
vállalkozást. Ez pedig az, hogy a hangtechnika 
immár nem hordozható vagy fi x hangszórók-
ból áll, hanem a vendégek saját autójuk rádióját 
használhatják, amin csak be kell állítaniuk egy 
előre megadott frekvenciát. S, hogy mindez tel-
jes lehessen, természetesen nem marad el a kóla 
és a popcorn sem.

Vegye meg jegyét időben!

Fontos azonban, hogy időben váltsa meg min-
denki a jegyét, mert a helyek száma korlátozott, 
ráadásul az autósmozi mindössze szeptember 9. 
és 22. között lesz elérhető a debreceni Fórumban, 
így aki most lemarad, az tuti kimarad. Jegyek 
2500 Ft/autó áron kaphatók a Fórum földszint-
jén felállított standnál szeptember 2-tól, ahol 
minden további fontos információt is megadnak 
hoszteszeink. A repertoárban pedig igazi siker-
fi lmek szerepelnek akció, dráma, krimi, horror 
és persze vígjáték kategóriában. 

Tiszta Amerika a 
Fórum tetején

  Igazán pazar repertoárral várja az 
érdeklődőket szeptember 9. és 22. között a 
Fórum tetején található Drive in Cinema in-
novatív autósmozi. A műsorra tűzött filmek 
között új és régi klasszikusok, vígjátékok és 
horrorok is szerepelnek.

Ha szerette a moziban a 
Bohém rap-
szódiát, akkor 
a Fórum Deb-
recen tetőpar-
kolójába köl-
töző autósmozi 
50 négyzetmé-
teres óriásvász-
nán imádni fogja. 
Rami Malek fe-
ledhetetlen alakí-
tással keltette életre 
Freddie Mercury 
legendás alakját, 
hogy egy Queen-
slágerekkel „bélelt”, 
nagy ívű fi lmben 
mutassa be az énekes 
hullámvölgyektől sem 
mentes életét. Ráadá-
sul, ha kocsijában ülve 
kedve támad együtt éne-
kelni Mercuryval, megte-
heti, hiszen pont ez a fajta 
kényelem az, amiért imádjuk az autósmozit. No 
és persze azért, mert idegenek helyett biztosan 
olyan ül majd mellettünk, akivel szívesen mozi-
zunk együtt. E nagyszabású alkotás természete-
sen méltó helyet kapott a programsorozatban: a 
szeptember 9-ei premieren csendülnek majd fel 
a Quenn legendás dallamai.

Sose hagyják Abba!

A zenés mozik kedvelőinek egy másik film-
mel is kedveznek a szervezők. A Brodwayn 

immár 20 éve sikerrel futó musical nem ke-
vésbé népszerű filmváltozata, a Mamma Mia 
igazi csajos program lehet szeptember 10-én 
és 15-én. És ha valaki esetleg nem elégszik 
meg az első résszel, az szeptember 20-án a 
Mamma Mia 2-t is láthatja, 

benne a csodálatos és korta-
lan Cherrel, akit annyira megihletett a film, 
hogy egy Abba-feldolgozásokat tartalmazó 
album kiadásán munkálkodik éppen.

Kacagástól zeng az éj

Minden korosztályt vár az autósmozi, hiszen 
bárki találhat a repertoárban kedvére való, 
könnyed esti fi lmet. A Keresd a nőt! vagy a 
Másnaposok ugyanúgy megtalálható a műso-
ron, mint A kém. Utóbbi Melissa McCarthy 
fergeteges alakítása mellett arról is ismert, hogy 
nagyrészt Magyarországon forgatták. Ki ne em-

lékezne Ford fi lmvégi balatoni „kilépőjére”? Ha 
nem tudja, miről van szó, akkor feltétlen nézze 
meg szeptember 13-án, pénteken a fi lmet, nem 
fog csalódni! Ha pedig inkább a kifi nomultabb 
humort kedveli, akkor ajánljuk Guy Ritchie 

rendezésében és Robert 
Downey Jr. főszereplésével a Sherlock 
Holmes első részét, vagy a Wes Anderson nevé-
vel fémjelzett A Grand Budapest Hotelt, amely-
nek már a szereplőgárdája is olyan impozáns 
(Ralph Fiennes, Adrien Brody, Willem Dafoe, 
Jeff  Goldblum, Jude Law), hogy megéri rászán-
ni egy estét. Ráadásul a különleges látványvilá-
gú fi lm zenéje Oscart is hozott a készítőknek.

Péntek 13

S, ha már úgy alakult, hogy 13-a szeptember-
ben péntekre esik, akkor nem kérdés, hogy az 

utolsó órájában egy ikonikus horror, a Péntek 
13 borzolja majd az idegeinket – egy sötét au-
tósmoziban egy hatalmas vásznon… Brrrr, már 
a gondolatra is kellemesen borzong? Akkor ne 
hagyja ki!

Egy mozi a srácokkal?

Ha az eddig aján-
lott filmek 
k ö z ö t t 
nem találta 
volna meg 
ke dve n c é t , 
akkor a kö-
vetkezők biz-
tosan rejtenek 
egy favori-
tot. Becste-
len brigantyk, 

Ocean’s 11, 
Harcosok klub-
ja – ez egy olyan 
trió, ami méltán 
ingerli mozizásra 
az erősebbik nem 
tagjait. 
És végezetül a zá-

rónap filmje, amely 
méltó párja a nyitó-
nak, hiszen szeptem-
ber 22-én este nem 
mással búcsúzik az 

autósmozi a debreceni 
közönségtől, mint a kultikus Ponyvaregény-
nyel, amelynek talán nincs is olyan jelenete, 
ami ne vált volna ikonikussá vagy népszerű 
mémmé. 
Ahhoz azonban, hogy a szórakozás felhőt-
len legyen, van egy fontos dolgunk: időben 
megváltani a jegyeket a Fórumban! Mert 
ahogyan az autósmozi is csak meghatározott 
ideig szórakoztatja a debrecenieket, úgy a fé-
rőhelyek száma is limitált. 

Óriásvásznon láthatja kedvenc filmjeit
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Divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita

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

MIT HOZ AZ ŐSZ?
  A nyár elmúltával egy új évszak köszönt be, amely új lehetőségeket is tartogat. Kezdődik egy újabb tanév, vagy épp újabb kihívásokkal találkozhat a 

munka területén. 

Ahogy újból felvesszük a ritmust az élménydús vakáció után, úgy ruhatárunk is alkalmazkodik nemcsak a hűvösebb időjáráshoz, de a dolgos hétköznapokhoz is. Megannyi újdonsá-
got rejteget az ősz a divat színterén is, lássuk, milyen trendek érkeznek!
Bordó: A szín erőteljes kisugárzása a hidegebb időszakban tökéletesen működik. Ha soknak érezné a színt, akkor se féljen használni! Ötvözze szürkével, amellyel fi nom eleganciát 
sugallhat, hiszen a bordó markáns jellegét kicsit tompítja a sötétebb tónus. Válasszon őszi alapdarabként egy bordón izzó táskát, amely éppen annyira sikkes, mint amennyire prak-
tikus is. 
Barna: A barna az ősz alapszíne. Ha szeretné megbolondítani outfi tjét, idén viselje egy jól megválasztott farmerrel – legyen az dzseki, ing vagy az ősz slágere, a „mom” farmer. A rusz-
tikus darabokat érdemes romantikus fazonokkal, akár egy nőies szoknyával kombinálni. Kiegészítőként viseljen hangsúlyos darabokat, amelyek tovább fokozzák a nőies megjelenést. 
Zöld: A zöld különböző árnyalatai már szezonok óta jelen vannak. Könnyen beépítheti a mindennapokba, de akár egy elegáns eseményre is viselheti a színt. A vagányabbak most 
újítsanak be egy menő blézerrel, ami most kulcsdarab lesz.
Mustár: A sárgával ősszel nem lőhet mellé, sőt Ön lehet a street style koronázatlan királynője, hiszen megjelenésével napfényt csempészhet a mindennapokba. Feltűnő és sikkes 
párosítások születhetnek, ha feketével kombinálja. Mixelje a textúrákat, és legyen társa a hűvösebb napokon egy különleges kabát és egy kényelmes lábbeli.

1. VIVI:

FELSŐ NEW YORKER  4290 FT

SZOKNYA C&A  6995 FT

CIPŐ TAMARIS  22 990 FT

GYŰRŰ BIJOU BRIGITTE  3490 FT

2. BARBI:

ING C&A  4995 FT

BŐRDZSEKI TALLY WEIJL  12 995 FT

NADRÁG LEVI’S STORE  29 990 FT

CIPŐ TAMARIS  23 990 FT

TÁSKA BIJOU BRIGITTE  12 990 FT

3. BLANKA:

ING NEW YORKER  4290 FT

MELLÉNY MAGENTA  11 990 FT

NADRÁG TALLY WEIJL  7995 FT

BOKACSIZMA 
SALAMANDER  37 990 FT

TÁSKA SALAMANDER  54 990 FT

10. NATI:

RUHA NEW YORKER  6590 FT

ZAKÓ TALLY WEIJL  6995 FT

CIPŐ TAMARIS  27 990 FT

TÁSKA BIJOU BRIGITTE  11 990 FT

KARKÖTŐ BIJOU BRIGITTE  3990 FT

FÜLBEVALÓ 

BIJOU BRIGITTE  3990 FT

11. GRÉTA:

OVERÁL MAYO CHIX  18 390 FT

FARMERDZSEKI 

TALLY WEIJL  8995 FT

CIPŐ TAMARIS  34 990 FT

FÜLBEVALÓ 
BIJOU BRIGITTE  3990 FT

12. BLANKA:

FELSŐ NEW YORKER  3390 FT

NADRÁG MAGENTA  12 990 FT

KABÁT NEW YORKER  11 590 FT

KARKÖTŐ BIJOU BRIGITTE  3990 FT

BOKACSIZMA 
SALAMANDER  34 990 FT

1. 2.
3.

10. 11.

12.

7. VIVI:

FELSŐ MAYO CHIX  9090 FT

NADRÁG NEW YORKER  4990 FT

FÜLBEVALÓ 

BIJOU BRIGITTE  3490 FT

CSIZMA SALAMANDER  59 990 FT

8. VANDA:

KABÁT C&A  15 995 FT

NADRÁG MAYO CHIX  9990 FT

BOKACSIZMA 

SALAMANDER 59 990 FT

9. BARBI:

RUHA SUGARBIRD  29 990 FT

FÜLBEVALÓ 

BIJOU BRIGITTE  3490 FT

KARKÖTŐ BIJOU BRIGITTE  3990 FT

BOKACSIZMA TAMARIS  17 990 FT

7. 8.
9.

4. NATI:

FELSŐ NEW YORKER  2590 FT

FARMERDZSEKI 

LEVI’S STORE  29 990 FT

SZOKNYA SUGARBIRD  24 990 FT

KITŰZŐ BIJOU BRIGITTE  3990 FT

BOKACSIZMA RENO  24 990 FT

5. ANNA:

ING C&A  6995 FT

SZOKNYA NEW YORKER  4990 FT

FÜLBEVALÓ 

BIJOU BRIGITTE  4990 FT

BOKACSIZMA 

SALAMANDER  37 990FT

6. GRÉTA:

FELSŐ MAGENTA  4990 FT

NADRÁG C&A  8995 FT

TÁSKA BIJOU BRIGITTE  12 990 FT

FÜLBEVALÓ 
BIJOU BRIGITTE  3990 FT

BOKACSIZMA 
SALAMANDER  59 990 FT

4. 5. 6.

ANDER  
W YO

ció Norbert



4 2019. szeptemberAGAZINAGAZIN

 Ne felejtsen el emlékeztetőt be-
állítani a telefonján, hiszen szeptember 5. 
és 8. között hatalmas kedvezmények vár-
ják a Fórum Debreceni őszi kuponnapjain!

Szeretné beszerezni az ősz alapdarabjait, kiegé-
szítené kedvese ruhatárját egy-két új darabbal, 
a gyerekeknek pedig kellene még például egy-
két új póló vagy nadrág? Semmi gond, mindent 
megoldhat egyszerre, egy helyen. A Fórum 
Debrecen üzletei szeptemberben négy napig 
fantasztikus ajánlatokkal várják a vásárlókat. 
Akad olyan márka, amelyik akár 50%-os ked-
vezményt is kínál.

Gardróbfrissítés

Legyen akár családi, akár barátokkal megbe-
szélt program, a gardróbfrissítő shopping ak-
kor az igazi, ha kedvezményes kuponokkal is 
megfűszerezheti az élményt. Az Envy elegáns és 
divatos kollekciói ez alatt a pár nap alatt 20% 
kedvezménnyel vásárolhatók meg. Ha szereti a 
klasszikus és mégis modern vonalvezetéssel öt-
vözött ruhakölteményeket, akkor feltétlen tér-
jen be a Fórumban található szalonba. 
Természetesen a hétköznapok ruhatárának 
megújítása is épp olyan fontos, ehhez a Tally 
Weijl 20%-os kuponokkal segíti a divat szerel-
meseit. A svájci márka neve garancia a mindig 
friss, trendi és minőségi darabokra, nem vélet-
lenül kedvence a fi atal korosztálynak – ők azok, 
akik mindig a divat ütőerén tartják a kezüket.

Férfi ak is elkezdhetik

Bár a sztereotípiák szerint a kuponnapok és a 
shopping inkább a hölgyek kedvelt programja, 

mi mégis biztatjuk az erősebb nem képviselőit, 
hogy csatlakozzanak, hiszen számukra minden 
eddiginél több kedvezményt kínálnak a Fórum 
Debrecen legstílusosabb üzletei. Ráadásul a fi ús 
programba a gyerkőcöt is bevonhatják, ha be-
térnek a Heavy Toolsba, ahol nemcsak a felnőt-
tekre, de az ifj abbakra is remek ajánlatok vár-
nak – most 20% kedvezménnyel. 
Sportos és divatos darabokban sem lesz hiány, 
a Gas, a Dockyard, a PlayersRoom, a Camel 
Active, valamint a Budmil és a Retro Jeans is 
20%-os kuponkedvezménnyel kedveskedik a 
vásárlóknak szeptember 5. és 8. között. Elegáns 
szettekért látogasson el a 4_skandinavia vagy 

a Balance üzleteibe, s vegye igénybe a 20%-os 
kuponokat.
Természetesen a sor még hosszan folytatható, 
az Offi  ce Shoesban és a Skechersben például 
cipők sokasága vásárolható meg óriási kedvez-
ménnyel, míg a J.Pressben bárki beszerezhet 
néhány új fehérneműt, hiszen nemcsak az szá-
mít, ami felül van, hanem az is, amit a ruháink 
alatt viselünk. 

Szórakoztató akciók 

A hétköznapok és az ünnepi alkalmak mellett 
ugyanolyan fontos a kikapcsolódás is. Az őszi 

és téli szünetre máris remek utakat kínál a 
Neckermann és a Th omas Cook utazási iroda, 
ráadásul most 20% kedvezményt kínálnak a ku-
ponnal rendelkezőknek az utasbiztosítások árá-
ból (a részletekért érdeklődjön az irodákban). 
Ha már szabadidő, ne felejtsen el magával vinni 
egy jó könyvet, a Libriben most 20% kedvez-
ménnyel találhatja meg könyvespolca legújabb 
darabjait. Ha pedig kocsival indul útnak, ne fe-
ledje, a kuponkedvezmény a hangoskönyvekre 
is vonatkozik! Természetesen a gyerekeket 
sem hagyjuk ki, hiszen a Játékszigetben min-
dig meglepetések várnak, a szülők pedig külön 
örülnek, ha mindezt 20%-kal olcsóbban sze-
rezhetik be.

Testnek és léleknek

Persze nem mindenki vágyik utazásra, van, 
aki szívesebben kuckózik be a már beszerzett 
könyvekkel és egy jó teával a fotelbe vagy egy 
illatos habfürdővel teli kádba. Ehhez különle-
gességeket a Darlington Teaboltban tud besze-
rezni, ahol a kedvezmény 100 gramm feletti 
teafű vásárlására és a stílusos teázáshoz elen-
gedhetetlen kellékekre is beváltható a kupon 
ellenében. Az Yves Rocher-nál pedig nemcsak 
az illatos fürdő, de a bőrápolás további fantasz-
tikus termékei is akár 40% kedvezménnyel vá-
sárolhatók meg. 
Az aktív pihenés szerelmesei ne hagyják ki a 
BioTech ajánlatait, hiszen a 20% kedvezmény itt 
is várja a vásárlókat szeptember 5. és 8. között. 
Nem maradt más hátra: órákat beállítani! 
Ha pedig esetleg még nincs, akkor jó ha tud-
ja hogy, az It’s Time Shopban szebbnél szebb 
órák és ékszerek várják a kuponnapokon a vá-
sárlókat – akár 50%-os kedvezménnyel!

 Októberben négy napig a divat 
kapja a főszerepet a Fórumban.

Szereti a divatot és fontosak Önnek az új 
trendek, de az új őszi-téli kollekciók megér-
kezésekor kicsit mindig tanácstalan, hogy mi 
alapján válasszon? Az üzletekben csábítóbb-
nál csábítóbb darabok kelletik magukat, de 
nem tudja, mit mivel érdemes párosítania? 
Túl sok a stílusirányzat, és nehéz megtalálnia, 
melyik illene igazán az Ön személyiségéhez? 
Gardróbfrissítés előtt áll, és csak szeretne egy 
kis ihletet meríteni? Színes és szórakoztató 
programot keres, ami egyben hasznos is? Ha 
ezekre mind igennel válaszolt, akkor október 
3. és 6. között feltétlenül látogasson el a Fórum 
Divathétre, amelyen nemcsak megismerheti a 
vezető divatmárkák legújabb őszi kollekcióit, 
de minden kérdésére választ kaphat az őszi 
trendekkel kapcsolatban.

Minden délután

Két dolog biztos a délutánokban: hogy Ang-
liában 5 órakor teáznak, Debrecenben pedig 
5 órakor kezdődnek majd a divatbemutatók, 
amelyek a trendkövetők számára sziklaszilárd 
eligazodási pontként mutatják majd be pél-
dául azt, hogy milyen pulóvereket hordjanak 
az őszi szezonban. Annyit elárulhatunk, hogy 
a szezonális színek mellett lesznek meglepe-
tések. És itt nemcsak a csinos modellek által 
bemutatott kollekciók árnyalataira, hanem a 
fashion show-k közötti szórakoztató progra-
mokra is gondolunk. Hiszen – ahogy azt már 
a Fórum közönsége megszokhatta – változatos 
produkciók színesítik majd a műsort.

Ihletet ad a hétköznapokra

Az új kollekciók megismerése mellett egy-
egy divatbemutató azért is hasznos, mert ké-
pes inspirálni, hiszen a kifutón látott szettek 
alapján bárki sokkal könnyebben állíthatja 

össze saját ruhatárát és új outfi tjeit. Ráadásul 
a bemutatott darabok lesznek a szezon meg-
határozói, s azt is megtudhatjuk majd, hogy 
pontosan mit mivel is érdemes párosítani a 
siker érdekében. Hiszen egyáltalán nem mind-
egy, hogy egy szép szabású nadrágot vagy ru-
hát milyen lábbelivel vagy épp kiegészítőkkel 
viselünk. Mindannyian tudjuk, elég egyetlen 
mellényúlás ahhoz, hogy a jól összeválogatott 

szettet agyoncsapjuk egy oda nem illő darab-
bal. Ebben is segít a Fórum Divathét, hiszen 
a modellek által viselt összeállítások esetében 
nemcsak arra fi gyelünk, hogy a modellek az 
ősz legtrendibb darabjait mutassák be, hanem 
arra is, hogy ezek tökéletesen passzoljanak is 
egymáshoz, ezáltal nyújtva ihletet a divat – 
akár merészebb, akár visszafogottabb irányvo-
nalát követő – szerelmeseinek.

Természetesen egy divatbemutató sem lehet 
teljes a modellek tökéletes megjelenése nélkül. 
Az őszi Fórum Divathét pedig nemcsak abban 
lesz iránymutató, hogy mit hordjunk, hanem 
abban is, hogy milyen frizura-, illetve smink-
trendeket érdemes követni ahhoz, hogy a jól 
kiválasztott, egymással passzoló, az őszi irány-
vonalakat követő szettünk mellé a külsőnk is 
megfeleljen a 2019-es őszi-téli trendeknek.

Záporoznak a kedvezmények 
az őszi kuponnapokon

Biztos pont, inspiráció és szórakozás
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 A testi betegségek kialakulásá-
ban köztudottan jelentős szerepe van a 
lelki egyensúlynak és a mentális egész-
ségi állapotnak is. A FÓRUM Debrecen 
Bevásárlóközpont erre szeretné felhívni 
a fi gyelmet a Debreceni Alapellátási és 
Egészségfejlesztési Intézet szervezésé-
ben megvalósuló egészségnapon szept-
ember 21-én. A Fórum tökéletes helyszínt 
kínál ehhez, hiszen falai között egyszerre 
több generáció is megfordul.

A Lelki Egészségnap programja az egészséges 
életmód minden területét felöleli. A látogatók 
korosztálytól függetlenül kaphatnak tanácsokat 
és hasznos tippeket a testedzésre, a helyes táplál-
kozásra, az egészségmegőrzésre, valamint a lelki 
egészség és a kiegyensúlyozott élet kialakítására 
vonatkozóan. Az esemény szakmai hátterét a 
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debrece-
ni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézetének 
keretei között működő debreceni Egészségfej-
lesztési Iroda (EFI) biztosítja.
Kiemelkedően fontos, hogy valamennyien fi -
gyeljünk az egészségtudatos életmódra, a beteg-
ségek kialakulásának megelőzésére, valamint az 
esetleges betegségek időben történő felismerésé-
re. Ez mindannyiunk személyes felelőssége, amit 
az Egészségfejlesztési Iroda rendszeres progra-

mokkal és a mostanihoz hasonló, nagyszabású 
egészségnapokkal is segít. Az esemény célja az 
egészségtudatos életmód megismertetése a vá-
ros lakóival, továbbá az, hogy lehetőség nyíljon 
egészségügyi szűrések és személyes konzultációk 
igénybevételére – mindezt könnyen, Debrecen 
belvárosában egy hétvégi napon.
A rendezvény a betegségek megelőzésére, az 
életmódváltás jótékony hatásaira, a korai fel-
ismerést lehetővé tevő szűrővizsgálatokra, és 
az azokon való rendszeres részvételre helyezi 
a hangsúlyt. Ennek jegyében a szakorvosok, 
szakdolgozók, pszichológusok, mentálhigiéni-
kusok, dietetikusok, gyógytornászok és védő-
nők több pavilonban is várják az érdeklődőket. 

AZ EGÉSZSÉGNAP SZAKMAI 
PROGRAMJÁNAK RÉSZTVEVŐI:
• Belgyógyászat-diabetológia 
• Kardiológia, Kardiológiai rehabilitáció
• Szemészet
• Fogászat
• Bőrgyógyászat
•  Gyermek és ifj úságvédelem – 

Védőnői tanácsadás
• Fürdőgyógyászat-reumatológia
• Felnőtt, valamint gyermek- és ifj úság-
pszichiátria
• Egészségfejlesztési Iroda 

A szűrések mellett tanácsadásra, konzultációra 
is lehetőség nyílik majd, valamint az egészséges 
táplálkozás, a pihenés és lelki egészség, a meg-
felelő testmozgás és az egészségtudatos életmód 
mélyebb megismerésével is gazdagodhatnak a 
látogatók. 

A programok mindenki számára ingyenesek, 
és hasznos kikapcsolódást kínálnak az egész 
családnak.
Amennyiben az Ön számára is fontos az egész-
sége, látogasson el a Lelki Egészségnapra, és 
hozza magával családját, ismerőseit is! 

 A konzoltörténelem legfonto-
sabb állomásait jelentő retro játékkonzo-
loktól napjaink legerősebb gamer gépein 
át vezet az ingyenes Gamer Evolution in-
teraktív kiállítás a debreceni Fórumban 
szeptember 6. és 15. között. Mellette szo-
bor- és képkiállítás, klasszikus Mario-ver-
seny Super Nintendón, VR Grand Turismo 
verseny és értékes PlayIT nyeremények is 
várják az érdeklődőket.

Nagy utat jár be az interaktív kiállítás, hiszen a 
Gamer Evolution legrégebbi darabja, a Nintendo 
Entertainment System (ismertebb és rövidebb 
nevén NES) már több mint három évtizeddel 
ezelőtt jelent meg Eu-
rópában. Ez a konzol 
keltett életre sok, ma 
is népszerű játékbéli 
karaktert, közülük is a 
legismertebbek Donkey 
Kong, Zelda, Metroid 
és persze a Nintendo 
klasszikusa, „szuper” 
Mario. Őket a Ninten-
do konzoltörténel-
mének számos fontos 
állomása követi, ilyen 
például a Super Nin-
tendo Entertainment 
System (röviden 
SNES), vagy olyan nagy 
híres konzolok megjelené-
se, mint a Gamecube, 
a Wii, a Wii U, a 
Gameboy és a Ninten-
do jelenlegi zászlós-
hajója, a Ninten-
do Switch.
A PlayStation 
háza táján valami-
vel kurtább ez a fel-
sorolás, hiszen a PlayStation 

eredeti változatának 1995-ös megjelenését kö-
vetően 2000-ben érkezett a PlayStation 2, 2006-
ban a PlayStation 3 és 2013-ban a PlayStation 4. 
Természetesen a hordozható eszközök itt is szí-
nesítették a palettát, ilyen a PlayStation Portable 
(PSP) és a PlayStation Vita. A Nintendo egykori 
nagy versenytársa, a mára már talán kevésbé 
ismert SEGA, egykor fontos helyet foglalt el a 
videójáték-iparban. A Gamer Evolution kiál-
lításon a SEGA Master System és Mega Drive 
mellett a Saturn és a Dreamcast konzoljaik szin-
tén kipróbálhatók lesznek.
A konzolok hatodik generációjánál a Mic-
rosoft  is megérkezett a versenybe. Az erede-
ti Xbox 2001-ben jelent meg, egy évvel a Sony 

PlayStation 2-ese után. Az Xbox tipikus 
„konzolpécé”, tehát Intel Pentium III 

processzora, NVIDIA GeForce gra-
fi kus chipje és DVD-olvasója van. A 

kontrollerek USB-portokon kommuni-
kálnak a géppel, bár a csatlakozó formája 
esetükben speciális. Ekkor, elsősorban a 
PC-kről ismert fejlesztői környezetnek 
köszönhetően, brutális játékfelhozatal 

volt elérhető a 
konzolra, töb-
bek között a 

mai napig Xbox-exk-
luzív Halo is ekkor debütált 

a Halo Combat Evolved játék-
kal. A Microsoft nak az Xbox-
szal sikerült megvetnie a lábát a 
konzolgépek piacán. Több mint 
24 millió darabot adtak el be-

lőle világszerte, és kellőkép-
pen megalapozták vele 

a 2005-ben megjelent 
Xbox 360 sikereit. 
Napjaink csúcsgépei 
az Xbox One gépcsa-

lád tagjai, amelyek közül a 
legerősebb, az Xbox One X 

is helyet kap a kiállításon.

Versenyek

A gamer világ sokat változott az el-
múlt évtizedekben, de a verseny-
szellem sohasem hagyott alább. 
Az interaktív kiállításon bárki 
kipróbálhatja magát a klasszi-
kus Super Nintendo konzolon 
játszott Mario-versenyen vagy a 
játéktechnológia jelenlegi csúcsán, 
a Gran Turismo-versenyen. A napi 
győztesek PlayIT Show ajándékcso-
magot kapnak, aki pedig a kiállítás tíz 
napja alatt a legjobb eredményt éri el, egy 
Collector’s Edition belépőt nyer a novem-
beri PlayIT Show-ra.

Mindent a szemnek

Az interaktív kiállítást és a versenye-
ket látványos szobor- és képkiállítás 
teszi színesebbé, ahol egyedülálló 
képek és digitális grafi kák lesznek 
megtekinthetők. A szoborkiállítá-
son igazi ritkaságok, sorszámo-
zott, egyedi relikviák is helyet 
kapnak. 

Napjaink sztárjai

A kiállításon napjaink 
két igen népszerű on-
line tartalomgyártója, 
Paplovag és Baluka is 
tiszteletét teszi, akik-
kel az érdeklődők ta-
lálkozhatnak, együtt 
játszhatnak vagy akár 
egy közös képet is készít-
hetnek. 
A kiállítás szeptember 6. és 15. 
között vár minden érdeklődőt 
a debreceni Fórumban.

Ép lélek, ép test

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA (EFI) 2014-BEN KEZDTE MEG MŰKÖDÉSÉT DEBRECENBEN SZÁMOS ÉLETMÓDVÁLTÁST ELŐSEGÍTŐ PROGRAMMAL. 

KÖTELEZŐ FELADATAI KÖZÖTT SZEREPEL AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD TÉMÁJÚ LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGNAPOK SZERVEZÉSE, AMELYRE IDÉN ŐSSZEL MÁR KILENCEDIK ALKALOMMAL KERÜL SOR. 

LELKI EGÉSZSÉGNAP
Dátum: 2019. szeptember 21., 10 és 16 óra között • Helyszín: FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpont, -1-es szint

A rendezvény az EFOP-1.8.20-17-2017-00007 azonosítószámú „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése 
a mentális egészség területén” című pályázatnak köszönhetően valósul meg.

További információk a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet – Egészségfejlesztési Iroda elérhetőségein kérhetők:
4026 Debrecen, Bethlen u. 11-17. • Telefon: +36 52 513 603 • Email: efi@kenezykorhaz.hu • Weblap: www.kenezykorhaz.hu

Ha gamer vagy, ezt ne hagyd ki!
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 A nyár viszontagságai, az égető 
napsugarak, a sós vagy klóros víz meg-
viselhette arcbőrét, ezért itt az idő, hogy 
felfrissítse! 

Ha eddig még nem látott hozzá, most már 
nem habozhat, hiszen mindjárt beköszönt a 
hűvös időszak, amely tovább ronthat bőre ál-
lapotán. 

Bőrápolás lépésről lépésre

Az első lépés a peeling, azaz a radírozás. Erre 
azért is van szükség, hogy a következő lépések 
során a krémekben és a pakolásokban találha-
tó ásványi anyagok könnyebben felszívódhas-
sanak. Radírozza át az egész testét – részesítse 
előnyben a természetes alapanyagú kozmeti-
kumokat. Legyen a bőrradír hidratáló, hám-
képző hatású, mint például a Th e Body Shop 
egyes test- és bőrradírjai, amelyeket különbö-
ző illatokban és kiszerelésekben találhat meg a 
Fórumban lévő üzlet polcain. Egyes termékek 
tápláló vitaminokkal, tápanyagokkal és termé-
szetes hozzávalókkal készültek, hogy gyengé-
den segédkezzenek az elhalt hámsejtek eltávo-
lításában.
Az arcbőrt folyamatosan óvni kell, ezért A-, 
C- és E-vitaminokkal, ásványi anyagokkal kell 
ellátni. Az E-vitamin-tartalom az antioxidáns 
hatás miatt csökkenti a napsugarak okozta ká-
rosodást és segíti a sebek, bőrproblémák rege-
nerálódását. Ősszel hetente kétszer helyezzen 
fel egy hidratáló és antioxidánsokban gazdag, 
tápláló maszkot. A Fórum Bevásárlóközpont 
drogériáiban kiváló minőségű sajátmárkás ter-
mékekkel is felfrissítheti a megfáradt bőrt. A 
Douglas parfümériában szakemberek segítsé-
gével választhatja ki a bőrtípusának megfelelő 
készítményeket. 
Elengedhetetlen, hogy a napi rutinba beépül-
jön az alapos reggeli krémezés. Miután felvitte 
arcára a készítményt, várjon, amíg felszívódik. 
Figyeljen oda arra, hogy mindig a bőrtípusának 

megfelelő krémet válassza, nehogy elzsírosítsa 
vagy kiszárítsa bőrét. 
Ezt követően jöhet a smink: folyékony alapozó, 
korrektor, kompaktpúder a fi xáláshoz, pirosító, 
szempillaspirál, és végül a szájfény vagy a rúzs. 
Ezek kellenek az egész napos ragyogáshoz és 
az üde arcbőrhöz, amelyhez elengedhetetlen a 
kiváló minőségű sminktermékek használata. A 
Douglas parfümériában elérhető M.A.C. koz-
metikumok garantálják az egész napos frisses-
séget és a megbízható tartást.
Elalvás előtt ne feledkezzen meg a smink eltá-
volításáról! Ehhez használjon arclemosó folya-
dékot, krémet vagy nedves törlőkendőt, hogy 
a napi szennyeződést teljes mértékben eltávo-
líthassa. Majd a tonizálás következik, amely a 
bőrápolás fontos része. Célja, hogy eltávolítsa 
a krémek és pakolások maradványait, valamint 
zsírtalanítsa a bőrt. Fontos, hogy mindkét tisz-
tításhoz használt termék alkalmazkodjon az 
arcbőre típusához! 
Végezetül a hidratálásra is gondolni kell. Hasz-
náljon minden nap hidratálókrémet – az őszi 
időszakban akár naponta többször is. Ehhez vá-
lasszon vitaminokban gazdag (A-, B-, B2-, C-, 
P- és K-vitamin) készítményeket. Ha szeretné 
fokozni a hatást, estére ajánljuk a bőrápoló szé-
rumokat.
Természetesen nem maradhatnak ki az ősz illa-
tai sem. Az Yves Rocher egy izgalmas parfüm-
kollekcióval rukkolt elő. Fontos megemlíteni, 
hogy a mennyei illatok mellett a márka környe-
zettudatos is: közel 100%-ig természetes erede-
tű, vegán összetevőkkel gondoskodik nemcsak 
az Ön, de a környezet egészségéről is.
Ha odafi gyel ezekre az apróságokra, és beépí-
ti napi rutinjába a megfelelő bőrápolást, akkor 
biztos lehet benne, hogy bőre meghálálja majd 
a gondoskodást. Eltűnnek a bőrhibák és kisi-
mulnak a mimikai ráncok. 
Szépüljön a Fórummal! Üzleteinkben megta-
lálja a legmegfelelőbb termékeket. Kérje bát-
ran a szakértők segítségét, akik szívesen segí-
tenek a tökéletes termékek megtalálásában.

Adja meg bőrének, amire vágyik!

www.forumdebrecen.hu

BÁRMIKOR
BÁRKIKNEK

BÁRMIRE
Tisztelt Látogatóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  
FÓRUM Debrecen vásárlási 
utalványok 2019. 09.01-től

csak bankkártyával vásárolhatóak 
információs pultunknál, 

készpénzes fizetésre nincs 
lehetőség. 

Megértésüket köszönjük!

vFÓRUM Debrecen  
Bevásárlóközpont Igazgatóság

www.forumdebrecen.hu

Keresse a Fórum új trendmagazinját, a Fórum Fashiont 

a Fórum bevásárlóközpontban!

Ne maradjon le a legfrissebb őszi trendekről 

és a FÓRUM legizgalmasabb eseményeiről!
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VISSZATEKINTŐ

Virágkarnevál a Fórummal
 Különleges apropó volt a mos-

tani, hiszen ebben az évben 50. alka-
lommal rendezték meg az augusztus 
20-ai debreceni Virágkarnevált, így a 
jubileumi alkalomból együtt ünnepel-
hetett Debrecen városa. 

Ebben az évben 18 virágkocsi sorakozott fel, 
míg a karneváli menetben – amely méltán 
vált az évek folyamán a cívisváros jelképévé 
– 10 hazai és 17 külföldi művészeti csoport 
mutatkozott be. Rendhagyó pillanata volt 
az ötvenedik karneválnak, hogy idén a zsű-
ri nem értékelte a felvonuló virágkocsikat. 
A koncepció szerint nem lett sorrendje a 
felvonulásnak, hiszen a jubileumi alkalom 
mindenkit győztessé avanzsált. A kerek év-
forduló tiszteletére a karneváli menetben 
látható kompozíciók egyrészt tisztelegtek a 
több mint ezeréves magyar államiság és az 
államalapító Szent István király előtt, más-
részt köszöntötték az új kenyeret és felidéz-
ték a régi karneválok miliőjét. 

A hagyományokhoz híven ismét pompáza-
tos virágkocsival képviseltette magát a Fó-
rum Bevásárlóközpont. Egyenesen a stílus 
központjából érkezett az érdeklődők elé, 
hiszen témája természetesen a divathoz kö-
tődött. A virágkocsin megelevenedett egy 
hatalmas magassarkú cipő, egy óriási táska, 
egy csodás parfüm és egy napszemüveg is. 
A kompozíció mellett a Fórum modellje, 
Senánszky Flóra kápráztatta el a közönséget. 
A menet szépe egy alkalomhoz illő, virág-
motívumokkal borított Sugarbird ruhában 
tündökölt. 
Ahhoz, hogy a karneválra minden tökéle-
tes összhangban legyen, már időben meg 

kell kezdeni a munkálatokat. Minden a ter-
vezéssel, rajzolással kezdődik, hogy aztán 
megszülethessen a tökéletes kompozíció. A 
méretarányos makett elkészítése után in-
dulhatnak meg a faragási munkálatok, hogy 
a hatalmas hungarocelldarabokból végül 
életre kelhessenek a realisztikus formák. 
Azonban az élővirágokat csak az utolsó 24 
órában lehet felhelyezni az elemekre. A jól 
megtervezett és kivitelezett munkálatoknak 
köszönhetően idén is csodaszép látványban 
gyönyörködhetett a nagyérdemű.
Bízunk benne, hogy az Ön tetszését is el-
nyerte a Fórum Bevásárlóközpont idei 
virágkocsija!

Oxigén Hotel****SUPERIOR Family & Spa
3325 Noszvaj, Szomolyai út | +36 30 499 3025 | info@oxigenhotel.hu

a noszvaji gyermek- és bababarát  
Oxigén Hotel Family & Spa-ban.

Babaúszás és programok kicsiknek és nagyoknak, 
varázslatos erdei környezetben, ízletes, házias  
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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
Média divízió vezető: Török-Papp Csilla

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

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
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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 KÖZÖTT EGY SZERENCSÉS NYERTEST SORSOLUNK KI.
A játék 2019. szeptember 20-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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Diós 
sárgarépagolyó

Elkészítés:
A sárgarépát megtisztítjuk, vékony karikákra vágjuk, be-
letesszük a fél citrom reszelt héját, hozzáadjuk a cukrot, a 
sót, beleöntünk 1,5 dl vizet és feltesszük főni. Ha felfőtt, 
takaréklángra vesszük, és néha megkeverve pépesre főz-
zük, majd lehűtjük.
Ha kihűlt, hozzáadjuk a citrom levét, a darált diót, jól ösz-
szekeverjük, és kb. 2 dkg-os golyókat formálunk belőle. 
Végül tetszés szerint beleforgatjuk cukrozott kakaópor-
ba, reszelt csokoládéba, kókuszreszelékbe vagy dekorá-
ciós cukorkákba. A tálaláshoz szúrhatunk fogvájókat a 
golyók közepébe, de akár muffi  nkosárkákba is rakhatjuk 
a fi nomságokat.  Jó étvágyat hozzá! 

Készítette: Vinczéné Kata

Hozzávalók kb. 30 db golyóhoz:
• 50 dkg sárgarépa
• 15 dkg darált dió
• 1/2 citrom
• 10 dkg barna cukor
• 1 mk só
Díszítéshez:
• 2 ek kókuszreszelék
• 2 ek reszelt csokoládé
• 1 ek cukrozott kakaópor
• cukorkadíszek

A nyereményjáték 
nyertese 

a képen jobb oldalon 
látható 

Kissné Galuska 
Anikó.

Balra a Bistro üzletvezetője, 
Virágos Vivien látható.

  Búcsút inthetünk a nyári hőség-
nek, vele együtt a kifogásoknak is. Érthető, 
hogy a kánikulában nem sok kedvünk akadt 
izzasztó sportokat űzni, azonban a hűvösebb 
idő beköszöntével, kellemesen esik majd a 
természetben mozogni.

Kiváló választás az őszi szezonban elkezdeni fut-
ni, hiszen sem a tikkasztó hőség, sem a fagyok 
nem vehetik el kedvét. Ha Ön kezdőnek számít a 
futópályán, most néhány tippel felkészítjük, és a 
rajtvonalhoz állítjuk.  Csupán néhány dologra van 
szüksége, ahhoz, hogy hamar formába lendüljön.  
Elsősorban egy kiváló futócipőre kell beruháznia, 
hiszen sok múlik a megfelelő lábbelin. A nem jó 
talpkiképzés akár tönkre is teheti ízületeit, nem 
beszélve a rossz futóélményről, ami egyhamar ki-
billentheti a mozgásból, így a hosszú távú futásnak 
búcsút is inthet. A tökéletes darabért még nem 
szükséges maratoni távot futnia, csak a Fórum 
Debrecen Bevásárlóközpontig kell elkocognia. Itt 
megannyi üzletben, széles választék között talál-
ja majd meg az Ön lábához illeszkedő futócipőt. 
Eladóink a szaktudásukkal segítségére lehetnek 
majd, s együttes erővel megtalálják a legkényelme-
sebb és egyben legdivatosabb lábbelit. Természe-

tesen ügyelni kell az őszi időjárásra. Reggelente az 
idő nyirkos, hűvös lehet, míg a nappalok akár kelle-
mesen nyáriasak is lehetnek. Válasszon a futáshoz 
olyan öltözéket, amely alkalmazkodik az időjárás 
viszontagságaihoz. Sportruházati üzleteink szintén 
felkészültek az őszre és hatalmas árukészlettel vár-
ják a lelkes mozogni vágyókat. 
Klasszikus és egyre elterjedtebb közlekedési for-
ma a kerékpározás. Kiváló sport is, hiszen az egyik 
leghatékonyabb kardió mozgás, amivel még zsírt is 
égetünk. Ajánlott nyeregbe pattanni és akár a mun-
kahelyig tekerni, hiszen könnyen kiküszöbölheti a 
reggeli csúcsforgalmat. A korai idegeskedést egy-
hamar felváltja a fi ttség és a frissesség. Nagyszerű 
társa lehet majd a városi cirkáló, amellyel üzem-
anyagot és időt spórolhat meg magának, biztosítva 
Önnek az egész napos lendületet. Fontos kérdés, 
hogy milyen kerékpárt válasszon. A többi sportesz-
közhöz hasonlóan, a bicikli típusának, fajtájának is 
illeszkednie kell tulajdonosához és a közlekedé-
si- és terepviszonyokhoz. A Hervis üzletben folya-
matos bicikli készlettel várják a kedves vásárlókat, 
érdemes ellátogatnia!  A szakemberek a vásárláskor 
személyre szabottan állítják be számára kétkerekű-
jét, így a karbantartást a legjobbakra bízhatja! A 
gondolattal kacérkodó, reménybeli bicajosoknak 

remek kikapcsolódás nyújt majd az őszi természet-
ben tekerni.
Kitűnő választás lehet ősszel túrázni, hiszen a ter-
mészetjárás lelkileg is feltölt. A csodás kiránduló-
helyek bebarangolásával, számos élményt gyűjthet. 
A változatos terepviszonyok pedig ragyogó alkal-
mat biztosítanak, ahhoz, hogy jól megdolgoztassuk 
testünket. Válasszon kényelmes ruházatot, egy mi-
nőségi túrabakancsot üzleteink egyikéből és élvez-
ze a természetet!
Ugyan a nyári vízi élmények már tovaszálltak, a 
fedett uszodában tovább űzhetjük kedvenc spor-

tunkat. A rendszeres úszás növeli a szervezet fi zi-
kai teljesítőképességét, ez az aerob mozgásforma a 
leghatékonyabb kardió edzések közzé tartozik. Az 
úszás mellett más remek beltéri sportokat is talá-
lunk. Megemlíthetjük a jógát, a pilateszt vagy az 
aerobicot is. 
A Fórum Bevásárlóközpontban a mozgáshoz szük-
séges eszközöket a legjobb minőségben találja meg.
Bármelyik sport is áll Önhöz a legközelebb, eb-
ben a szezonban végezze azt nagy lelkesedéssel és 
kitartással. Fedezze fel a sportban rejlő örömöt és 
szenvedélyt! 

Mozogjon ősszel is


