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Megközelíthető az alábbi 
tömegközlekedési eszközökkel:

11-es, 15/15Y-os, 22-es, 24-es és 
43-as autóbuszokkal, a 3-as és a 
3A jelzésű trolibuszokkal, vala-
mint az 1-es és 2-es villamossal.

A Fórum Debrecen parkolási díja: 
az első órában díjmentes,  a par-
kolás második órájában minden 
megkezdett fél óra 200 Ft, 
a 3. órától minden megkezdett 
fél óra 100 Ft, szombat délután 
14.00-től hétfő reggel 6.30-ig a 
parkolás ingyenes.

Csapó u. 30., 4029, Debrecen

D E B R E C E N

120 
üzlet 

800 
parkolóhely 

Az Ön 
kényelméért!
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Hétfő–Szombat
Vasárnap

09:00–20:00
10:00–18:00

Nyitva tartás

Kedves Olvasó!
Elérkezett a szeptember, ami nem 
mást jelent, hogy újra becsönget-
nek az iskolákban, és a szorgos 
diákok folytatják a tanulást. A 
nyaralásnak, pihenésnek immár 
vége. Ám, hogy az iskolakezdés 
első hónapjai emlékezetesen és 
izgalmasan teljenek, egy fantasz-
tikus és látványos dinoszaurusz 
kiállítással készülünk a Fórumba 
érkezőknek. Ilyen hatalmas, inter-
aktív és ingyenesen látogatható 
kiállítás nem volt még hazánk-
ban. Bátran kijelenthetem, hogy 
a gigantikus, mozgó és élethű 
� gurák mindenkit ámulatba fog-
nak kelteni. 
Azok számára, akik nem csak 
dínókat szeretnének megtekin-
teni, hanem vásárolni is szeret-
nének szuper kedvezményekkel, 
szeptemberi kuponnapjaink kivá-
ló alkalmat teremtenek majd. Ha 
mindez nem lenne elég, a hónap 
végén megrendezzük a 4. Fórum 
futásunkat, immár hagyomány-
ként. Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk majd!
Átányi Ajtony 
centermenedzser

AGAZINAGAZIN A nyár után ismét kez-
dődik az izgalmas ősz Debrecen 
legjobb Bevásárlóközpontjá-
ban. Shopping körút, izgalmas 
őslény kiállítás, ahol kisgyerek-
ként rajonghatunk a Jurassic 
Park hőseiért. 

Szeptember 3-tól ismét kuponna-
pok a Fórumban. Még véget sem ért 
a nyári leárazás már most kezdőd-

nek a kuponnapok! Több márka, 
üzlet kínálatából, szolgáltatásából 
választhatunk kedvünkre több ezer 
forintot spórolva. Figyeld Facebook 
oldalunk, hiszen friss informáci-
ókkal látunk el benneteket minden 
nap! Jön amire egész évben vár-
tunk. Dínó kiállítás a Bevásárlóköz-
pontban. Óriási, élethű, interaktív 
dinoszauruszok. Ki ne látta volna 
Steven Spielberg � lmjét, ahol óri-

ási őslények elől menekülnek a fő-
szereplők? Mindenki? Most elhoz-
zuk neked őket. Játékokkal, gyerek 
sarokkal, mozgó dinókkal várunk 
egész szeptemberben. Sőt, ha lema-
radtál a virágkarneváli kocsikról a 
hónap közepéig meg nézheted azt a 
Fórum Csapó utca bejáratánál. Idén 
már negyedjére rendezzük meg a 
Fórum futást! Nagy Tibor rende-
zővel beszélgettünk, mit tartogat a 

verseny majd ebben az évben. Ol-
vasd el interjúnkat és ügyesen zse-
beld be szeptember 21-én a Fórum 
nyereményeit. 
Szeretnél modellkedni a Fó-
rum hivatalos modellügynök-
ségénél a forEvent-nél? Gyere el 
castingunkra és lehet az októberi 
divathét modellje leszel. Részletek 
az utolsó oldalon, egy bizonyos új 
arcot keresünk.

SZERETJÜK AZ ŐSLÉNYEK BIRODALMÁT
DINOSZAURUSZ KIÁLLÍTÁS | SZEPTEMBER 5–28.
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Dinó pizza
Vágd ki kuponunkat 
a 5. oldalon és 
kóstold meg extra 
pizzánk kedvezményes. 
Mi megtettük: „Isteni”.

Fotózkodj!
Készíts emlékezetes 
képet valamelyik dino-
szaurusznál, hashtag-eld 
a fotódat a FÓRUM
facebok oldalán és nyerj 
wellness hétvégét.

Fórum a 
Facebookon
Legyél első az újdon-
ságokban, � gyeld napi 
akcióinkat, program-
jainkat. Kövess 
minket a Facebookon is.

Kupon-
napok 
Szept. 3-7.

IV.
Fórum Futás
2014. 09. 21.
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 Bár méretes dinófi gurákat több 

helyen is láthattunk már, ilyen magas mi-

nőségű, ingyenesen látogatható rendez-

vény még nem volt hazánkban. 

Az interaktív kiállítás főszereplői a legis-

mertebb dinoszauruszok, amelyek egykor 

Földünket népesítették be. A kézi munkával 

készült dinók igazi mesterművek, kidolgozá-

suk megfelel az egykori Föld urainak anató-

miai felépítésének, izmaik, bőrük, végtagjaik 

a valódi állatokat mintázzák. A más kiállítá-

sokon megszokott műgyanta szobrok helyett a 

bevásárlóközpontban kiemelkedő minőségű, 

a bőrre megszólalásig hasonlító gumibevo-

nattal ellátott dinómodelleket láthatunk, 

amelyek tapintásra is olyanok, mintha élő 

hüllőket érintenénk. Elkészítésük több 

mint három hónapig tartott, magán a 

kiállítás felállításán pedig nyolc ember 

dolgozott napokig. A hatalmas fi gu-

rákat egy fémvázra építették fel lé-

pésről-lépésre a szakemberek, az 

izmokat és szöveteket alaktartó, 

speciális szivacsból, a bőrüket 

rugalmas gumiból formázták, 

majd festették.

A Fórumban bemutatott dino-

szauruszok a legmodernebb ro-

bottechnológiának köszönhetően 

életre kelnek: fejük, szájuk, lábaik, 

farkuk mozog, miközben pislognak, 

sőt, légzést imitáló hasmozgással is 

„büszkélkedhetnek”. A nyolc, 1,5-8 

méteres őslény között van repülő állat, 

szelíd növényevő és vérmes ragadozó. 

Mindezt fantasztikus, látványos díszletbe 

helyezve, hiszen részletgazdag növényde-

koráció segít még jobban elképzelni, hogy 

nézhetett ki évmilliókkal ezelőtt bolygónk, 

s hogy festhettek természetes környezetük-

ben ezek a fenséges állatok: fenyők, tuják, 

magnóliák, és pálmák költöztek a Fórum 

folyosójára.

Az utolsó dinoszauruszok körülbelül 65 

millió évvel ezelőtt tűntek el a Föld szí-

néről, ahol előtte 160 millió éven át ural-

kodtak. Életük és kihalásuk számos 

részletét máig homály fedi, de egy 

biztos: sokszínű, izgalmas világuk 

még jó darabig kínál kutatni- és 

felfedezni valót az embernek. 

A titokzatos ősvilághoz most 

egy lépéssel bárki közelebb 

kerülhet a FÓRUM-ban; a 

lélegzetelállító motorikus 

dinoszauruszmodellek mellett 

számos szórakoztató program-

mal várja a kiállítás a látogató-

kat. Bárki fényképezkedhet pél-

dául a félelmetes Carnotaurusszal, 

sőt, a tyrannosaurusszal bárki szemé-

lyesen is összefuthat a FÓRUM-ban, hi-

szen az interaktív kiállítást egy négyméteres, 

szintén motorikus jelmezes dinó népszerűsíti. 

Nem lehetetlen többé a „dinólovaglás” sem, az 

egyik mozgó dinót – saját felelősségére – bár-

ki meglovagolhatja. Aki inkább könnyedebb 

szórakozásra vágyik, részt vehet egy 140 

cm magas óriásmodell, a Georex össze-

állításában, ahol még a hatalmas ős-

hüllő belső szervei is feltárulnak. 

A kisebbeket dinós 

játszósarok várja, 

tematikus játékokkal 

– csúszdával, plüssállatokkal, ki-

festőkkel –, a felállított homokozóban 

pedig a kicsik megérezhetik a felfedezés 

izgalmát: feltárhatják a dinoszauruszok ősi 

maradványait a homok alól. 

   T-Rex

Az ősvilág legnagyobb ragadozója, a 

Tyrannosaurus Rex nem véletlenül kapta a 

„zsarnokgyík” nevet: igazi csúcsraga-

dozóként tartotta rettegésben a többi 

élőlényt. A két lábon járó, húsevő ál-

lat közel 13 méter hosszú, és több 

mint 6 tonna súlyú lehetett. A 

FÓRUM-ban látható modell 

is fi gyelemreméltó 8 méteres 

magasságával, és a kiállított 4 

méteres, múzeumi minőségű 

T-Rex csontváz is ámulatba 

ejti a gyerekeket és felnőtteket 

egyaránt. 

   Stegosaurus

Egyedi lemezei és faroktüskéi 

miatt az egyik legkönnyebben fel-

ismerhető dinoszaurusz. Az autó-

busz méretű, 4 tonnás stegosaurus 

négy lábon járó növényevő volt – az 

alacsonyabb növényzetet legelte –, 

félelmetes tüskéit védekezésre hasz-

nálta. Népszerű dinó, a Jurassic Park-

fi lmek mellett a Godzillában és a King 

Kongban is szerepelt. 

    Pterosaurus 

A pteroszauruszok, azaz „szárnyas gyí-

kok” repülő őshüllők voltak – az első 

gerincesek, amelyek szert tettek a re-

pülés képességére. Izmos szár-

nyuk és hosszú, fogakkal teli 

állkapcsuk volt. Máig legalább 

60 féle pteroszauruszt 

fedeztek fel, volt 

köztük kismadár 

méretű és olyan is, 

amelynek szárny-

fesztávolsága meg-

haladta a 10 métert! 

Magyarországon is ta-

láltak pteroszauruszok-

maradványokat: 2000-ben 

bukkantak rá a hely után 

Bakonydraco névre keresztelt 

maradványaira.

A két legismertebb dinoszaurusz fajta kopo-

nyája is kiállításra kerül. Az egyik a triceratopsz 

a ceratopszok családjába tartozó három szar-

vú. A másik a tirannoszaurusz rex koponya 

replika. Mindkét koponya kifejlett állatok mé-

retarányos replikája. Szabadkezes szobrászati 

eljárással , fémből és többrétegű kompozitból 

(műgyantából) készült. Az elkészítése dara-

bonként egy hónapot vett igénybe. Készítők: 

Kádár Lajos és Kádár Sándor debreceni szob-

rászok.

Őslények költöztek 
a FÓRUM-ba
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VIDD HAZA A SAJÁT DINÓDAT! 
Azok a vásárlók, akik blokkal igazolják, hogy 5.000,- Ft értékben vásároltak a FÓRUM 

bármely üzletében, és kitöltik a nyereményszelvényünket sorsoláson vesznek részt. 

A nyeremény 40 db. 4 fős családi mozijegy pop-corn-al és üdítővel a Croodék című 

mozifilmre az Apolló Moziban szeptember 27-én 11:00 órótól. Sőt a szelvény kitöltés után 

mini dinoszaurusz modellelt kapnak ajándékba (a készlet erejéig).

FOTÓZKODJ A CARNOTAURUSSZAL!  
Készíts emlékezetes képet valamelyik dinoszaurusznál, hashtag-eld a fotódat a FÓRUM 

facebook oldalán és nyerj egy wellness hétvégét Hajdúszobolszlón a Plage Hotelben. 

A hashtag-elésről olvashatsz a FÓRUM facebook oldalán. 

JÁTÉK A DINÓKKAL 
Játszósarok: Georex dinókirakó és kifestő, dinós kártyajáték, csúszda és plüssdinók

Dinóhomokozó és lábnyom-azonosító 

DINÓLOVAGLÁS 
Hétköznap 16-19 óra, iskolaidőben hétköznap 16-18 óra, hétvégén 10-18 óra között.
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KÍVÁNCSI VAGY KÍVÁNCSI VAGY 
MILYEN A KIÁLLÍTÁS? MILYEN A KIÁLLÍTÁS? 

NÉZD MEG KIS VIDEÓNK!NÉZD MEG KIS VIDEÓNK!
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Kádár Lajos és Kádár Sándor debreceni szob-

rászok.
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 Ki ne lenne kíváncsi milyen is 

volt valójában a félelmetes T-Rex vagy a 

kezesbárány argentinoszaurusz. A dino-

szauruszok a hüllők egy csoportja. Válto-

zatos méretű szárazföldi állatok voltak, 

melyek 165 millió éven át uralták a Földet. 

   Méretükről essen először pár szó…

Folyamatos kutatások folynak napjainkig is, de 

egy dolog nyilvánvaló, hogy a dinoszauruszok 

egy része meglehetősen nagy volt. Közülük is 

kiemelkedtek a sauropodák, melyek óriási mé-

retűre nőttek, 90 tonnásra becsülik a kutatók. 

A legkisebb fajok is nagyobbak voltak, mint 

bármely más állat. Vajon megérte óriásnak len-

ni ebben az időben?  Megállapíthatjuk, hogy 

számos különböző előnnyel 

járt, például védelmet 

nyújtott a ragadozókkal 

szemben, csökkentette az energiafelhaszná-

lást és hosszabb élettartamot eredményezett, 

de talán a legfontosabb előnyt a táplálkozás 

terén nyújthatta. A nagy állatok emésztése 

ugyanis gyakran jóval hatékonyabb a kisebbe-

kénél, mivel a táplálék hosszabb időt tölt el az 

emésztőrendszerükben. Ezáltal lehetővé válik 

számukra, hogy energiaszegényebb táplálékon 

is megéljenek. Szó szót követ a gigaméret hosz-

szú életet adott. Azonban a legtöbb dinoszau-

rusz jóval kisebb volt az óriás sauropodáknál. 

A leletek arra utalnak, hogy az átlagos méretük 

változott az idők során. 

A méretek alapján történő kategóriákba soro-

lásnál a legtöbb theropoda tömege 100 és 1000 

kilogramm közé esik, miközben a jelenkori 

húsevő ragadozók többsége a 10 és 100 kilo-

grammos kategóriában található. A legma-

gasabb és legnehezebb olyan dinoszaurusz, 

amelynek sikerült hiánytalan csontvázát meg-

találni, a Giraff atitan volt, amelyet Tanzániá-

ban fedeztek fel 1907 és 1912. 

   Viselkedésük

A dinoszauruszok viselkedésével kapcsolatos 

ismeretek egyelőre csak feltételezésekre alapo-

zódnak és előreláthatóan még sokáig vitatot-

tak maradnak. Nem vitatott az a feltételezés, 

hogy bizonyos viselkedési normák, amelyek a 

dinoszauruszok legközelebbi ma is élő rokona-

inál, a krokodiloknál és a madaraknál megfi -

gyelhetők, a dinoszauruszokra is jellemzőek 

lehettek. A dinoszauruszok viselkedésére 

általában a testfosszíliáik helyzetéből, az élőhe-

lyükből, számítógépes mozgásszimulációkból 

és a hasonló ökológiai fülkét betöltő modern 

állatokkal való összehasonlításokból lehet kö-

vetkeztetni. 

Az első közvetlen bizonyíték arra vonatko-

zóan, hogy a dinoszauruszok csordában él-

tek 1878-ból származik, amikor a belgiumi 

Bernissartban 31 Iguanodon maradványait 

fedezték fel, amelyek együtt zuhantak bele egy 

szakadékba. A hasonló tömeges pusztulások és 

az egykori vadcsapások nyomai arra utalnak, 

hogy számos dinoszauruszfajra jellemző volt 

a csapatban vagy csordában történő életmód. 

   Hangképzés és kommunikáció

A dinoszauruszok kommunikációja rejtély és 

kutatás tárgyát képezi.. Úgy találták, hogy a 

népszerűsítő ábrázolásokkal, például a mozi-

fi lmek üvöltő dinoszauruszaival szemben 

a legtöbb dinoszaurusz valószínűleg 

képtelen volt a hangképzésre. A 

kutatók kutatásokat végeztek 

a madarak és krokodilok 

hangképzésével kapcso-

latban, hogy rájöjjenek 

a dínók hangképzésé-

re is. Arra az ered-

ményre jutottak, 

hogy a gégében 

található hang-

szálak valószínű-

leg több alkalom-

mal is kifejlődtek a 

hüllők között, például 

a krokodilok esetében, amelyek képesek to-

rokhangokat létrehozni. A madarak azonban 

nem rendelkeznek gégével. A madaraknál a 

hangokat a csak erre az állatcsoportra jellemző 

alsó gégefő állítja elő, ami nem kapcsolódik a 

gégéhez, tehát a hüllők hangképző szerveitől 

függetlenül fejlődött ki. Bár a dinoszauruszok 

talán nem voltak képesek torokhangok képzé-

sére, egyes dinoszauruszok használhattak más 

módszereket is a kommunikációra szolgáló 

hangok előállítására. Tulajdonképpen a ma élő 

állatok közül sem mind képes a hangképzésre, 

de megtalálják a kommunikáció olyan formá-

ját, mellyel megértik egymást. 

   Fiziológia

Vita tárgyát képzi a dínók hőmérsékletsza-

bályozása. Eredetileg a tudósok nagyjából 

egyetértettek abban, hogy a dinoszauruszok 

egyáltalán nem voltak képesek szabályozni a 

testhőmérsékletüket. Nemrégiben azonban 

arra az álláspontra jutottak, hogy melegvérű-

ek voltak. A vita jelenleg 

arról folyik, hogy ho-

gyan szabályozták 

a testhőmérsék-

letüket. Miután 

felfedezték a di-

noszauruszokat, 

az őslénykuta-

tók először azt 

állították, hogy 

hidegvérűek voltak. Ez azt jelentette volna, 

hogy ezek az állatok a mai hüllőkhöz hasonló-

an aránylag lassan mozogtak és testhőmérsék-

letüket a környezetükből és táplálékuk emész-

téséből nyert hő szabályozta. A legújabb leletek 

arra utalnak, hogy a dinoszauruszok hidegebb 

hőmérsékleten is eléltek és ennek 

következményeként néhányuk 

biztosan képes volt a testhő-

mérsékletét szabályozni 

(amelyben az állat tömege 

is segíthetett). Melegvé-

rűségre utaló bizonyí-

tékokat szolgáltatott a 

sarkvidéki dinoszauru-

szok felfedezése Ausztrá-

liában és az Antarktiszon, 

a tollas dinoszauruszok fel-

fedezése, valamint a melegvérű-

ekre jellemző véredényszerkezetek leírása a 

dinoszauruszcsontokban. 

   Szaporodásbiológia

Egy 2003-ban felfedezett Tyrannosaurus rex 

csontváz arra szolgált bizonyítékul, hogy a 

dinoszauruszok és a madarak közös őssel ren-

delkeznek, továbbá első ízben tette lehetővé 

egy dinoszaurusz nemének megállapítását. 

A tojáshéjképzéshez szükséges kalciumot a 

nőnemű madarak az úgynevezett medulláris 

csontban raktározzák, amely a madár láb-

csontjainak belsejében, a belső csonthártya és 

a csontvelő között található speciális csontszö-

vet. A Tyrannosaurus rex hátsó lábcsontjainak 

hasonló csontszövet-maradványai azt sejtetik, 

hogy a zsarnokgyík is ilyen szaporodási stra-

tégiát követett, és egyben a megtalált egyed 

nőnemű volt. 

   Kihalás 

A madarak közé nem tartozó dinoszauruszok 

65 millió évvel ezelőtt hirtelen bekövetkező 

tömeges kipusztulása az őslénytan egyik legvi-

tatottabb problémája. A legtöbb elmélet abból 

indul ki, hogy a kréta végének faunapusztulása 

gyors, pillanatszerű folyamat volt, és erre kere-

sik a magyarázatot. Amennyiben azonban az 

élővilág változása folytonos a kréta közepétől, a 

kipusztulási elméleteknek eleve nincs alapjuk. 

Az 1970-es évek óta zajlik a folyamat okainak 

vizsgálata; napjainkban többféle elmélet áll 

fenn. Az elterjedt elmélet szerint a dinoszau-

ruszok kihalásának fő oka egy becsapódási 

esemény volt, de egyes tudósok úgy gondol-

ják, hogy más ok vagy esetleg több különböző 

körülmény vezethetett a dinoszauruszok eltű-

néséhez. A mezozoikum közepén nem létez-

tek sarki jégsapkák, és a tengerszintbecslések 

szerint 100 és 250 méter között változott, azaz 

magasabban volt, mint korunkban. 

A bolygó hőmérséklete 

egységesebb volt, 

mindössze 25 

Celsius fok-

nyi eltérés volt a sarkok és az egyenlítő között. 

A levegő átlaghőmérséklete is magasabb volt 

a jelenleginél; a sarkoknál például 50 °C-kal 

volt melegebb, mint napjainkban. A mezozo-

ikumban a légkör összetétele is nagyban eltért 

a jelenlegitől. Az oxigénszint 

előbb ingadozott, majd végül 

számottevően lecsökkent. 

A tudósok egy része azt 

feltételezi, hogy a klíma-

változás és az ezzel együtt 

járó oxigénszint-csök-

kenés számos faj kiha-

lásához vezetett. Ameny-

nyiben a dinoszauruszok 

légzőrendszere a jelenlegi ma-

darakéhoz hasonlított, akkor nyil-

vánvalóan nagyban megnehezítette a 

túlélésüket az oxigénhiány, ugyanis óriási 

testük miatt rengeteg oxigénre volt szükségük. 

Akkor vajon a jelenlegi Földi és légköri feltéte-

lek mellett képes lenne élni egy dinoszaurusz? 

Rengeteg elképzelés létezik a dinoszauruszok 

technológiai úton történő életre keltésére. Egy-

értelműen mindenkit foglalkoztat a Jurassic 

Park című fi lm megjelenése óta, hogy vajon 

életre kelthetőek e ezek a rémisztő óriások. 

Michael Crichton Jurassic Park című könyve 

által vált ismertté az az elmélet, amely szerint 

a tudósok egy gyantában ragadt moszkítóból 

kivont vérből rekonstruálják a dinoszauruszok 

DNS-ét, békagénekkel pótolva a hiányzó ré-

szeket. Ezen a módon valószínűleg nem lehet-

séges a dinoszauruszok létrehozása, ugyanis 

a gyantába került DNS is idővel károsodik a 

levegő, a víz, a baktériumok, a hőmérséklet-

változások és a kozmikus sugárzás hatására, 

csökkentve az esélyt a használható DNS kinye-

résére. 

Sokan vitatják a kérdést és foglalkoznak vele, 

hogy lehet létezik egy elzárt hely, ahol már ví-

gan élik életüket ezek a teremtmények, mint, 

ahogyan ezt a fi lm is ábrázolja. 

Az egyik legismertebb lágyszövet lenyo-

mat az olaszországi Petraroia-ból került elő, 

1998-ban. A lelet egy nagyon fi atal Scipionyx 

samniticus maradványait tartalmazza. A le-

letben megtalálták a dinoszaurusz vékony- és 

a vastagbelének, májának, izomzatának, vala-

mint légcsövének részleteit. A Science 2005. 

márciusi számában Dr. Mary Higby Schwei-

tzer és társai bejelentették, hogy egy, a mon-

tanai Hell Creek-formáció területén felfedezett 

68 millió éves Tyrannosaurus rex lábcsontjá-

ban rugalmas anyagot találtak, amelyet a tu-

dóscsoportnak sikerült rehidratálnia. Mikor 

néhány héttel később (demineralizációs el-

járás segítségével) eltávolították az ásványi 

anyagot a fosszilizálódott csont velőüregéből, 

Schweitzer érintetlen állapotban levő belső 

struktúrákat, véredényeket, csontmátrixot és 

kötőszövetet (kollagénrostokat) talált. Alapos 

mikroszkópos vizsgálat után kiderült, hogy a 

dinoszaurusz lágy szöveteinek vélt anyag még 

sejt szintű mikrostruktúrákat is tartalmaz. Az 

anyag pontos összetétele és természete még 

nem ismeretes. 

Véleményem szerint ha az emberiség jót akar 

magának nem játszik a tűzzel és csak tanulmá-

nyozza az okkal kihalt állatokat!

Forrás: www.wikipedia.hu
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Divatszerkesztő: 

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

Őszi szettek első kézbőlŐszi szettek első kézből
  Itt a szeptember, az iskolakezdés, az ősz. A legújabb darabokkal fotóztuk be a divatoldalunkat a Fórum modelljeivel.

Már őszi előzetesünkben olvashattál róla, hogy a párducminta ismét virágkorát éli. Most újabb szettekkel tesszük még közkedveltebbé. Próbáltam úgy össze-

válogatni a darabokat, hogy a merészebbek is találjanak kedvükre valót (Sugarbird párducmintás nadrág). Az idén közkedvelt a laza tréning ruhás- bőrkabátos 

kombináció, ha magas sarkúval viseled, biztosan nőies leszel. Azoknak, akik még csak barátkoznak a mintával, egy visszafogott darabot ajánlanék. Ilyen pl. 

Vivien a Mango ruhája.

Második szettünk egy borvörös színösszeállítású lett, poncsóval, ceruza szoknyával és bőrnacival fűszerezve. A vörös árnyalata nagyon jól mutat barnával, 

zölddel és szürkével is. De néhány élénkebb színnel is kombinálható, a rózsaszínnel és naranccsal egyaránt. Ezzel azonban óvatosan bánjunk, mert balul is el-

sülhet a nagy újítás. A sötétebb árnyalatok minden ősszel megjelennek. Így most is készültem egy pasztellesebb változattal. Sötétzöldet és barnát használtam 

virágmintával. A minta ősszel újra a reneszánszát éli. Mixeld a virágmintát letisztult modern vonalakkal és légiesen léphetsz át egy ilyen szettel az őszbe. Ha 

követni akarod a kifutó divatot, jelentem, már a párducmintát is kombinálhatod óriási virágnyomatos darabokkal.

Idigókék az új kék! A farmer szín örök, most pamut ruhákon, felsőkön, sálakon is megjelenik. Válasz egy ceruzaszoknya-felső párost és garantálom, hogy reg-

geltől estig tökéletes lesz a stílusod, és még a kényelemről sem kell lemondanod. De ha egész nap rohangálnod kell, kapj fel egy Nike Airmaxot, annak idején 

a Szex és New York Mirandája is megtette kedvenc sorozatunkban. Te miért ne tennéd? A lényeg, hogy ott lapuljon a magas sarkú a táskádban, hogy bármikor 

előkapd, ha jelenésed van.

4. Vivien
Poncso (C&A)  7.590 Ft,

Ruha (Mango)  13.995 Ft;

Táska (Reno)  13.990 Ft;

Cipő (Reno)  8.990 Ft;

Nyaklánc (Mango)  4.595 Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.280 Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  2.490 Ft.

5. Cintia
Felső (C&A) 2.990 Ft,

Táska (Bijou Brigitte)  11.990 Ft;

Szoknya (Promod)  5.995 Ft;

Cipő (Tamaris)  12.990 Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.280 Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  2.990 Ft.

6. Noémi
Sapka (Garage Store)  8.990 Ft;

Felső (Amnesia)  13.990 Ft;

Táska (Reno)  17.990 Ft;

Nadrág (Mango)  9.995 Ft;

Cipő (Reno)  12.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.490 Ft.

1. Cintia
Felső (Zara)  9.995 Ft;

Táska (Zara)  14.995 Ft;

Szoknya (Zara)  14.995 Ft;

Cipó (Zara)  15.995 Ft;

Fülbevaló (Zara)  4.995 Ft; 

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.490 Ft. 

2. Vivi
Ruha (Mango)  13.995 Ft;

Táska (Bijou Brigitte)  6.490 Ft;

Cipő (Reno)  20.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  5.990 Ft;

Fülbevaló (Mango)  2.795 Ft.

3. Noémi 
Dzseki (Mango)  29.995 Ft;

Felső (Sugarbird)  16.990 Ft;

Táska (Garage Store)  12.990 Ft;

Nadrág (Sugarbird)  17.980 Ft;

Cipő (Mango)  17.995 Ft;

7. Noémi
Pulover (C&A) 3.990 Ft,

Felső (Amnesia)  13.990 Ft;

Táska (Magenta)  24.990 Ft;

Nadrág (Mayo Chix)  8.990 Ft;

Cipő (Reno)  8.990 Ft;

Nyaklánc (Promod)  5.495 Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  1.290 Ft.

8. Cintia
Blézer (Amnesia)  21.990 Ft;

Ruha (Magenta)  22.900 Ft;

Táska (Mango)  7.995 Ft;

Cipő (Mango)  17.995 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990 Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.490 Ft.

9. Vivi
Felső (Promod)  10.995 Ft;

Szoknya (Envy)  12.990 Ft;

Táska (Reno)  11.990 Ft;

Cipő (Reno)  22.990 Ft;

Sál (Mango)  5.995 Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.990 Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  2.990 Ft.

10. Noémi
Dzseki (Promod)  17.995 Ft;

Felső (Magenta)  15.900 Ft;

Táska (Promod)  9.995 Ft;

Szoknya (Promod)  5.995 Ft;

Cipő (Reno)  8.990 Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  6.490 Ft,

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.990 Ft.

11. Cintia
Pulover (Mayo Chix)  8.990 Ft;

Felső (Envy)  9.990 Ft;

Táska (Promod)  11.995 Ft;

Nadrág (Mango)  12.995 Ft;

Cipő (Garage Store)  41.990 Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  3.990 Ft. 

12. Vivi
Felső (Magenta)  12.900 Ft;

Táska (Amnesia)  13.990 Ft;

Nadrág (Envy)  13.990 Ft;

Cipő (Reno)  17.990 Ft;

Nyaklánc (Promod)  2.995 Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  2.590 Ft.
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 Immár negyedjére rendezzük meg 

a Fórum nagy sikerű futóversenyét szept-

emberben. Most is értékes nyeremények-

kel, egy egész napos egészségmegőrző 

programmal készülünk. Nagy Tiborral a Fu-

tóverseny szervezőjével beszélgettünk.

Mára már hagyomány a Fórum Futás. Miért pont a 

futás lett az a sport, amit választottak?

Nagy Tibor: A FÓRUM centermanagerének, Átányi Aj-

tonynak az ötlete alapján 2011-ben, az atlétikai szövet-

ség nagy örömére, rendezhettük az első versenyünket. 

A futás az egészséges életmód megőrzésének egyik leg-

alkalmasabb sportága. Sok embert mozgat meg kortól 

függetlenül, az atlétika sport ezen ágát nagy létszámú 

részvétel mellett, belvárosi nyilvánosság előtt, nagy 

médiatámogatással rendezhetjük már a 4-dik futófesz-

tivált. Jó érzés, hogy Debrecen városa és Hajdú-Bihar 

megye is szívesen állt e kezdeményezés mellé.

Kicsiktől nagyokig bárki részt vehet az idei rendez-

vényen?

Nagy Tibor: Igen, a célunk, az hogy minél nagyobb rész-

vétel mellett mozgassuk meg az embereket, sok em-

ber szerezhessen sikerélményt, szívesen fussanak, ko-

cogjanak, és ha jól érezték magukat pozitívan jöjjenek 

vissza a FÓRUM-ba vásárlóként. 24 futamot bonyo-

lítunk le 10.00-14.00-ig. Osztályonkénti, nemenkénti 

bontásban, és délután a felnőtt korosztályok, seniorok 

is mindig nagy létszámban állnak rajthoz.

Ön szerint hány éves kortól érdemes odafi gyelni az 

egészséges életmód elkezdéséhez?

Nagy Tibor: Már egészen pici kortól tudom ajánlani az 

úszást, rendkívül jó keringési rendszert alakít ki, erő-

síti a szívet, a tüdőt. Iskolás kor környékén a tornász, 

ügyességi jellegű sportágakat ajánlom, ami rendkívül 

jól felkészíti a szervezetet a mozgáskoordinációra, 

majd úgy 10 éves kor után javaslom az atlétikus moz-

gásokat, hisz az atlétika arányosan építi fel a szervezet 

külső és belső szervrendszereit, szép arányos testet tu-

dunk formálni és ilyen alapokkal a későbbiekben bár-

mely sportágakat megalapozhatjuk, vagy egészséges 

szervezetet biztosítunk az életünkhöz, munkánkhoz.

Hány éves kortól ajánlják a rendszeres sportolást? 

3-4 éves kortól az előbbiekben leírtak szerint.

Ön szerint milyen technikákkal lehet rávenni a gyer-

mekeket a különböző sportok megkedvelésére? 

Nagy Tibor: A legegyszerűbbel, „játékkal”. A gyerekek 

életeleme a játék, sok-sok játékos sikerélmény szeret-

teti meg a gyerekekkel a sportágakat, tehát a nevelő 

edzők alap munkája hogy úszás, torna és atlétikus, 

labdás jellegű játékos gyakorlatokkal szerettessék 

meg a sportot. Amennyiben ezt családdal együtt te-

szik még szerencsésebb.

Gyermekkorban vagy felnőttkorban nehezebb hoz-

zákezdeni a rendszeres sportoláshoz?

Nagy Tibor: Gyerekkorban szülő-függő a történet, isko-

lás korban a testnevelő tanár felelőssége, felnőtt korban 

akarat és szándék kérdése. A mozgás aktívabbá, egész-

ségesebbé tesz, jó közérzetet ad, jobb lesz a munkabírá-

sod, kiegyensúlyozottabb személyiséggé válsz. Egy fu-

tást, kerékpározást szerető barátomat, a 82 éves Novák 

Feri bácsit kérdeztem miért sportol, miért kerékpáro-

zik, miért fut még mindig: „Nem biztos, hogy tovább 

élek, de egészségesebben fogok meghalni” mondta Ő, 

aki kerékpárral, 1 kézzel bejárta a fél világot.

Hogyan lehet jelentkezni a futóversenyre? Mik a fel-

tételei a részvételnek?

Nagy Tibor: A legegyszerűbben a helyszínen a verseny-

számok időpontja előtt 1 órával a jelentkezést lezár-

juk, időrend a mellékletben. Ami legfontosabb min-

denki menjen el előtte orvoshoz, nézesse meg magát, 

a helyszínen már csak nyilatkozni kell, hogy saját 

felelősségére vesz részt a versenyen. Szerény nevezési 

díj ellenében (gyerekek 200 Ft, felnőttek 500 Ft), mely 

összegekkel fi atal tehetséges atlétáink támogatását 

oldjuk meg.

Milyen nyeremények várnak a leggyorsabbakra?

Nagy Tibor: Az első 1000 jelentkező ajándékpólót kap, 

(előzetesen nevezőknek félre tesszük, nevezési cím: 

gatedzo2@gmail.com )

A hagyományoknak megfelelően megvendégeljük 

a gyerekeket célba érkezéskor a Sörpark Kft  teájával 

illetve chióval. 

Természetesen a győztesek kupát, az 1-3 helyezettek 

érmet, 4-8 helyezettek oklevelet kapnak. 

A díjazottaknak a FÓRUM üzletei által felajánlott 

ajándékokat adjuk át, a végén pedig sorsolunk sok-

sok ajándékot a részvevők között.

IV. Fórum Futás
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A kupon 2014. szeptember 5-28. között használható fel. Az akció az első 1000 pizzára vonatkozik. Egy ember egy kupont használhat fel, más akcióval nem összevonható.

Kóstold meg a „Dinó Pizzánk”Kóstold meg a „Dinó Pizzánk”
A LEROY Pizza jóvoltából,
most minden „Dino Pizzánk” 

690 Ft690 Ft  helyett 250 Ft 250 Ft 
– 440 Ft-os kupon –– 440 Ft-os kupon –
az ételudvarban található étteremben.

LÉGY TAGJA A CSAPATNAK!

MODELL
CASTING
LÁNYOK, FIÚK
JELENTKEZZETEK!
CASTING IDŐPONT:
2014. 09. 19. 16.00 óra
HELYSZÍN: 
Fórum Debrecen legalsó szint

17.990 Ft

     VALAMI
VADSÁG

A Reno cipőüzlet
a Bevásárlóközpont

első emeletén található,
az ételudvarral szemben.

www.reno.hu

Bevasarloközpont_136x200.indd   1 18.08.14   14:43
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 KUPONNAPOK

Klikkelj! Nyomtass! Vásárolj!

Kuponletöltés: 
www.forumdebrecen.hu

20-40%
kedvezmény!

 Ha azt hittétek, hogy a nyári leára-

zás után a Fórum üzletei visszavesznek az 

akció szélsebes tempójából, akkor nagyot 

tévedtetek. Itt az újabb lehetőség, hogy ked-

vezőbb áron szerezzétek be a legdivatosabb 

ruhákat, szemüvegeket, sminkfelszerelése-

ket, továbbá játékokat a gyerkőcöknek és 

még sok - sok más szuper holmit.

Rögtön az első kérdésetek, hogy mikor is lesz ez 

az újabb fantasztikus lehetőség? Szeptember 3-7-e 

között várja a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont 

minden kedves látogatóját a kedvezményekkel. A ko-

rábbi években megszokottakhoz hasonlóan fog idén 

szeptemberben is zajlani a Nagy Őszi Kuponakció. 

Akik újak a kuponozásban, azoknak most eláruljuk, 

hogyan is működik, hogy juthat hozzá bárki a ku-

ponokhoz. 5 napon keresztül több ezer forintot spó-

rolhatunk az őszi shoppingolás során, használva az 

akciós kuponokat, amelyeket bármikor ingyenesen 

kinyomtathatunk a Fórum Debrecen honlapjáról.

Amennyiben nincs lehetőségetek otthon, vagy mun-

kahelyeteken kinyomtatni a kuponokat, akkor sincs 

baj, mert a Bevásárlóközpontban lesznek kupon-

nyomtató standok, ahol hostessek segítenek Nektek 

is, hogy hozzájuthassatok kedvenc üzleteitek kupon-

jaihoz.

Az amerikai kutatók szerint sokkal jobban járnak 

a vásárlók egy ilyen kuponozás során, mint a leára-

zásokon. Hiszen a legújabb kollekciók darabjaiból 

válogathatunk, minden méretben és színben. A ku-

ponok segítségével tényleg kedvezményekhez jut-

hatunk. Hazánkban is kezd bevet szokássá válni a 

nagysikerű amerikai hagyomány, így mi is örömmel 

adunk helyszínt ennek a rendezvénynek.

Hogy mik azok a ruhadarabok, amit idén ősszel fon-

tos lesz beszereznetek azt az előző cikkünkben már 

elolvashattátok, így ezzel most nem szaporítjuk a 

szót tovább! De azért egy jó tanács és emlékeztető a 

stylistunktól: „A fehér blézer alapdarab!”

A továbbiakban megosztjuk Veletek egy–egy üzlet 

szabályait a kuponnapokra!

Kuponnapok újra a 
Fórum Debrecenben!

Vésse a naptárába mindenki Őszi Kuponnapok a Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban 

szeptember 3-a és 7-e között! Irány a Fórum!

Optimarkt: Az üzlet aktuális készletére vonatkozik a teljes fogyasztói árból. Termékenként eltérő 

kedvezmények.

Borgo: 20 % kedvezmény a megjelölt termékekre. Más akcióval nem vonható össze. Készpénzre 

nem váltható be. 

Spar: 5.000 Ft felett 500 Ft értékű kupont adunk ajándékba, amelyet 2014.szeptemer 8-10. között 

lehet beváltani 5.000 Ft feletti vásárlás esetén. 

Vision Express: Minden termék 20% kedvezménnyel! 

Heavy Tools: A 20%-os kedvezmény, ami a leárazott termékekre nem vonatkozik. 

Douglas: AJÁNDÉK Douglas törzsvásárlói kártya, 10.000 Ft feletti vásárlás esetén 

Budmil: Minden teljes áru budmil termékre 20% kedvezményt adunk a kupon beváltójának! 

Ajánlatunk egyéb kedvezménnyel nem összevonható és akciós termékekre nem vonatkozik.

Játéksziget: 20 % mindenre kivéve Lego és akciós termékek.

 Itt az újabb szezonváltás, nem 

tudod, mit mivel viselj? Most segítek 

az eligazodásban, hogy biztosan te is 

a hozzád illőt válaszd, és ne vásárolj 

felesleges dolgokat. 

Midi skirt

Igen, végre megérkezett a szoknyák 

királynője. A térdig érő szoknyák még 

korábban csak elegáns alkalmakra vi-

seltük most úgy néz ki hétköznapja-

ink alapdarabjává válnak. Az A vona-

lú fazont viselhetjük inggel, felsővel, 

pulóverrel bármivel jól mutat. Vi-

szont arra ügyeljünk magassarkúval 

viseljük,  hiszen a hosszúság miatt rövi-

dülhetnek lábaink. Hidegebb időben 

bőrkabáttal dobhatjuk fel outfi ttünk. 

A ceruzafazonnal igazi eleganci-

át kölcsönzöl majd, a csipke fa-

zonnal alapdarabra teszel szert, 

hiszen egyszerű felsővel a nincs 

mit felvennem napokon tökéle-

tes választás lesz. A midi szok-

nyákból találsz pamut kiadást, 

de ha szemfüles vagy bőrből is 

megszerezheted (Envy, Zara). 

Egy biztos az ősz nagy slágere 

lesz, irány beszerezni!

Disney mánia

Minniet és Daisyt ki nem is-

merné? Gyermekkorunk 

meghatározó szereplői vol-

tak. Na, most a ruhatárunk 

biztosan megismeri. Ruhá-

kon, felsőkön, nadrágokon, 

cipőkön is megtaláljuk a 

Disney bájos és vidám hő-

seit. Természetesen ennek a 

mániának egyedül csak az életkorunk szab 

határt. De mit foglalkozunk ezzel? Egy-

szer élünk és titkon még bennünk él a 

kisgyermek. Dobjuk fel együtt a szürke 

hétköznapokat! Limitált szériával ké-

szül a Sugarbird márka, darabjaiban 

született hercegnőnek érzed majd 

magad.

  Bőrrucik

Elő a szexis éneddel! Idén a 

bőr kiegészítőkön és ruhadara-

bokon lesz a hangsúly. Buliba 

magassarkúval igazi rock & roll 

királylány leszel. Még hétköz-

napra válaszd kedvenc bőrnacid 

egy meleg pulcsival és egy visz-

szafogott sminkkel. Igazi macs-

kanőnek érezheted magad 

egy-egy ilyen darabban. Nincs 

más dolgod csak begyűjteni a 

bókokat. 

  Leopárd minta

A párducminta idén is hódít. 

Hagyj most teret az állatias 

énednek. Természetesen 

csak óvatosan bánjunk ked-

vencünkkel, mert ha túl 

hangsúlyosan használjuk 

közönségessé válhatunk. 

Inkább feketével hordjuk. 

Arany kiegészítőkkel pá-

rosítva eleganciát sugár-

zunk majd. 

Szőrme

Most idén már nem csak 

szőrme mellényeket talá-

lunk az üzletek kínálatában 

de kabátokat, táskákat is. 

Ráadásul a tervezők a színes 

változatokkal is megleptek 

bennünket. Természetesen egy elegáns nad-

rággal, vagy szoknyával viselve igazi dívává 

változhatsz, aki az utcán vonulva igazi fi gye-

lemfelkeltő jelenség. Bármilyen egyszerűbb 

szettet feldobhatunk egy-egy ilyen különleges 

szőrme táskával, szőrös mellénnyel. Az állat-

védőknek sincs aggodalomra okuk, hiszen a 

legtöbb üzlet polcain a műszőrme került elő-

térbe. 

Kalap mánia

Tavaly még csak barátkoztunk vele, most vi-

szont idén már reménykedem nem fognak 

óriási guvadt szemekkel nézni az olyan 

lányokra, akik bevállalják és hordják is. 

Több üzlet kínálatában megtaláljuk, és 

jelentem leengedett hajjal mindenkinek jól 

áll. Arra vigyázzunk próbánál, hogy ha 

hajunk csurizva van nem tudjuk jól 

fejünkre húzni a kalapot és nagy le-

het a fülünk. Barna, szürke, fekete 

megtalálod a Fórum üzleteiben.

Őszi divat előzetes
em 

j

i- Bershka Sugarbird

New Yorker Mango

Stradivarius

H&M
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VISSZATEKINTŐ

 A FÓRUM Debrecen Bevásárló-

központ immár 6 éve a régió, vezető be-

vásárlóközpontja. Idén is, ahogy minden 

évben augusztus 20-án a 45. Debreceni Vi-

rágkarneváli menettel a Fórum Debrecen 

Bevásárlóközpont is elin-

dította autóját.

2012-ben a bevásárlóköz-

pont kocsija a Balu kapi-

tány című mesefi lm segít-

ségével jelenítette meg a 

repülés témakörét a Vi-

rágkarneválon, tavaly pe-

dig az Angry Birds nevű 

kétdimenziós ügyességi 

és logikai elemeket 

ötvöző videojáték 

került a közép-

pontba. Milyen is 

volt idén a Fórum 

virágkocsi? 

A virágkocsi cso-

dálatos kompozí-

ciója a dinoszau-

ruszok fénykorát 

elevenítette meg 

számunkra, és 

segítségével be-

pillanthattunk 

az őslénykutatók 

izgalmas mun-

kájába is. A FÓ-

RUM legújabb 

attrakciója a 

szeptember 5-én 

induló Dinó ki-

állítás, mely tíz-

millió évekkel 

ezelőttre, a dino-

szauruszok fény-

korába repíti vissza az időben a kalandvágyó 

dínórajongókat. Az élethű, mozgó és hangot 

adó dinoszauruszok számos élményt ígérnek: 

profi  fotós segítségével fényképezkedhetünk a 

félelmetes Carnotaurus-szal, a játszósarokban 

dínókirakó és –kifestő, dínós kártyajáték és 

dínócsúszda várnak, és ne feledkezzünk meg 

a dínólovaglásról sem!

Az autón nem csak a félelme-

tes, hatalmas óriások, de a 

gyönyörű és bájos 2014-es 

Fórum Topmodell Bordás 

Cintia is jelen volt, aki hatal-

mas mosollyal köszöntötte a 

karneváli tömeget. Cinti egy 

csodálatos Sugarbird ruhában 

tündökölt, amiért külön kö-

szönettel tartozunk a Fórum 

Debrecen Sugarbird üzletének. 

Sminkjét és haját a ForEvent 

csapata alkotta meg kora haj-

nalban, mielőtt a menet elin-

dult. Köszönettel tartozunk 

nekik is! Kitartóan tündökölt 

a nagy melegben a teljes út-

vonalon, ami idén megújult, 

hiszen a 2014. május 1-jén át-

adott új Stadion adott helyet a 

végső bemutatónak! 

Emellett fontos megemlíteni, 

hogy aki netalán lemaradt 

volna a felvonulásról, annak 

sem kell aggódnia, hiszen a 

Fórum virágkompozíciója 

megtekinthető a Dinó kiállí-

tás ideje alatt a Fórum Csapó 

utcai bejárata előtt. Mindenki 

elkészítheti a saját fotóját a 

virágóriásokkal. Reméljük az 

időjárás is kegyes lesz, hoz-

zánk és a kiállítás végéig nem 

bántja a Virágkocsit. 

Szeptemberben is tarts a Fó-

rum Debrecen Bevásárlóközponttal. Ha le-

nyűgöző csodákra vágysz irány a Fórum!  

 Minden évszaknak megvan a 

maga szépsége, de azért néha jól esik leül-

ni és visszatekinteni a nyár felejthetetlen 

pillanataira. Egyik ilyen, amire mindenki 

szívesen emlékezik a Campus Fesztivál, me-

lyet idén júliusban rendeztek meg a Nagy-

erdei Stadionnál! 

Lassan mindenkinél előkerülnek az átmeneti ka-

bátok, zárt cipők, sálak. Itt az ideje egy újabb szek-

rényrendezésnek. Legutóbb a Campus fesztivál 

alatt volt ilyen népszerű a szekrény környéke, hi-

szen mindenki készült valamilyen fesztivál-szet-

tel. Persze annak sem kellett elkenődnie, aki nem 

találta meg rögtön a megfelelőt, hiszen odakint 

mindenki elleshetett a másiktól néhány trükköt, 

praktikát. Most sem hagytunk magatokra mi sem, 

hiszen káprázatos divatbemutatót valósítottunk 

meg rögtön a bejárat mellett, naponta többször is. 

Gyönyörű lányok, mesés, izgalmas szettek, szexi 

táncosok...Szóval látványból, jó zenéből most sem 

volt hiány! Mindig nagy izgalommal készülnek a 

modellek egy-egy divatbemutatóra, hiszen tudják, 

hogy a Fórum Bevásárlóközpont üzleteinek ruhá-

it viselni, kihívás, lehetőség, megvalósult álom. De 

vannak különleges alkalmak, amikor talán még 

jobban várják a lehetőséget, hogy mindenkihez 

eljussanak a gyönyörű szettek, kiegészítők: a feszti-

vál is ilyen alkalom volt. Természetesen nem csak 

erre az alkalomra szerettünk volna tippeket adni, 

így igyekeztük ötvözni a hétköznapi, a bulizós, il-

letve az alkalmibb darabokat. Ebben olyan márkák 

voltak segítségünkre, mint az Envy, C&A, Hervis, 

Mango, Magenta, Promod, Sugarbird! A ruhák 

összeválogatásánál főszempont volt, hogy olyan ru-

hákat válogassunk össze, amelyben különlegesnek 

érezheted magad, minden alkalommal, mikor eze-

ket a darabokat hordod, hogy mindig ki tudd hozni 

magadból a maximumot.  Ezután sem hagyunk 

magadra, ne feledd a legújabb őszi trendekkel már 

október elején találkozhatsz majd divathetünkön. 

Reméljük ez a nyár is tele volt számotokra, jó bu-

likkal, szerelemmel, és persze gyönyörű szettekkel, 

melyek még emlékezetesebbé tették a nyaratokat!

A karneváli forgatagban Campus fesztivál- 
Fórum módra
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ÚJRATÖLTVE A 
CSALÁDI 

KIKAPCSOLÓ 
GYERMEK-
PROGRAM! 

További információk: 
www.alfoldtv.hu/kikapcsolo

FINOMSÁGOK ÉS
SOK-SOK JÁTÉK!

2014. SZEPTEMBER 13-14. 
11:00 ÓRÁTÓL

GASTRO HÉTVÉGE
Mennyibe kerül a Plage kézműves hamburger menü?

a, 760 Ft

b, 940 Ft

c, 1200 Ft

Válaszolj kérdésünkre és küld vissza címünkre: Plage Hotel, 

Hajdúszoboszló, 4200, Gólya- Zug 2-4. Jelige: Nyeremény

Beküldési határidő: 2014. szeptember 30.

N Y E R E M É N Y J Á T É K
Nyerj 20.000 Ft-os étel utalványt!



8 2014. szeptemberAGAZINAGAZIN

KIADJA:

ECE Projektmanagement Budapest Kft . Fórum Debrecen 

Bevásárlóközpont Igazgatóság 

4029 Debrecen, Csapó u. 30. Tel.: +36 (52) 598-810

Kiadásárt felelős: Átányi Ajtony center-menedzser

Értékesítés: Frendl Szilvia 52/598-806

Lengyel Annamária 52/598-805

Tarcsa Anita 20-911-4700

Szerkesztő: Alföld Kamera Debrecen Kft . 

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

Ügyvezető: Papp Csilla

Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita, Molnár Renáta, Sárdi György

Nyomtatás: Inform Média Kft . 

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

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

AGAZINAGAZIN

Előző kirakós 

játékaink nyertesei 
Balra Tóth Orsolya 

a VanGaal képviseletében, 

középen Tóth Anna a nyertes, 

jobbra Lengyel Annamária 

centermenedzser asszisztens.

Balra Dolmájer Ágnes 

a Cropp Town képviseletében, 

középen Gesztelyi Nagy Tamás 

a nyertes, jobbra 

Lengyel Annamária 

centermenedzser asszisztens.

Vágja ki és rakja össze a képet, majd 

küldje el vagy vigye be személyesen az 

üzletközpont címére, és nyerjen egy 

5 000 Ft-os vásárlási utalványt!

Cím: Fórum Debrecen Bevásárlóköz-

pont: 4029 Debrecen, Csapó utca 30. 

A szelvényeket az információs pultnál 

személyesen lehet leadni, amelyekre 

kérjük írják rá a beküldő nevét, címét 

és telefonszámát.

Beküldési határidő: 2014. szeptember 22.

A nyertest telefonon értesítjük, nevét 

pedig a következő számban közöljük.

FÓRUM-KIRAKÓ

NYÁRI EMLÉKEK – EGY KIS OLASZORSZÁG
Séfakadémia – a Fórum magazin gasztronómiai partnere

Akinek sikerült vakációznia szerencsésnek mondhatja magát, akinek nem – az se búslakodjon! Kerekítsen egy jó kis olaszos vacsorát a Séfakadémia 

professzionális főzőiskola receptjeivel az asztalra és máris jobb kedélyű lesz tőle és szerettei bókjait is besöpörheti! Séf: Kövér Sándor

Garnélával parajos mozzarellával töltött óriás kagylótészta 

sziciliai paradicsom mártásban
1 fő 
 

Hozzávalók:

• 5db óriás kagylótészta 

• 3db garnéla 26/30-as 

• 5db vizes mozzarellagolyó mini  

• 1/2doboz hámozott darabolt paradicsom 

• fokhagyma 1 gerezd 

• paraj levél 2dkg 

• olíva olaj főző 

• bacon 1 szelet 

• oregáno ,

• kakukkfű,

• bazsalikom szárított 

• csipetnyi rukkola 

• parmezán és balzsamecetkrém a tálaláshoz 

A garnélát kevés olajon rózsaszínre sütjük, hozzá adjuk a parajlevelet és a finomra vágott fokhagymát, kb. egy fél 

percig összesütjük, majd kiszedjük. A serpenyőbe még egy kis olíva olajat töltünk, hozzá adjuk az apróra vágott 

bacont, melyet arany barnára sütünk. Felöntjük a hámozott, darabolt paradicsommal és kiforraljuk, ízesítjük sóval 

és fűszerezzük oregánóval, kakukkfűvel és bazsalikommal (használhatunk friss vagy szárított fűszert is). A kagy-

lótésztánkat addig főzzük, még kissé roppanós marad. Betöltjük az óriás kagylókat a parajos garnélával és egy 

darab mini mozarella golyóval. Bele helyezzük a paradicsom mártásba és készre pároljuk (kb. 3 perc). Parmezán 

sajttal és rukkolával tálaljuk, kevés extra szűz olíva olajjal meglocsoljuk. 

Bazsalikomos meleg paprikasaláta 

roston sült fogas filével.
1 fő

Hozzávalók:

• Kaliforniai paprika 1/2

• tv-paprika 1/2

• lila hagyma 1/2

• olíva olaj 0,3dl

• cukor 3dkg

• balzsamecet vörös 0,4dl

• friss bazsalikomlevél 2db

• só

• fogas filé 7dkg

• citrom 1cikk

• olaj 0,5dl

 

A fogast sózzuk, borsozzuk, kevés olajon arany barnára sütjük. A paprikát és a lilahagymát vékony csíkokra vág-

juk, kevés olajon átpirítjuk, majd sóval ízesítjük, megszórjuk cukorral, amivel át is pirítjuk, meglocsoljuk balzsam 

ecettel és friss apróra vágott bazsalikomot adunk hozzá. Tálaljuk.

SÉFAKADÉMIA PROFESSZIONÁLIS FŐZŐISKOLA
Gasztronómiai kurzusok magánszemélyeknek, cégeknek a térség legjobb séfjeivel!

4032 Debrecen, Karinthy Frigyes utca 16. (Liget lakópark – Akadémia utca folytatása) 

www.sefakademia.hu • 30/4994-372 • https://www.facebook.com/SefAkademia

Csapatépítés - Születés és névnapok - Gasztro estek - Felnőtt és gyermek kurzusok • Ajándékutalvány – Zártkörű rendezvények 12-20 főig

 Időtlen idők óta álmodozol 

arról, hogy a kifutóra léphess, magazi-

nokban, videofilmeken, reklámanya-

gokban szerepelj? Akkor eljött a Te 

időd!

A Fórum Debrecen modellcsapata a forEvent 

körülbelül 2,5-3 éve jött létre és kezdődött meg 

a kemény közös munka. A jelenlegi csapat 25 

lányból és 6 fi úból áll, továbbá a divathetekhez 

vendég gyermekmodellekkel egészülnek ki. A 

modellek folyamatos személyiségfejlesztő, stí-

lusfejlesztő tréningeken és járásórákon vesznek 

részt. A Fórum modelljei városszerte rengeteg 

eseményen jelen vannak és bizonyítják tehetsé-

güket, szépségüket.

 A forEvent csapata újra válogatást indít a Fórum 

Debrecen Bevásárlóközpontban, hogy Te beke-

rülhess a Fórum modellek közzé. Keressük az új 

női, férfi  és gyermekmodelleket is! Minden kor-

osztály jelentkezését várjuk!

A Casting szeptember 19-én 16 órától kerül 

megrendezésre a Fórum Bevásárlóközpontban. 

A szakértő zsűri itt fogja első körben kiválogat-

ni az általuk legjobbnak vélt jelentkezőket. Amit 

feltétlen ne hagyj otthon, ha a Castingra érkezel 

és hölgy jelentkező vagy, az a magassarkúd! A 

jelentkezés díjmentes! Ha még nem töltötted be 

a 18. életévedet, akkor szülői aláírás is szükséges 

a jelentkezési lapodra. A továbbjutókat telefo-

non vagy emailben értesítjük, a második forduló 

pontos időpontjáról és helyszínéről.

Nézzük meg akkor most milyen alapkövetelmé-

nyeknek kell megfelelned, hogy elindulhass a 

castingon? A női és férfi  modelleknél alapköve-

telmény, hogy a 170 centiméteres magasságkor-

látot elérjék, természetesen, ha az alsó határát sú-

rolod, nehogy ez tartson vissza a jelentkezéstől, a 

zsűrit meggyőzheted tehetségedről! A gyermek-

modelleknél a 122-es ruhaméret a maximum 

határ!

Legyél te is a csapat tagja és debütálj az idei őszi 

divathéten, ami október 2-3-4-5-én fog zajlani. 

A Fórum Debrecen üzleteinek legújabb kollek-

cióiban mutathatod meg a közönségnek, hogy 

helyed van a csapatban!

Találkozzunk szeptember 19-én 16 órakor a Fó-

rumban! Én biztosan ott leszek!

Szeretnél a kifutó befutója lenni?
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